
 

 
 

Circular n.º 024/2020 

 

A Federação Paulista de Futsal foi a única entidade da modalidade 

convidada pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo para participar 

da “Conferência Sobre Ações e Estratégias para o Esporte na Contenção da 

COVID-19”. 

Em referido evento que foi presidido pelo Secretário de Estado de 

Esportes, Sr. Aildo Rodrigues o e Secretário Executivo e Sr. Marco Aurélio Pegolo 

dos Santos. 

A Conferência teve a participação de 26 federações de diversas 

modalidades, sendo a F.P.F.S a única da modalidade. 

O objetivo do encontro foi para unir a comunidade esportiva para 

elaborar um plano de retomada gradual e paulatina das atividades esportivas 

propondo um protocolo esportivo responsável para a volta das competições no 

Estado de São Paulo. 

Nesse sentido, não divulgaremos nenhum protocolo particular 

somente os protocolos emanados das autoridades públicas única forma de 

retomarmos as competições de forma sensata. 

Por outro lado, a Federação Paulista de Futsal teve a honra de ser 

escolhida para representar o grupo do ESPORTE COLETIVO, juntamente com a 

Federação Paulista de Badminton e a Federação Paulista de Taekwondo. 

Em 15/05/2020, a Federação Paulista de Futsal após diversas 

discussões técnicas encaminhou o “PROTOCOLO DE INTENÇÕES PARA 

RETOMADA DOS CAMPEONATOS DE FUTSAL” para a Secretaria Estadual de 

Esporte. 
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Nesse momento, a F.P.F.S precisa aguardar a manifestação da 

secretaria Estadual de esportes para nos encaminhar os protocolos emanados 

dos órgãos governamentais. 

Ato sequencial, assim que a F.P.F.S receber o referido documento a 

mesma encaminhará aos clubes e ligas para que possam se adequar o mais 

rápido possível e para que possamos retomar a “normalidade” com segurança. 

Fato é que essa pandemia passará e os nossos campeonatos 

retornarão dentro de uma segurança sanitária e de respeito aos normativos 

emanados dos órgãos públicos do Estado de São Paulo. 

A F.P.F.S. está ansiosa para retomar os campeonatos que com 

certeza é o nosso coração. 

A pandemia vai passar e estamos engajados diuturnamente para 

que possamos realizar os nossos campeonatos dentro da segurança sanitária 

cujos protocolos estamos aguardando da secretaria estadual. 

A FPFS informa a todos os clubes, ligas, dirigentes, atletas, membros 

da comissão técnica, representantes, membros da arbitragem que o início das 

competições depende da chancela do poder público única forma de iniciar 

uma competição com responsabilidade e respeito a vida humana. 

Um grande abraço a todos os salonistas e preparem-se, para o 

cumprimento dos protocolos governamentais para nossos campeonatos, única 

forma de respeitar a saúde de todos!!! 

 

São Paulo, 28 de maio de 2020 

 

Sr. Nilton Cifuentes Romão 

Presidente 

 

NCR. 


