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Considerando os efeitos decorrentes da pandemia causada pelo agente 

Coronavírus (COVID-19) que atualmente assola todo o país;

Considerando o estado de calamidade pública reconhecido pelo Governo de 

Minas Gerais, através do Decreto n.º 47.891, de 20 de março de 2020;

Considerando a Nota Oficial 02/2020, de 16 de março de 2020, que suspendeu 

os Campeonatos SFAC – Séries A e B e Copa BH de Futebol Feminino – 2020;

Considerando que, quando da paralisação, os Campeonatos SFAC – Séries A 

e B 2020 se encontravam na primeira de 05 (cinco) fases de disputa;

Considerando que a Copa BH de Futebol Feminino 2020 tinha a primeira 

rodada agendada para o dia 22 de março de 2020 e, portanto, nenhuma 

partida chegou a ser realizada;

Considerando que o Campeonato SFAC – Série C 2020 ainda estava com 

Edital de inscrição aberto e, portanto, sequer havia sido iniciado;

Considerando o aumento da taxa de transmissão da COVID-19 em Minas 

Gerais nas últimas semanas;

Considerando a completa ausência de previsão de liberação para o retorno 

das atividades do futebol amador em nosso Estado;

Considerando a ausência de calendário para a retomada e finalização das 

referidas competições ainda no ano de 2020;

Considerando que esta Entidade se mantém comprometida com a 

prevenção do COVID-19 (Coronavírus) diante do risco de propagação e 

contaminação em massa, dando prioridade à saúde dos jogadores, membros 

de comissões técnicas, árbitros, torcedores e demais profissionais envolvidos;
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RESOLVE:

CANCELAR os Campeonatos SFAC – Séries A, B, C e Copa BH de Futebol 

Feminino – 2020, tornando sem efeito todas as partidas até então realizadas.

Não obstante, a FMF informa que todos os Campeonatos SFAC 2021, tão 

logo tenham suas realizações liberadas pelas autoridades de saúde, serão 

disputados pelas equipes que estavam aptas para a disputa em 2020.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Belo Horizonte – MG, 30 de novembro de 2020.

Adriano Guilherme de Aro Ferreira

Presidente da Federação Mineira de Futebol
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