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CIRCULAR PRESIDÊNCIA nº 005/2018
Aos Ilustríssimo Senhores Representantes das Equipes que disputam o Campeonato Paranaense
de Futsal Série Ouro 2018.

Ref.: Questionamentos Equipes Série Ouro 2018

Prezados Representantes,
A Federação Paranaense de Futebol de Salão - FPFS, através de seu Presidente e
Representante Legal, Sr. Jesuel Laureano Souza, em atenção às solicitações realizadas pelos
senhores em nossos canais de comunicação, requerendo algumas informações sobre temas de
vosso interesse, vem informar e esclarecer:
O Departamento Técnico juntamente com a Presidência está verificando um a um os
assuntos pautados por vocês, buscando dar as respostas de cada caso e, as que ainda não temos,
estamos trabalhando para passar aos senhores. Informamos que estamos sempre vendo o que é
melhor para cada filiado e para a competição.
Em relação à arbitragem, solicitamos que fizessem uma simulação dos borderôs dos jogos
que teremos para analisar esses valores, mas até o presente momento não recebemos estas
simulações, e devido a urgência, tomaremos a decisão em conjunto relevando a sugestão dos
clubes filiados.
No entanto, diante do que foi conversado no final do Congresso Arbitral e também após
pelos senhores, em trocas de mensagens nos grupos, mesmo com algum prejuízo, a Presidência
da FPFS DETERMINA que o Departamento de Arbitragem fixe o valor de R$ 1.700,00 (um
mil e setecentos reais) por jogo para o time mandante a título de taxa de arbitragem.
A divisão desses valores será de responsabilidade do Departamento de Arbitragem
juntamente com o Departamento Financeiro da FPFS, os quais tomarão as devidas providências
de escala dentro dos valores determinados.
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Esclarecemos que estes valores serão para a primeira fase da competição (turno e
returno). Durante a segunda fase fica estipulado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a
equipe mandante. Já para as semifinais e finais, serão observados os valores estampados no
borderô que será realizado pelo Departamento de Arbitragem, conforme foi feito nos anos
anteriores.
Em relação aos banners da competição (Placa do Campeonato e Kagiva) a empresa M+M
contratou a empresa do senhor Edivanilson Lopes Romeiro (Nil), o qual fará a entrega até o dia
07/04/2018, conforme cronograma por eles nos repassado e que solicitarei seja divulgado a
todos.
Sobre os demais banners dos patrocinadores, informamos que enquanto estes não forem
entregues, as equipes poderão utilizar estes espaços da FPFS para expor publicidade de seus
parceiros e patrocinadores, no entanto, comunicamos que a Presidência está convocando para
uma reunião a título de urgência, a empresa M+M a fim de nos passar uma posição com datas e
formas de como e quando serão entregues estes materiais.
Sobre as transmissões também estamos apurando junto à empresa contratada para
verificar a quantas andam as tratativas e ajustes para efetivamente as partidas começarem a ser
transmitidas.
Eventuais transtornos, mesmo contra a nossa vontade, poderão ocorrer, contudo
reforçamos nosso compromisso de continuar trabalhando em prol de vocês (nossos filiados)
objetivando elevar ainda mais nosso Futsal Paranaense.
Por fim, informamos que temos uma equipe que está trabalhando e acompanhando a
Série Ouro 2018 com muita atenção, procurando atender a todas vossas solicitações com muita
presteza e agilidade, a qual é formada pelo Luís Henrique (Superintendente), Dr. Eduardo
(assessor jurídico), João Artur e Luzia (Departamento Técnico).
Sendo o que tínhamos para o momento, saudamos a todos e agradecemos vossa
compreensão!
Curitiba, PR, 29 de Março de 2018.
Assinado Digitalmente
Jesuel Laureano Souza
Presidente da FPFS

