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Circular nº.007/2019 
  

PRÉ-TEMPORADA - OFICIAIS DE ARBITRAGEM 2019 
 
I - Considerando todas as Ligas filiadas e em dia com suas responsabilidades junto à FPFS e todos 
os Oficiais de Arbitragem; 

II – Considerando a necessidade de aprimoramento, unificação, padronização, capacitação, 
atualização e aplicação de avaliação teórica, 

 Resolve,  
 
1 – INFORMAR que a pré-temporada dos Oficiais de Arbitragem será realizada dia 23 de fevereiro 
de 2019 ( sábado ), sediada pela Liga Bauruense de Futebol de Salão. 
Local: 
ITE - Instituição Toledo de Ensino 
Endereço: Praça 9 de Julho, 51 - Vila Pacifico, Bauru - SP 
 
2 – As Ligas que estiverem em condição, deverão enviar email contendo Ofício em anexo,  
informando os nomes dos oficiais de arbitragem que irão participar da pré-temporada, para 
lb.salao@ig.com.br e mlaugusto@uol.com.br, aos cuidados de Márcio Augusto (14) 99771-2788 
e Mauricio (14) 99791-2822 e para claudia@futsal.com.br, impreterivelmente até dia 15 de 
fevereiro, às 17:00 horas, juntamente com o comprovante de depósito.  
 
Não serão aceitas inscrições individuais de Oficiais de Arbitragens vinculados à Ligas filiadas à 
esta Federação. Conforme citado no item 2, a inscrição deverá ser feita através da Liga. 
 
Os oficiais da Capital deverão fazer suas inscrições, individualmente, diretamente nos emails 
informados e também com envio do comprovante de depósito.  
 
3 - Valor: 75,00 ( setenta e cinco reais ) por oficial de arbitragem 
À ser depositado:  
Banco do Brasil 
Agência 6533-1 
Variação 51 
Conta Poupança 118.432-6 
Liga Bauruense de futebol de salão 
 
4 – Os oficiais que não participarem da pré-temporada, não serão inscritos neste ano de 2019.  
 
5 – A Liga sediante deverá enviar para o Departamento de Oficiais, a relação contendo os nomes 
dos participantes e suas assinaturas.  
6 – As Ligas deverão estar quites com suas contas (anuidade 2019 e pendências financeiras 
anteriores ) e documentais junto à FPFS.  
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7 – AVALIAÇÃO TEÓRICA: As notas das avaliações teóricas, para atuarem em todas as categorias, é 
de no mínimo 7,00 (sete). 

Os oficiais que obtiverem nota inferior à 7,0 ( sete ) na pré-temporada, estarão  impossibilitados de 
exercerem  suas funções no primeiro semestre. Para o segundo semestre será aplicada nova 
avaliação com data e local à ser informado posteriormente. 

Lembramos que a nota da avaliação teórica não é o único critério que possibilita trabalhar em 
determinada categoria ou não. As notas de avaliações teóricas é apenas um critério dentre outros 
que são considerados. 
 
Todos deverão ter como base de estudo as Disposições Iniciais 2019 ( disponível no site da 
Federação Paulista de Futebol de Salão ) e o Livro Nacional de Regras. 

Os oficiais de Arbitragem que estiverem impossibilitados de comparecer nesta data, terão outra 
oportunidade para se habilitarem e a data será informada posteriormente, porém o valor e o local 
será o mesmo desta pré-temporada, ou seja, em Baurú no valor de 75,00 (setenta e cinco reais). 

Todos oficias de arbitragem deverão utilizar caneta de cor azul e levar material rígido para usar 
como sustentação para escrita ( ex: prancheta ). 

8 - Hospedagem: Para os oficiais que desejarem hospedagem, deverão fazer contato através do 
email  lb.salao@ig.com.br e mlaugusto@uol.com.br para solicitar valores de diárias e hotéis. 

9 - Almoço: Será enviado posteriormente sugestão de local para almoço. 

10 – PROGRAMAÇÃO ( sujeito à alteração ): 

DATA: 23 de fevereiro de 2019 

CREDENCIAMENTO E COFFEE BREAK: 07:30 h às 08:30 H 

ABERTURA: 08:45 H 

PALESTRA : 09:15 H  - IMPORTÂNCIA DA PREPARAÇÃO FÍSICA - Professor Felipe Antonio 
Biazotto e Francisco Antonio Braz Morgado (preparadores físicos e fisiologistas da arbitragem 
da FPF) 

PALESTRA : 10:30 H   - COMO LIDAR COM SITUAÇÕES DE CONFLITO E A COMPETIVIDADE - Dra. 
Marta Minopoli ( Psicóloga do Esporte FPF) 

PALESTRA : 11:45 H   - NOVA PLATAFORMA DE TRABALHO DA SÚMULA ON LINE – Marcia 
Mariko N. de Moraes (diretora) 

ALMOÇO: 12:30 H 

PALESTRA : 14:00 H – DISPOSIÇÕES INICIAIS 2019 – Valdir Teixeira Filho (diretor) 

PALESTRA : 14:45 H – REGRAS – Renata Neves Leite (árbitra CBFS e instrutora da Commenbol), 
Felipe de Fábio Ventura (árbitro Fifa) e Sergio Ricardo Camanho (coordenador da Escola de 
Oficiais) 

AVALIAÇÃO TEÓRICA: 16:00 H 
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OBSERVAÇÃO:  

- Os horários devem ser respeitados e cumpridos para não prejudicar a organização e 
programação e também em respeito aos que cumprem com todas as instruções e horários. 

-  Nenhum oficial deverá comparecer calçando chinelo ou sandália ou vestindo regata. 

- Deverão participar da Pré-temporada apenas os Oficiais de Arbitragem que irão prestar serviço 
à Federação Paulista de Futebol de Salão neste ano de 2019. 

 

 

                                                                               São Paulo, 18 de janeiro de 2019  
                                   
                                                                                        Nilton Cifuente Romão  
                                                                                                  Presidente 
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