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Circular  nº.  015/2015-    

 

PRÉ-TEMPORADA- OFICIAIS DE ARBITRAGEM  -  REGIÃO 02 

1 -Considerando as Ligas filiadas da Região 02: 

- Liga Taubateana de Futebol de Salão 

- Liga Aparecidense de Futebol de Salão 

- Liga Cruzeirense de Futsal 

- Liga Jacariense de futebol de Salão 

- Liga Pindamonhangabense de futebol de Salão 

- Liga Joseense de Futebol de Salão 

- Liga Sebastianense de Futsal  

2 - Considerando o constante na Circular nº 010/2015 

     Resolve, 

1 – INFORMAR que a pré-temporada da  Região 02  será realizada  dia 08 de fevereiro 

( domingo ),  pela Liga Taubateana de Futebol de Salão. 

2 – As Ligas citadas deverão enviar email para edermoreirasilva@hotmail.com e 

sandrarg2009@hotmail.com,  impreterivelmente até dia 05 de fevereiro informando os 

nomes dos oficiais que irão participar ( cinco ) e comprovante de depósito. Caso queira 

levar mais de cinco oficiais, poderá entrar em contato com o organizador. 

3 – A pré-temporada será realizada: 

            - 12:00h às 12:45 – credenciamento 

            - das 13:00h às 17:00h – palestra 

- na Faculdade Anhanguera - Avenida Charles Schnneider, 585 – Pq Sr. Bonfim 

- Taubaté 

- valor: 25,00 por pessoa ( incluído lanche da tarde ) 

- depósito no Banco Itaú, ag. 7300, cc 01444-1, em nome de Sandra Regina 

Gusmão ( diretora da Liga Taubateana de Futebol de Salão ). 
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4 – A Liga que não enviar nenhum oficial não poderá inscrever oficiais na FPFS para 

exercício em 2015.  

5 – A Liga sediante ( Liga Taubateana de Futebol de Salão ) deverá enviar através do 

instrutor, a relação dos oficiais participantes ( relação de presença assinada ). 

6 – As Ligas deverão estar quites com suas contas junta à FPFS, bem como a anuidade 

de 2015. 

 

                                                                  São Paulo, 30 de janeiro de 2015  

                                                      Dr. Ciro Fontão de Souza    

                                                        Presidente 


