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CBFdivulgou calendário de 2021 mais apertado do que o que foi apresentado para o restante de 2020 

#Calendário2021 jogada@svm.com.br 

Datas 
apertadas 

~ 
Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) divul
gou ontem o calendãrio
base para a disputa dos 
torneios de 2021. Segun

do a previsão da entidade, os 
campeonatos estaduais come
çarão no dia 28 de fevereiro, 
quatro dias depois da data 
marcada para a última rodada 
da Série A do Campeonato Bra
sileiro de 2020 - que invadirá 
o próximo ano por conta da 
pandemia do novo corona
virus. Não haverá, portanto, 
período dedicado à pré-tem
porada ou alguma pausa en
tre as remporadas prevista. 

O calenaano tambem nao 
prevê pausa do Campeonato 
Brasileiro para as dispuw das 
Eliminatórias para a Copa do 
Mundo de 2022, no Catar, 
nem para a Copa América. As· 
sim como não lista a Copa do 
Nordeste e a Copa Verde, com
petições que ainda devem ser 
encaixadas no atual calendá
rio, deixando o intervalo en
tre mais apertado ainda. 

Dessa forma, os campeona
tos estaduais e as três prind
pais divisões nadonais voltam 
a ser realizados perto dos pe-

ríodos normais: os regionais 
de fevereiro a maio, e as Sé
ries A, B e C de maio até o iní
cio de dezembro. 

No caso de Ceará e Fortale
za, especificamente, os dois 
não devem iniàar o Campeo
nato Cearense logo em segui
da ã Série A porque a tendên
(.'Ía é que o regulamento dos úl
timos dois anos se repita e os 
dois só façam suas estreias na 
2a fase. Contudo, o Nordestão 
deve usar essas d.aw para a 1a 
fase, o que faz com que as 
equipes também não tenham 
descanso. 

Dc::tÇan:to 
Somente após 18 meses segui
dos de competições (de julho 
de 2020 a dezembro de 2021) 
os jogadores poderão sair de 
terias. 

Em 2020, o futebol ficou pa
rado por três ou quatro meses 
(dependendo do estado), em 
razão da pandemia. O novo ca
lendãrio da CBF, adaptado pa
ra o retomo das atividades 
(por enquanto sem torcida) 
prevê que a 38a rodada da Sé
rie A seja em 24 de fevereiro 
de 2021. 

A CBF divulgou o calendário da 
temporada2021 do futebol 
brasileiro. Com Isso, fica 
prev1sto que os estaduais, 
Incluindo o Cearense, começam 
apenas quatro dias apos o 
h!rmmo da Serle A 2020 

Períodos dos 
campeonatos em 
2021 
ESTADUAIS 
De28defeven!iroa23demalo 

SUPERCOPA DO BRASIL 
Em 10demarço 

COPA DO BRASIL 
De 10demarçoa27 de outubro 

EUMINATÓAIAS 
De2Sdemarçoa 16denowmbro 

SER IE A DO BRASILEIRO 
De30demaloa5dedaembro 

SERie 8 DO BRASILEIRO 
De29demaloa27 de novembro 

COPAAMEAICA 
De 11 dejunhoa11 de julho 


