
 

 Federação Paranaense de Futebol de Salão 
=============================================================================== 
Rua Mal. Deodoro, 869 - 15º Andar - Conjuntos 1505/06   -  CEP: 80.060-010 

Fone: 041 3233-4571 - 041 3233-6257 - Curitiba - PR 
Site Oficial: www.futsalparana.com.br    -    E-mail: fpfs@futsalparana.com.br 

 

Ofício nº 088/2020 

 
Curitiba/PR, 06 de maio de 2020. 

 

 

Ao Excelentíssimo Senhor 

Carlos Massa Ratinho Junior 

Governador do Estado do Paraná 

 

 

O Presidente da Federação Paranaense de Futebol de Salão – FPFS, juntamente com os 

representantes legais das Entidades de Prática Desportivas pertencentes à 1ª Divisão do 

Futsal Estadual (Série Ouro) ao final subscritas, com base na autonomia que está preconizada 

no art. 217, I da Constituição Federal, e ainda no Art. 1º da Lei nº 9.615/98, bem como nos 

Estatutos da FIFA, e ainda e em atenção aos desdobramentos e notícias referentes à evolução do 

COVID-19 (Corona Vírus), vem por meio deste documento, INFORMAR E REQUERER:  

 

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, sem 

descuidar do bem estar e da saúde de todos. 

 

CONSIDERANDO que compete a esta Federação o regramento de suas competições, bem 

como a redação do Regulamento Geral das Competições, normativa que dá suporte aos demais 

regulamentos, sendo de observância compulsória a todas entidades que disputam suas 

competições. 

 

CONSIDERANDO a caracterização do COVID-19 (Corona Vírus) como situação pandêmica 

de repercussão internacional;  

 

CONSIDERANDO o dever de cautela e a prudência com que são tomadas as decisões no 

âmbito desta Entidade Regional de Administração do Desporto, a qual prima pela promoção da 

saúde, devendo ser diligente neste momento de comoção mundial em função desta pandemia que 

tem vitimado milhares de pessoas ao redor do mundo;  
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CONSIDERANDO a importância e a necessidade de preservação da saúde de atletas, membros 

de comissão técnica, árbitros, torcedores e todos os demais agentes envolvidos em nossas 

competições desportivas;  

 

CONSIDERANDO as recomendações do Ministério da Saúde e as providências adotadas em 

sua maioria pelas Secretarias de Saúde do Estados Brasileiros;  

 

CONSIDERANDO o contido na RESOLUÇÃO CBFS Nº 01/20201, a qual suspende todas as 

competições de futsal no âmbito de sua jurisdição, bem como recomenda que as Federações 

estaduais avaliem a situação em seus respectivos estados. 

CONSIDERANDO por oportuno o preconizado no DECRETO nº 4230/20202, emitido pelo 

Governo do Estado do Paraná, onde o Sr. Governador DETERMINA a SUSPENSÃO de 

eventos abertos ao público, de qualquer natureza, com aglomeração acima de 50 (cinquenta) 

pessoas, bem como o contido no Art. 19, §1º, inciso I do mesmo aresto legislativo, o qual veda a 

realização de eventos relativos à atividades físicas e esportes em geral. 

CONSIDERANDO o fato do Futsal Paranaense ser o mais forte do país, ao passo que temos o 

atual bicampeão Nacional3 em nossas fronteiras, sendo cediço de todos que esta atividade 

movimenta todas as regiões do estado, incrementando no turismo e na economia destes 

municípios. 

CONSIDERANDO que as equipes e escolas de FUTSAL e Projetos Sociais prestam um 

relevante serviço em relação à saúde dos participantes através dos treinamentos e práticas 

desportivas;  

CONSIDERANDO que diversos profissionais de educação física que trabalham nestas equipes, 

escolas e Projetos, não se enquadram nas diretrizes para recebimento de apoio financeiro do 

GOVERNO FEDERAL. 

CONSIDERANDO também o fato das 14 (quatorze) maiores equipes do estado estarem muito 

preocupadas com toda esta situação pandêmica, a qual levou à acertada paralisação das 

competições em todo o estado, mas que tem gerado um enorme problema financeiro para as 

mesmas, pois tem contratos celebrados com atletas e membros de comissão técnica, os quaispor 

força da paralisação não tem realizado qualquer atividade (exceto àquelas possíveis de se fazer 

em casa), aliado ainda ao fato dos clubes não possuírem atualmente qualquer receita oriunda de 

 
1 Documento em anexo. 
2 https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=390948 
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Bilheteria (eis que não estão sendo realizados jogos) e tampouco dos patrocinadores, os quais 

estão deixando de honrar os acordos em função de não estar acontecendo a exposição de suas 

marcas em jogos e demais atividades relativas às equipes. 

CONSIDERANDO a Recomendação do Ministério da Saúde4 emitida em 30/04/2020, após ser 

instado pela CBF acerca da possibilidade de retorno do futebol no país, o qual entende ser 

viável o retorno, desde que haja um comprometimento dos clubes e demais autoridades 

sanitárias e governamentais no sentido de evitar o contágio e a disseminação da COVID 19 

nos ambientes esportivos, determinando uma série de medidas e protocolos a serem adotados, 

ressalvando que a volta das competições dependerá da autorização das autoridades em cada 

unidade geográfica, observando por óbvio a competência concorrente de estados e municípios 

em matéria de Saúde e Pandemia. 

 

CONSIDERANDO que o pico do contágio pela epidemia do COVID 19 deve se dar no mês de 

maio 2020, devendo em seguida os números diminuírem sensivelmente, tal qual se vê em países 

da Europa, Ásia e Oceania, aliado ao fato do Governo do Estado do Paraná estar na vanguarda da 

prevenção e tratamento desta enfermidade. 

