
Rio de janeiro, 11 de Outubro de 2021

Ofício nº 4130/2021

Aos Ilmos. Srs.

Presidentes das

Federações Estaduais de Futebol

Prezados Senhores,

Informamos às Federações Estaduais cujos clubes participarão da Copa Verde 2021

que este campeonato irá adotar o Protocolo de Recomendações para Retorno do Público aos

Estádios – Competições CBF, divulgado em 12 de agosto de 2021. Esta medida é válida até o

final da competição, podendo ser mudada em caso de avanço na pandemia e comunicado

formal da CBF.

A aplicação do Protocolo (e consequente liberação de venda de ingressos e acesso ao

público nos estádios) estará sujeita à liberação das autoridades sanitárias locais. Isto

significa que os clubes envolvidos devem ter autorização dos órgãos competentes,

cumprindo integralmente as exigências, além de observar as recomendações do Protocolo da

CBF. Sublinha-se que torcedores não poderão circular nas Zonas 1 (Campo) e 2

(Competições). Os estádios, aliás, devem estar aptos com laudos e certificações, como

previsto em regulamento.

Na Primeira e na Segunda Fase da competição, disputadas em jogos únicos, poderão

ter público as partidas cujas localidades permitam a presença de torcedores nos estádios.

Futuramente, na Terceira (quartas de final), Quarta (semifinal) e Quinta Fase (final),

disputadas em mata-mata, reforçamos que o Protocolo divulgado (especificamente no seu

item "2") estabelece critérios de competição. Sendo assim, para garantia de equilíbrio

técnico, em última instância não será permitido que apenas um dos clubes, num confronto

de ida e volta, possa ter público no seu estádio.

Uma vez mais, ressaltamos a necessidade do trabalho colaborativo entre Clubes,

administradores de estádios, entes públicos, Federações e CBF, no que diz respeito à troca

de informações e boas práticas para que este retorno de público seja positivo e definitivo.

Quaisquer dúvidas com relação ao protocolo de saúde podem ser tiradas por e-mail

no endereço: protocolo.saude@cbf.com.br.

Queiram, por gentileza, transmitir aos seus filiados.

Atenciosamente,

Manoel Flores

Diretor de Competições

mailto:protocolo.saude@cbf.com.br

