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NOVO FUTSAL FEMININO BRASIL 
 

NOTA OFICIAL Nº 14/2021 
 
 
Assunto: Recomendações Gerais 
 

CONSIDERANDO a recorrência na não exposição das placas dos visitantes e a falta de comunicação do 

visitante com a equipe mandante do jogo, prejudicando assim a exposição regulamentar de 24 (vinte e quatro) 

faixas de merchandising pelo mandante; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de continuidade ao cumprimento do Protocolo de Operações de Jogos com 

medidas protetivas do Covid-19 que vem permitindo a realização das competições nacionais; 

 

CONSIDERANDO a parceria CBFS, TVN SPORTS e BANDSPORTS, para transmissão além do canal da TVN 

SPORTS, também em sinal aberto pela BANDSPORTS aos sábados; 

 

RESOLVE 

 

REPASSAR aos clubes participantes do NFFB algumas recomendações para padronização dos ginásios na 

exposição das marcas do evento e dos clubes, pelo melhor atendimento à demanda nas transmissões e na 

divulgação em geral do elenco das equipes, assim como de organização das pessoas que acessarão o ginásio 

no dia de jogo; 

 

LEMBRAR que as faixas de publicidade deverão seguir os padrões de tamanhos e logos enviadas pela CBFS, 

sendo 3,40m x 1,00m e mapa de quadra em anexo, sendo expostas de forma limpa, sem dobras, esticadas 

corretamente e preferencialmente em estruturas e não direto no alambrado do ginásio; 

 

SOLICITAR que as equipes visitantes que não forem expor as 04 (quatro) faixas previstas no Regulamento 

nos jogos fora, que informem com a devida antecedência ao mandante do jogo, para que o mandante 

providencie exposição das marcas nesses 04 (quatro) espaços, deixando a arena completa com 24 (vinte e 

quatro) exposições; 

 

DEMANDAR caso as equipes já possuam o Press Kit dos clubes, e não havendo, deixar o Departamento de 

Marketing a disposição para criação em conjunto, de informações das equipes com o objetivo de ampliarmos o 

relacionamento com a imprensa em geral, além dos profissionais de transmissão, gerando consequentemente 

mídia espontânea do campeonato; 

 

COMUNICAR que toda pessoa a ser incluída pela equipe para acesso ao ginásio de jogo, caso ainda não tenha 

sido mapeada anteriormente, deverá ser realizada via e-mail juan@cbfs.com.br e não WhatsApp, com a devida 

antecedência para preenchimento dos prazos de até 72hrs, 24hrs e 6hrs antes da partida, desde que cumprido 

o quantitativo máximo de pessoas em cada zona; 
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REITERAR que o não preenchimento dos inquéritos epidemiológicos inviabiliza o acesso ao ginásio, 

independente da função que a pessoa ocupa, sendo necessário apresentar testagem de PCR ou de antígeno 

(swab nasofaringe) no período de 72 a 6hrs antes da partida para acesso ao ginásio; 

 

INFORMAR que a partir da 5ª rodada da 1ª Fase a TVNSPORTS cuidará exclusivamente das transmissões 

que irão para a CBFSTV e BANDSPORTS, sendo assim as transmissões que não forem para a plataforma ou 

canal de TV deverão ser autorizadas pela CBFS, através do e-mail imprensa@cbfs.com.br. Aproveitamos para 

ressaltar a importância da qualidade das transmissões para a melhor exposição do produto "NFFB", ficando 

proibida transmissões sem narração e placar. 

 

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

Fortaleza, 25 de junho de 2021. 
 

                                  
Osmar Pereira de Matos 

Vice-Presidente de Competições 
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