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COMUNICADO OFICIAL  

DEPTO ARBITRAGEM FPFS Nº 005/2020 

 

 

 

Aos (as)  Senhores (as)  

Oficiais de Arbitragem do quadro da FPFS 

 

EMENTA 

ESCALA EM JOGOS OFICIAIS FPFS E LNF – PANDEMIA 

COVID-19. PROIBIÇÃO DE PESSOAS NÃO ESCALADAS DE 

ADENTRAREM AO LOCAL DA PARTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE 

QUE CONJUGES ADENTREM AOS GINÁSIOS. LIMITAÇÃO DO 

Nº DE PESSOAS NOS LOCAIS DE DISPUTAS DAS PARTIDAS. 

DECRETO ESTADUAL.  

                    

     

A FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALÃO - FPFS, Entidade Regional de 

Administração do Desporto, devidamente filiada à Confederação Brasileira de Futebol de Salão 

– CBFS, por intermédio de seu Vice-Presidente  e Diretor do Departamento de Arbitragem, Sr. 

OSMAR SAYDELLES DE LIMA, no uso de suas atribuições legais, com base em seus 

Estatutos e na autonomia que está preconizada no art. 217, I da Constituição Federal, aliado ao 

contido no Regimento Interno da Arbitragem da FPFS, vem COMUNICAR QUE: 

 

 

Este Departamento de Arbitragem tem ciência inequívoca que o convívio cordial e amistoso são 

características notáveis dos nossos oficiais. Todavia, nestes tempos difíceis de pandemia alguns 

procedimentos precisam ser rigorosamente observados. Eis que ainda estamos enfrentando um 

inimigo invisível que tem levado muitas pessoas adoecerem e, algumas, infelizmente, a óbito. 

 

Além disso, devemos seguir um rigoroso protocolo sanitário estabelecido pela SESA/PR, a fim 

de que possamos continuar com nossas competições, pois todos fomos prejudicados com os 

cerca de 05 (cinco) meses sem qualquer competição oficial em nosso estado. 

 

Destarte, solicito a gentileza a todos os oficiais NÃO ESCALADOS para a partida em 

questão que evitem comparecer aos ginásios para prestar solidariedade e/ou apoio aos 

oficiais escalados, pois tal situação é vedada pelo Protocolo de Retomadas das Competições, 
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sendo possível a entrada apenas dos oficiais previamente escalados e listados junto a Vigilância 

Sanitária de cada município. Enfatiza-se que esta vedação estende-se a familiares dos oficiais 

escalados. 

 

Com efeito, não há qualquer vedação, para que, após a realização da partida e o término dos 

trabalhos no local de disputa, os oficiais possam combinar um encontro para exercer a salutar 

confraternização. 

 

Dê-se ciência URGENTE a todos os Oficiais Arbitragem do estado do Paraná, bem como aos 

Representantes / Delegados desta Entidade e da LNF. 

 

 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 

 

 

Curitiba/PR, 03 de setembro de 2020. 

                                                                 

  

                                                Assinatura Digital 

OSMAR SAYDELLES DE LIMA 

Diretor de Arbitragem da FPFS 
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