
Confederação Brasileira de Futsal 
Fundada em 15 de junho de 1979 

FUTSAL - Esporte genuinamente brasileiro 

Av. Dom Luis, 880 - Edifício Top Center – Salas 305-306 – Meireles – Fortaleza – Ceará – Brasil – CEP: 60.160-196 
Tel. 55.85.3533.8300 – Site: www.cbfs.com.br - Email: cbfs@cbfs.com.br 

SUPERCOPA SICREDI DE FUTSAL FEMININA 

NOTA OFICIAL Nº 01/2021 

Assunto: Deliberações Gerais/ Tabela de Jogos 

A Confederação Brasileira de Futebol de Salão no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo 
Regulamento da competição, vem por meio desta informar que: 

CONSIDERANDO que a Supercopa Feminina 2021 irá ocorrer dia 15/05 em Lages (SC); 

CONSIDERANDO que a Supercopa Feminina 2020 foi realizada nos dias 14 de março e 24 de outubro de 

2020, sagrando-se campeã a Associação Leoas da Serra (SC);  

CONSIDERANDO que a Copa do Brasil Feminina 2020 foi promovida de 30 de outubro a 19 de dezembro de 
2020, sagrando-se campeão o Instituto Lince (SP); 

CONSIDERANDO que a Resolução CBFS 05/21 determinou que os clubes campeões da Supercopa 

Feminina 2020 e Copa do Brasil Feminina 2020 disputariam a Supercopa Feminina de Futsal – Edição 2021; 

CONSIDERANDO o sorteio do mando de quadra realizado no dia 30/03 às 17h (horário de Brasília), no 
estúdio da CBFSTV em São Paulo e veiculado através das mídias sociais da CBFS; 

CONSIDERANDO as medidas mais restritivas adotadas nos estados brasileiros para frear o crescimento de 

casos de Covid-19 com toque de recolher, fechamento de estabelecimentos comerciais e até lockdown; 

A FIM de preservar a saúde de atletas, membros da comissão técnica, profissionais envolvidos no evento e 

das equipes participantes, por recomendação da área médica da CBFS; 

RESOLVE 

INFORMAR que todos os envolvidos na Supercopa Feminina 2021 deverão realizar e apresentar ao 

Departamento Técnico da CBFS os exames de RT-PCR ou o teste rápido com pesquisa de antígeno (swab 

nasal) para Covid-19 em até 72 (setenta e duas) horas antes da partida; 

RATIFICAR que a equipe mandante será responsável pela estrutura de premiação (backdrop, boxtruss, 

skypaper), custos de transporte, hospedagem e alimentação dos oficiais de arbitragem, representante e 

quatro membros da CBFS a partir de 24 horas antes até 24 horas após a partida, além dos encargos 

previstos no Anexo III das obrigações e responsabilidades do sediante do Regulamento dos Certames 

Nacionais 2021-2022; 

CONFIRMAR a data/horário do congresso técnico para o dia 12/05/2021 às 14:00hrs pelo Google Meet; 
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PUBLICAR a tabela da Supercopa Sicredi de Futsal Feminina 2021, conforme abaixo: 

Jogo Grupo  (15/05/21 – Sábado) Horário TV 

01 Único Associação Leoas da Serra (SC) x Instituo Lince (SP) 11:00 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

Fortaleza, 15 de abril de 2021. 

Osmar Pereira de Matos 
Vice-Presidente de Competições 
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