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COPA DO BRASIL DE FUTSAL MASCULINA 
 

NOTA OFICIAL Nº 02/2021 
 
Assunto: Informações Gerais/Calendário 
 
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 de Futsal, vem por meio desta informar que: 
 
CONSIDERANDO a divulgação das equipes participantes da Edição 2021 e a regulamentação que a formação 

dos grupos da 1ª Fase é de acordo com a logística das equipes participantes, observando a distância entre as 

equipes indicadas da região ou de regiões mais próximas; 

 

CONSIDERANDO que a formação dos grupos e os mandos dos jogos da 1ª Fase será divulgado ao vivo pelo 

Facebook 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 por um 

período de 15 dias; 

 

CONSIDERANDO que nos jogos da Copa do Brasil há deslocamento entre os Estados; 

 

RESOLVE 

 

COMUNICAR que será realizado ao vivo no Facebook da CBFS dia 05/03/21 às 15:00hrs, a formação dos 

grupos e a ordem dos jogos da 1ª Fase; 

 

POSTERGAR o início da competição para o mês de abril, possibilitando assim maior planejamento dos 

envolvidos:  

1ª FASE – Ida (20/04) – Volta (04/05)  

2ª FASE – Ida (18/05) – Volta (01/06) 

3ª FASE – Ida (15/06) – Volta (29/06) 

4ª FASE – Ida (13/07) – Volta (27/07) 

5ª FASE – Ida (10/08) – Volta (17/08) 

 

RATIFICAR que todas as equipes participantes da edição deverão enviar os Dados do Ginásio, Laudo de 

Vistoria, Cores dos Uniformes e Formulário de inscrição de atletas e comissão técnica até 08/03/21. 

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

 
Fortaleza, 04 de março de 2021. 

 
Osmar Pereira de Matos 

Vice-Presidente de Competições 
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