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COPA DO BRASIL SICREDI DE FUTSAL 
 

NOTA OFICIAL Nº 03/2020 
 
 

Assunto: Alterações técnicas 
 

A Vice-Presidência de Competições da Confederação Brasileira de Futebol de Salão no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Regulamento da Copa do Brasil Sicredi de Futsal, vem por meio 
desta informar que: 
 
CONSIDERANDO o sorteio realizado em 13/03/2020 para definição da ordem dos jogos da 1ª e 2ª Fases 

da competição;  

 

CONSIDERANDO que de acordo com o sorteio as equipes distribuídas na posição 2, na formação dos 

grupos, farão o jogo de ida em casa e o segundo jogo fora; 

 

CONSIDERANDO a pandemia do Covid-19 que impossibilitou o início da competição no mês de maio/20; 

 

CONSIDERANDO as desistências recebidas das equipes Joinville E. C. (SC), S. C. Corinthians Paulista 

(SP), Katrina Futsal (TO) e Paulo Afonso Futsal (BA); 

 

CONSIDERANDO que em razão das desistências houve necessidade de redistribuir alguns grupos 

primando pela logística das equipes envolvidas; 

 

CONSIDERANDO que em razão das desistências, os grupos G e H ficaram incompletos e para composição 

foram seguidos os critérios do Regulamento; 

 

CONSIDERANDO a confirmação do A. E. Shouse – PA (vice-campeão da Copa Norte – Edição 2019) e do 

S. E. Tubarão (equipe imediatamente colocada na Copa do Brasil – Edição 2019); 

 

CONSIDERANDO totalizar 16 equipes na edição 2020, a competição será disputada em 04 (quatro) fases; 

 

RESOLVE 

 

INFORMAR que a competição será realizada nas datas: 

1ª FASE – Ida (17/10) – Volta (28/10) / 2ª FASE – Ida (07/11) – Volta (18/11) / 3ª FASE – Ida (21/11) – Volta 

(02/12) / 4ª FASE – Ida (09/12) – Volta 16/12). 

 

AVISAR que em decorrência dos calendários extensos a serem cumpridos pelas equipes participantes, a 

CBFS flexibilizará as datas das partidas até a 3ª Fase, desde que os jogos de ida e volta da fase sejam 

realizados até a data determinada para o jogo de volta; 

 

SOLICITAR que as equipes informem até 08/09/20 as datas/horários dos jogos e os dados dos ginásios 

para publicação oficial da tabela da competição; 
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REITERAR que todas as equipes deverão enviar os Dados do Ginásio, Laudo de Vistoria, Cores dos 

Uniformes e Formulário de inscrição de atletas e comissão técnica até 16/09/20. 

 

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

Fortaleza, 25 de agosto de 2020. 

 

 
 

Osmar Pereira de Matos 
Vice-Presidente de Competições 
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