OFÍCIO Nº 061/2021
GAÚCHÃO DE FUTSAL SICOOB 2021
SÉRIE A, SÉRIE B E SÉRIE C

Rio Grande do Sul, 22 de setembro de 2021.

A LIGA GAÚCHA DE FUTSAL (LGF), entidade organizadora do GAUCHÃO DE FUTSAL SICOOB
2021, vem, através deste, em caráter oficial e extraordinário, INFORMAR e RATIFICAR novas
diretrizes, as quais são válidas para todas as divisões do naipe masculino, conforme segue:
CONSIDERANDO o DECRETO Nº 56.071, DE 3 DE SETEMBRO DE 2021 do Governo do Estado
do Rio Grande do Sul, o qual registra o seguinte:
“Autorizada a ocupação dos espaços exclusivamente para a prática de atividades físicas,
incluindo os vestiários e áreas pré e pós atividades, sendo vedado o uso de áreas comuns não
relacionadas à prática de atividades físicas (ex.: churrasqueiras, bares, lounges etc.). Nota
Informativa nº 18 COE SES-RS de 13 de agosto de 2020;
Público exclusivamente sentado, com distanciamento mínimo de 1m entre pessoas e/ou
grupos de coabitantes; Teto de ocupação de público: 40% das cadeiras ou similares, por
setor, até o limite máximo de 2.500 pessoas por estádio/ginásio/similar.
Autorização, conforme número de pessoas (público) presentes ao mesmo tempo:
- Até 400 pessoas: sem necessidade de autorização;
- De 401 a 1.200 pessoas: autorização do município sede;
- De 1.201 a 2.500 pessoas: autorização do município sede e autorização regional
(aprovação de no mínimo de 2/3 dos municípios da Região Covid ou do Gabinete de Crise da
Região Covid correspondente);
- Acima de 2.501 pessoas: não autorizado.”
A LIGA GAÚCHA DE FUTSAL:
DETERMINA e RESSALVA a obrigatoriedade da presença de 04 (quatro) SEGURANÇAS
PARTICULARES de empresa devidamente cadastrada na Polícia Federal e com apresentação de
documentação da mesma (CNPJ e Contrato Social) para a realização da segurança e manutenção da
ordem durante os jogos, sempre que houver a impossibilidade do clube mandante contar com a
presença da BRIGADA MILITAR e/ou da GUARDA MUNICIPAL para os jogos do GAUCHÃO DE FUTSAL
SICOOB 2021;
DETERMINA que os repórteres ficam autorizados para realizarem entrevistas dentro de
quadra, TÃO SOMENTE, antes do início, no intervalo e ao término do jogo. A determinação é válida

para todos os jogos, exceto àqueles com transmissão da emissora oficial do GAUCHÃO DE FUTSAL
SICOOB – SÉRIE A 2021, a TVE RS, bem como aqueles com transmissão da LGF TV (Youtube da Liga
Gaúcha de Futsal);
DETERMINA que a presença de público torcedor da equipe visitante de cada partida fica
autorizada, MEDIANTE anuência do clube mandante, TÃO SOMENTE;
RESSALVA a permissão para entrada no ginásio e o uso de qualquer tipo de instrumento
musical, antes, durante e após os jogos do GAUCHÃO DE FUTSAL SICOOB 2021, exceto buzinas de
qualquer espécie e/ou instrumentos de sopro.
Outrossim, a Liga Gaúcha de Futsal REAFIRMA as determinações contidas no OFÍCIO
054/2021, bem como RESSALVA o prazo final para inscrições de atletas em todas as divisões do
GAUCHÃO DE FUTSAL SICOOB 2021, o qual encerra-se no dia 24 DE SETEMBRO DE 2021, às
23h59min.
Sendo o que havia para o momento, renovamos nossos votos de elevada estima e
consideração.
Atenciosamente,

NELSON BAVIER
Presidente

