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Comunicado Oficial 021/2020 

 
DEPARTAMENTO DE OFICIAIS DE ARBITRAGEM 

LIGAS REGIONAIS  FILIADAS 
 

I. CONSIDERANDO   alterações introduzidas na edição 2020/21 das Regras do   Jogo de 
Futsal pela FIFA publicadas pela CBFS; 
 

II. CONSIDERANDO  importância e a necessidade de conhecimento das alterações de regras 
por parte de todos os oficiais de arbitragem para aplicação e execução assim que os jogos sejam 
iniciados; 

 

RESOLVE, após ouvir o Departamento de Oficiais de Arbitragem. 
  

I. INFORMAR   que o Departamento e a Escola de Oficiais de Arbitragem, em parceria 
com o GARCO, fornecedora da plataforma de vídeo conferência, realizarão reuniões com todos 
os oficiais de arbitragem da FPFS - Federação Paulista de Futsal para informar e esclarecer as 
citadas alterações. 
 

II. PLATAFORMA   que será utilizada será a ZOOM.  
 

III. LINK DE ACESSO  será enviado no dia da reunião para os presidentes e diretores de 
arbitragem de cada Liga regional para serem repassados aos respectivos oficiais. Na capital o 
link será enviado no grupo existente.  

 
IV. OPÇÕES DE ACESSO 

• CELULAR:   baixe o aplicativo através da loja de aplicativos (gratuito). 

• COMPUTADOR:  copiar o link que será informado na barra de endereços do provedor de 
preferência. 

 

V. CONSIDERANDO  as limitações que as plataformas digitais oferecem, instruímos desde já 
que: 
 

• HORÁRIO   seja respeitado para não prejudicar a reunião. 

• ACESSO   será liberado 10 minutos antes do horário de início. 

• MICROFONE   deverá ser DESLIGADO a partir do momento que      começarem as 
explanações, visto que, qualquer ruído poderá causar interferência na comunicação 

• PERGUNTAS   deverão ser escritas no CHAT DE DIÁLOGO e um mediador fará o 
controle e as perguntas aos instrutores. 

• NÚMERO MÁXIMO   de participantes na plataforma é limitado, as reuniões serão 
realizadas respeitando as divisões por turma nas seguintes datas: 

 
11 DE JULHO ÀS 17:00H  Capital; 

 
18 DE JULHO ÀS 17:00H  São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul, 

Embú Guaçú e Cotia; 
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25 DE JULHO ÀS 17:00H  Guarulhos, Suzano, Taubaté, São Sebastião e Litoral Paulista; 
01 DE AGOSTO ÀS 17:00H  Caieiras, Sorocaba, São João da Boa Vista, Valinhos, Jundiaí e 

Osasco; 
08 DE AGOSTO ÀS 17:00H  Assis, Baurú, Birigui, Jales, Monte Alto, Penápolis, São José do 

Rio Preto e Sertãozinho. 
 

• ASSOCIADOS GARCO que são inscritos na FPFS através das Ligas deverão participar da 
reunião na data designada para suas respectivas Ligas. 
 

 
“PRÉ-TEMPORADA EXTRAORDINÁRIA” 

 
   A participação dos OFICIAIS DE ARBITRAGEM INSCRITOS NA FPFS EM 2020 é imprescindível 
devido à importância e a abrangência de conhecimentos para cumprimento das regras estabelecidas na 
modalidade. 
  
  Os oficiais de arbitragem que participaram da segunda PRÉ-TEMPORADA REALIZADA NA CIDADE 
DE PENÁPOLIS ainda não realizaram suas inscrições tendo em vista pandemia. O Departamento de Oficiais de 
Arbitragem se encarregará de organizar as inscrições junto as Ligas regionais posteriormente.   
 
 

 Solicitamos bom senso por parte dos oficiais solicitando que acessem o link apenas na data designada 
para sua turma visando não prejudicar o acesso na plataforma. 
 
 Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Escola ou o Departamento de Oficiais de Arbitragem. 
 
 

São Paulo, 02 de julho de 2020 

 
Sr. Nilton Cifuentes Romão 

Presidente 
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