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NOVO FUTSAL FEMININO BRASIL 
 

NOTA OFICIAL Nº 15/2021 
 
Assunto: Prazos de Inscrição e Regularização Atletas e CT 
 

A Vice-Presidência de Competições da Confederação Brasileira de Futebol de Salão, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo Regulamento do Novo Futsal Feminino Brasil, vem por meio desta 
informar que: 
 
CONSIDERANDO o Art. 27 na qual determina que as equipes poderão complementar as 30 (trinta) vagas até 
a segunda-feira que anteceder o primeiro jogo da 2ª Fase Quartas de Final; 
 
CONSIDERANDO o Art. 30.2 na qual informa que a CBFS processará a inscrição e regularização de membros 
da comissão técnica até 48 (quarenta e oito) horas antes do início do primeiro jogo da 2ª Fase Quartas de Final; 
 
CONSIDERANDO o Art. 25.2 informa que nenhuma atleta poderá inscrever-se por mais de uma equipe na 
mesma competição, sendo suas inscrições definitivamente não acatadas; 
 

RESOLVE 

 

COMUNICAR que a previsão da 2ª Fase (Quartas de Finais) está para o dia 09/10, portanto a 

inscrição/regularização de atletas será até a segunda-feira antecedente, ou seja, 04/10/21; 

 

LEMBRAR que em caso de atleta com transferência internacional, a janela de transferências para o Brasil será 

de 01 a 30/08 e o prazo de regularização até 30 dias após a solicitação do certificado internacional; 

 

AVISAR que o prazo para inscrição e regularização dos membros da comissão técnica se dá até 48 (quarenta 

e oito) horas do primeiro jogo da 2ª Fase, portanto, 07/10/21; 

 

RATIFICAR que nenhuma atleta poderá inscrever-se por mais de uma equipe no NFFB, sob pena de ficar, 
automaticamente, impedida de disputar o certame por qualquer um dos clubes/associações solicitantes; 
 
INFORMAR que havendo alteração na previsão de início da 2ª Fase os prazos serão reajustados e informados 
aos clubes/Federações participantes. 
 

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

Fortaleza, 05 de julho de 2021. 
 

 
Osmar Pereira de Matos 

Vice-Presidente de Competições 
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