
No início deste mês, aconteceu a decisão do

Campeonato Paranaense Sub-15. A final foi

disputada entre Atlético e Coritiba - equipes que

tiveram a melhor campanha em toda a competição.

Depois de uma vitória e um empate, o Atlético

conquistou o bicampeonato do torneio, já que havia

conquistado o título em 2013.

A primeira partida foi realizada no Bayard Osna.CT

Em um jogo muito disputado, o Atlético venceu por 1

a 0, com gol de Thiago. Com o resultado, a equipe

levava a vantagem do empate para a segunda

partida. No do Caju, o Coritiba saiu na frente comCT

Lucas, logo no início de partida. Porém, nos minutos

finais, Thiago empatou e garantiu o título para a

equipe rubro-negra.

O Campeonato Paranaense Sub-15 teve 245 gols em

63 jogos - média de 3,88 por jogo. Destes 245 gols,

61 foram marcados pelo Atlético, que teve o melhor

ataque da competição. A melhor defesa foi do

Coritiba, que sofreu 14 gols em 20 jogos - média de

0,7 por partida. Além dos clubes, o campeonato

premiou atletas. Pablo Thiago Ferreira Thomaz, do

Coritiba, foi o artilheiro, com 12 gols marcados. Já

debaixo das traves, quem se saiu melhor foi Vinicius

Augusto Ribeiro de Almeida, do Colorado, que sofreu

13 gols, o que lhe rendeu a média de 0,86 gol sofrido

por partida.
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Equipe enfrentou o Coritiba na decisão e, após uma vitória e um empate, levantou a taça no do CajuCT

Atlético é o campeão no Sub-15

Números
do Campeão:

20 jogos
15 vitórias
2 empates
3 derrotas
61 gols pró

17 gols contra
78,33% de

aproveitamento

O supervisor do Departamento de Registros da , ÉvertonFPF
Amaro, entregou os troféus. (fotos: Julia Abdul-Hak)



6ª Copa Kaiser de Curitiba
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Editorial
O Notícias de outubro apresenta aFPF

Escola de Arbitragem da . SaibaFPF

também sobre o Curso de Formação

de Árbitros realizado pela entidade.

Nesta edição, você confere todas as

informações sobre os títulos do

Atlético no Campeonato Paranaense

Sub-15 e no Campeonato Paranaense

Sub-18, além da conquista da FozADI

Cataratas no Paranaense Feminino.

Conheça como é realizado o Curso de

Delegados da , que tem comoFPF

intuito a capacitação continua dos

delegados da entidade, através de

aulas ministradas por profissionais

capacitados em diversas áreas ligadas

ao futebol.

Continuamos a nossa série de

entrevistas com dirigentes do nosso

futebol. Nesta edição, os personagens

são os presidentes de J. Malucelli e

Paraná Clube.

Boa leitura!

Datas ImportantesOUT

2013

04/10 - 1º Jogo da Final do Campeonato Paranaense Sub-15

11/10 - Início segunda fase Amador da Capital - Série A - adulto

11/10 - 2º Jogo da Final do Campeonato Paranaense Sub-15

20/10 - 1º Jogo da Final do Campeonato Paranaense da Segunda

Divisão

25/10 - Início das Semifinais do Campeonato Paranaense Sub-20

25/10 - 2º Jogo da Final do Campeonato Paranaense da Segunda

Divisão

Foi realizado no fim do mês, na sede da Sociedade Operária e

Beneficente Internacional São Braz, o arbitral da 6ª Copa Kaiser de

Curitiba, que tem o apoio e a assessoria técnica da Federação

Paranaense de Futebol.

A competição, que tem como finalidade promover o intercâmbio

entre atletas, dirigentes, clubes e entidades do futebol amador da

capital paranaense, teve início no dia 12 de outubro, e será

encerrada em dezembro. Ao todo, são 2.005 atletas inscritos.

O campeonato deste ano conta com a participação de 96 clubes. Na

primeira fase, eles serão divididos em 24 grupos de quatro equipes,

jogando em turno único, com os dois melhores de cada grupo, além

dos 16 melhores terceiros colocados, avançando para a sequência

da competição.

