
 

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 

 

 
 
 

 

 

 

 

 XXVIII TAÇA BRASIL DE CLUBES – ADULTO FEMININO 

NOTA OFICIAL Nº 01/2021 
 

Assunto: Exames Covid-19 
 

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 a variação do número de casos de Covid-19 em todo Brasil; 

  

CONSIDERANDO que o exame padrão ouro para diagnóstico, em se tratando de vírus, é a reação em 

cadeia da polimerase (PCR), com alta sensibilidade e especificidade; 

 

CONSIDERANDO a eficácia da testagem para segurança na realização de todos os eventos promovidos 

durante a pandemia; 

 

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

público em geral de Brasília e das equipes participantes, por recomendação da área médica da CBFS; 

 

RESOLVE 

 

DETERMINAR que todos os envolvidos no certame realizem e apresentem os exames de RT-PCR ou teste 

rápido com pesquisa de antígeno (swab nasal) para Covid-19 no período de 72 (setenta e duas) a 12 (doze) 

horas antes da primeira partida do certame ao Departamento Técnico da CBFS; 

 

INFORMAR que atletas e membros da comissão técnica que não apresentarem os resultados dos exames 

antes da primeira partida do certame, não poderão apresentar no seu decorrer e, portanto, estarão 

impossibilitados de participar da competição; 

 

SOLICITAR que haja planejamento das equipes envolvidas para recebimento dos exames antes do 

deslocamento à cidade de Brasília (DF), eliminando qualquer possibilidade de viagem com uma pessoa 

infectada. 

 

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

Fortaleza, 04 de fevereiro de 2021. 

 
Osmar Pereira de Matos 

Vice-Presidente de Competições 
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