 

CONSIDERANDO que a atividade física deve ser enquadrada como essencial para a prevenção 

do COVID 19, principalmente no tocante a melhora na capacidade respiratória, de oxigenação o 

que, por si só, tem o condão de reduzir a taxa de mortalidade resultante do Corona Vírus.  

 

CONSIDERANDO que atividade física é uma das formas de prevenção do desenvolvimento de 

algumas doenças crônicas, tais como obesidade, diabetes, hipertensão e obesidade, exatamente 

algumas das principais comorbidades que podem agravar os casos de indivíduos infectados por 

COVID-19. 

 

CONSIDERANDO ainda que a Organização Mundial da Saúde (OMS) vem sensibilizando os 

indivíduos quanto à necessidade de modificar o estilo de vida sedentário e praticar atividade 

física regular, a fim de proporcionar melhor qualidade de vida. A Organização Mundial da Saúde 

(OMS) elaborou em 1947, que define saúde como “um estado de completo bem-estar físico, 

mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade”. 

 

 

 
3 https://ligafutsal.com.br/noticias/pato-e-bicampeao-da-liga-nacional-de-futsal/ 
4https://globoesporte.globo.com/futebol/noticia/em-parecer-ministerio-da-saude-se-diz-favoravel-ao-retorno-do-

futebol-mas-avisa-sobre-dificuldade-de-realizar-testes-saturado.ghtml 
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CONSIDERANDO que os clubes estão CIENTES desta situação e estão dispostos a 

atenderem os pilares abaixo elencados a fim de que seja dada autorização para o retorno das 

atividades, consoante lemos:  

 

 Comprometimento com a saúde e vida alheia, mediante o cumprimento de diretrizes de 

autoridades competentes; 

 Obediência às determinações governamentais; 

 Seguimento de protocolos técnicos e científicos recomendados à proteção individual e 

coletiva.  

 

CONSIDERANDO por fim, o Decreto 4545/20205 emitido por Sua Excelência, Governador do 

Paraná, em 27/04/2020, o qual relativiza a suspensão de funcionamento das atividades previstas 

no Art. 19, §1º do Decreto 4230/2020, outorgando à Secretaria Estadual de Saúde – SESA, 

mediante edição de ato normativo próprio, estabelecer normas e procedimentos para a 

regulamentação da retomada destas atividades. 

 

DIANTE das premissas acima indicadas, o Presidente desta Entidade Regional de 

Administração do Desporto, em conjunto com os representantes das Entidades de Prática 

Desportiva infraindicadas, REQUER:  

 

a) AUTORIZAÇÃO para, à partir de 15/06/2020, e até que sobrevenha nova decisão em sentido 

diverso, a retomada das COMPETIÇÕES de todas as categorias organizadas no âmbito 

desta Federação, já iniciadas ou não, sejam elas estaduais, regionais e/ou amistosas, permitindo 

para tanto, que as equipes retornem aos treinamentos coletivos à partir de 01/06/2020, a fim de 

se condicionarem para a temporada. 

 

b) INFORMAR que esta solicitação se dá para que as partidas, inicialmente sejam realizadas com 

portões fechados, isto é, sem a presença de público, tal qual delineado na Recomendação do 

Ministério da Saúde dantes mencionada, tutelando assim a saúde da comunidade em geral e 

evitando a possibilidade de disseminação e contágio, pois estamos falando, nestes moldes, de 

eventos com no máximo 40 (quarenta) pessoas. 

 

c) RATIFICAR que o futsal paranaense tem tomado todas as medidas necessárias na luta contra a 

expansão do COVID-19, no entanto ratificamos que o objetivo deste retorno gradual das 

atividades é de atender uma parcela da sociedade com os treinamentos através de profissionais 

 
5 https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=393671 
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qualificados, reduzindo assim as comorbidades, gerando também uma fonte de renda a dezenas 

de profissionais que estão neste momento sem qualquer renda para si e suas famílias. 

 

Sem mais para o momento, agradecemos a atenção e aguardamos deferimento de nosso justo 

pleito. Valendo-nos desse também para manifestar nosso sincero apreço pelo brilhante trabalho 

desenvolvido pelo Governo do Estado no combate à esta terrível pandemia, o qual tem agido de 

forma enérgica e segura, garantindo aos paranaenses políticas públicas eficazes e que tem sido 

exemplo para todo o país!  

 

Cordialmente, 

 

Jesuel Laureano Souza 
Presidente FPFS 

 
Luis Sergio Lavarda 

Presidente Pato Futsal 
 

Ivo Dolinski 
Presidente Marreco Futsal 

 
 

Jeferson Fernando Belilacqua Zini 
Presidente Mufattão Cascavel Futsal 

 

Cristiano Bortolon 
Representante Credenciado Copagril – Mal. 

Candido Rondon 
 

Edivanilson Lopes 
Presidente Umuarama Futsal 

 

Thiago Oliveira 
Presidente Toledo Futsal 

 
Carlos Roberto Bazanella 

Presidente ACEL Chopinzinho Futsal 
 

Arquimedes Restelato 
Presidente Galo Dois Vizinhos Futsal 

 
Davide Casadeus Mastini 

Presidente São José dos Pinhais Futsal 
 

Miguel Atonio de Oliveira 
Presidente Ampére Futsal 

 
Adelio Demeterko 

Presidente Foz Cataratas Futsal 
 

Itamar Agustinho Tagliari 
Presidente ACMF Campo Mourão Futsal 

 
Wilson Fontanelli Neto 

Presidente do Siqueira Campos Futsal 
 

Jose Luiz Strapasson 
Presidente do Palmas Futsal 

 
  

 
 


