CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL
Revisão do Calendário - Observações
Pré-Temporada:

de 04/01 a 28/01 (25 dias)

Estaduais:

de 29/01 a 07/05 (18 datas)
15 finais de semana e três meios de semana
Uma troca (de quarta para domingo) em relação ao calendário publicado em julho.
Final do Estadual adiada em uma semana (de 30/04 para 07/05)

Regionais:

As datas para a Copa do Nordeste e Copa Verde serão publicadas oportunamente para as federaçôes
envolvidas, levando-se em conta a quantidade e a distribuição de datas utilizadas por cada um dos
certames.

Copa do Brasil:

de 08/02 a 12/10 (23 datas)
Fórmula de disputa detalhada a ser publicada oportunamente
Em suma, oito fases (cinco no 1º semestre e três no 2º semestre)
Fases 01 e 02 em jogos únicos, utilizando-se quatro datas, duas por fase
Times da Libertadores entram nas Oitavas de Final (Fase 05)
Times da Sul-Americana podem jogar a Copa do Brasil desde o início
Partidas semifinais e finais em datas exclusivas

Camp. Brasileiro: Série A - de 14/05 a 03/12 (38 datas)
Série B - de 13/05 a 25/11 (38 datas)
Série A: 10 meios de semana; Série B: 11 meios de semana
Série C - de 14/05 a 22/10 (24 datas)
Final da Série C adiada em uma semana
Algumas trocas no posicionamento de datas nas séries A, B e C com relação ao calendário de julho
Série D - de 21/05 a 03/09 (16 datas)
Manutenção de duas paradas de três datas na Série A para a Seleção nas Eliminatórias
CONMEBOL

Taça Libertadores - de 01/02 (Pré) a 29/11 (total: 20 datas)

(pendente de

Copa Sul-Americana - de 05/04 a 13/12 (12 datas)

publicação

Datas de Libertadores e Sul-Americana precisam estar alinhadas com a Copa do Brasil, nas suas

oficial)

fases 4, 5 e 6.
Rio de Janeiro, 14 de Novembro de 2016

Manoel Flores
Diretor de Competições

