
 

Federação Paulista de Futebol de Salão 
Rua Beneficência Portuguesa, 24 – 2º andar – CEP. 01033-020 – São Paulo (SP) 

Telefone (11) 2714-8150 – Fax (11) 2714-8172 
CNPJ 62.319.595/0001-08 – Inscr. Isenta 

E-mail: futsal@futsalpaulista.com.br | Site: www.futsalpaulista.com.br 
Facebook: facebook.com/FutsalPaulistaOficial | Twitter: twitter.com/Fed_Paulista 

Instagram: instagram.com/federacao_paulista 

 

 

Comunicado Oficial 001/21 
 

Caros Dirigentes, 

A Federação Paulista de Futsal retomou as suas atividades no último dia 

20/janeiro e iniciou o ano realizando várias reuniões de diretoria para estudar 

o cenário atual.  

De pronto expressamos nosso otimismo para a temporada de 2021. 

Logicamente que ainda preocupados com a situação da pandemia do 

Coronavírus que nos afetou assim como a todos os nossos filiados.  

Mas, apesar das dificuldades, estamos convictos de que neste ano podemos 

retomar todas as competições, e os clubes, nossos filiados, possam estar 

conosco para realizarmos uma excelente temporada. 

Vamos nos esforçar ao máximo para que a temporada 2021 seja produtiva, 

por isso estamos focados em realizar as competições com todos os cuidados 

necessários, seguindo os protocolos de saúde e, assim, mobilizar todas as 

pessoas ligadas no nosso esporte. 

Atletas, membros de comissão técnica, dirigentes, funcionários, jornalistas, 

etc... todos aguardam ansiosamente o início das competições. Desta forma, 

iremos retomando nossas atividades e vencendo as dificuldades. 

Contamos com sua equipe nessa temporada 2021, em breve 

comunicaremos as datas dos conselhos arbitrais. Se tiver alguma pendência 

financeira com a FPFS, regularize o mais breve possível para que seu clube 

esteja habilitado a participar dos certames. 

Nossa expectativa para este ano é muito positiva, visto que muitas equipes 

têm manifestado interesse em participar dos campeonatos e novas equipes 

estão surgindo e se filiando à FPFS. Temos certeza que 2021 será o ano da 

retomada, vamos recuperar o tempo perdido e realizar uma temporada 

promissora. 

Vem com a gente, aqui o campeonato é oficial. 

       São Paulo, 27 de janeiro de 2021. 

 

        NILTON C. ROMÃO 
               Presidente 
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