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Circular nº 022/2019 

 
 

CAMPEONATO PAULISTA 2019 
 CATEGORIAS FEMININAS 

 
  A Federação Paulista de Futsal tem a grata satisfação de anunciar a realização do 
Campeonato Paulista – Edição 2019 – Categorias de Base Femininas (Sub 13, Sub 15 e Sub 17), 
Categoria Sub 20 e Categoria Principal.  
 

Será um enorme prazer contar com a participação da sua conceituada equipe nesta 
competição. Por esta razão temos a honra de convidar o seu representante legal para participar 
do Conselho Arbitral que será realizado no dia 19/março às 15:00 horas, no Auditório da FPFS, 
sito à Rua Beneficência Portuguesa, 24 - 6º andar sala 615, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia:  
 

a) Tomar conhecimento do formato de disputa do campeonato;  
b) Tomar conhecimento do regulamento do campeonato;  
c) Composição das chaves.  

 
Confirme a participação do seu clube através do Formulário de Confirmação de 

Participação em Campeonato que segue em anexo e envie-o para o e-mail: 
 

departatamentotecnico@futsal.com.br 
 

Efetue o pagamento referente a taxas de anuidade (caso já tenha efetuado o pagamento, favor 

desconsiderar), e taxa de inscrição e premiação o mais breve possível. O prazo máximo será até o 
dia 18/março/19. A ausência do pagamento indicará a renúncia da sua equipe na participação 
deste campeonato. 
 

➢ Taxa de Anuidade: R$ 640,00 
➢ Taxa de Inscrição e Premiação: 

• Categorias de Base: R$ 270,00 por categoria 

• Categoria Sub 20: R$ 290,00 

• Categoria Principal: R$ 370,00 
 

Certos de podermos contar com a sua especial atenção, apresentamos nossos 
cumprimentos. 

 
       São Paulo, 12 de março de 2019. 
 
                 NILTON C. ROMÃO 
             Presidente  
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