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Curitiba, PR, 03 de julho de 2019. 

 

 

RESOLUÇÃO PRESIDÊNCIA Nº 034/2019 

 

 

EMENTA 

ENCAMINHAMENTO POR PARTE DA FPFS DOS BANNERS 

CENTRAIS DA COMPETIÇÃO SÉRIE OURO 2019 A TODOS OS 

14 PARTICIPANTES. OBRIGATORIEDADE DE AFIXAÇÃO 

DURANTE AS PARTIDAS EM TODOS OS GINÁSIOS DA SÉRIE 

OURO. INTELIGÊNCIA DO ART. 79, CAPUT E §1º DO RGC 

2019. 

 

                        

O Presidente da Federação Paranaense de Futebol de Salão – FPFS, no uso de suas 

atribuições legais, notadamente no contido no Estatuto da Entidade e com base na autonomia que 

está preconizada no art. 217, I da Constituição Federal, e ainda no Art. 79, §1º do Regulamento 

Geral das Competições da FPFS 2019, vem por meio deste documento, INFORMAR E 

DETERMINAR:  

 

CONSIDERANDO as atribuições desta Entidade de Administração do Deporto, quais sejam, de 

promover, fomentar, dirigir e administrar a modalidade em todo o território estadual, primando 

sempre pela melhoria das competições, visando por obvio o fortalecimento de seus filiados. 

 

CONSIDERANDO o esforço hercúleo e contínuo desta Entidade no sentido de buscar parceiros 

e patrocinadores visando, como acima explanado, unicamente o fortalecimento dos filiados, 

mesmo em meio à grave situação econômica enfrentada em nosso país, com políticas públicas 

atuais de cortes de patrocínios esportivos, onerando e dificultando mais a manutenção de todas as 

equipes, o que é visto não somente em nosso estado, mas em todo o território nacional. 

 

CONSIDERANDO o contido no Art. 79 do RGC 2019, o qual preconiza que a FPFS é a 

legítima detentora de todos os direitos das competições por ela organizados, nisto compreendidas 

todas as propriedades de quadra, conforme lemos: 
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CONSIDERANDO a escassez de parceiros para a Entidade de Administração do Desporto, bem 

como a solicitação de que as equipes negociassem placas de publicidade e demais propriedades 

enquanto estas não fossem utilizadas pela FPFS, o que foi autorizado pela Presidência, sempre 

no escopo de auxiliar as equipes em sua constituição e manutenção. 

 

CONSIDERANDO o contido no Art. 4º, §§ 1º e 2º, o qual informa que a FPFS tem direito a 

explorar apenas 12 placas (propriedades estáticas) nos ginásios das equipes da Série Ouro, 

abrindo mão da totalidade das propriedades, mas utilizando algumas de maneira estratégica e 

pontual, consoante lemos abaixo: 
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CONSIDERANDO o fato de que todas as partidas tem autorização para serem transmitidas, seja 

via web ou TV Aberta/Fechada, o que nos remete a uma necessária uniformização de Layout de 

ginásios, sobretudo no que tange à faixa central exposta nas praças desportivas. 

 

CONSIDERANDO que esta Entidade por questões econômicas e de logística ainda não tinha 

enviado a faixa (placa) central com a Logo e o nome da Competição, situação que estava sendo 

requerida pelas equipes participantes da Série Ouro, as quais viam esta necessidade, mas não 

poderiam dispor de seus recursos para confeccionar a faixa deste ano. 

 

ISTO POSTO, em atendimento à necessidade de uniformização dos ginásios a fim de que o 

produto fique mais atraente para patrocinadores e investidores, bem como em atenção à 

solicitação dos filiados, a FPFS INFORMA que:  

 

 

Está sendo encaminhado, à partir desta data, sem qualquer ônus ao filiados, a FAIXA 

CENTRAL COM A LOGO E O NOME DA COMPETIÇÃO a todos as 14 (quatorze) 

equipes disputantes da Série Ouro 2019, ao passo que este material, tão logo seja recebido por 

vós, será de utilização obrigatória em vossos ginásios, no local previamente estabelecido 

(LOCAL CENTRAL, DEFRONTE A LINHA DIVISÓRIA DE QUADRA), sob pena de 

infração ao RGC e REC da Série Ouro. 

 

ESTA RESOLUÇÃO entre em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário. 

 

DÊ-SE CIÊNCIA urgente a todas as equipes da Série Ouro, bem como aos Departamentos 

Técnico e de Arbitragem para que façam a devida verificação nas praças desportivas. 

 

 

 

                                                                

-Assinado Digitalmente- 

Jesuel Laureano Souza 

Presidente  
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