Depois, já em sistema eliminatório, serão 32 grupos com dois times

em cada, jogando partida única e se classificando quem somar o

maior número de pontos, como acontecerá até a final. Em caso de

empate nestes jogos, a decisão será definida em cobranças de

pênaltis.

DESTAQUEDESTAQUE



Por dentro da FPF

Conheça a Escola de Arbitragem da

Pelo segundo ano consecutivo, entidade programa ações de conscientização e prevenção

Saiba como são realizadas aulas para formação de árbitros na Escola Estadual Victor Marcassa

Na edição deste mês, vamos mostrar e destacar o

trabalho da Escola Estadual de Arbitragem Victor

Marcassa, da Federação Paranaense de Futebol. Das

diversas atividades realizadas por ela, estão a

formação, a aplicação de testes físicos e escritos, o

aprimoramento contínuo e o apoio à Comissão de

Arbitragem da em suas atribuições.FPF

Além disso, é a Escola quem planeja e promove

cursos, simpósios, encontros e palestras de

aprimoramento técnico e pré-temporadas. A

preparação visando a temporada aconteceu em

diversas cidades do Estado, como Cascavel, Curitiba,

Porto Rico e Pato Branco. Os responsáveis pela Escola

são José Carlos Dias Passos (diretor), Luciano

Roggenbaum (vice-diretor) e Patrícia Mello

(assistente).

A Escola também prepara e produz material didático

de acordo com as regras do jogo, promove estudos

de modernização da arbitragem e elabora estudos

estatísticos sobre as atuações dos árbitros nas

competições da entidade. “Realizamos reuniões com

grande frequência para colocar em prática todas as

funções mencionadas, já que demanda uma série de

serviços e programações que visam cumprir o seu

estatuto”, comentou o diretor da escola, José Carlos

Dias Passos.

Em maio, foi iniciado mais um Curso de Formação de

Árbitros, que está previsto para encerrar em

novembro. “Iniciamos as aulas com grade curricular

de 220 horas, sendo que já foram ministradas todas

as teóricas e práticas. Atualmente, os alunos fazem

estágio supervisionado”, destacou Passos. “O

objetivo da Escola é cumprir o estatuto contribuindo

para a evolução da arbitragem paranaense”.

Principais atividades do departamento:

- Formação de árbitros

- Aprimoramento contínuo dos árbitros

- Aplicação de testes físicos e escritos aos árbitros

- Formação e aprimoramento de instrutores de arbitragem

- Elaborar planos e traçar diretrizes destinadas a aproximar os

árbitros da arbitragem paranaenses

- Elaborar estudos estatísticos sobre as atuações dos árbitros

ocorridas nas competições estabelecidas pela FPF

Federação apoia a campanha Outubro Rosa

O mês de outubro é conhecido mundialmente como

“Outubro Rosa”. O nome é da campanha criada para

conscientizar mulheres sobre prevenção e combate ao

câncer de mama. Para mostrar seu apoio, a Federação

Paranaense de Futebol vai realizar ações durante o mês

de outubro.

No ano passado, a entidade realizou a palestra “Câncer

de Mama: Conscientização e Prevenção”, com o

mastologista Dr. Jan Pawel, mestre em cirurgia e

coordenador do programa de residência

médica em ginecologia e obstetrícia do

Hospital Universitário Evangélico de Curitiba.

Outubro Rosa

O nome “Outubro Rosa” se refere à cor do laço que

simboliza, mundialmente, a luta contra o câncer de

mama. O movimento teve início nos onde, apósEUA

ações isoladas pelo país, o Congresso tornou Outubro o

mês nacional de prevenção do câncer de mama.



Sub-18

Depois de 66 jogos, 287 gols e duas partidas finais

movimentadas, o Campeonato Paranaense Sub-18

teve o Atlético como campeão de 2014, após vencer o

Coritiba no segundo jogo da decisão, por 2 a 0, no

Francisco Muraro, em Santa Felicidade. Como a

primeira partida, realizada no Couto Pereira,

terminou empatada em 1 a 1, quem vencesse a volta

levantaria o troféu de campeão.

No jogo de ida, o Atlético saiu na frente, após gol

contra do zagueiro Fernando Dinis. No último minuto

de jogo, Gustavo Henric deixou tudo igual. No

Francisco Muraro, o Atlético saiu na frente no início da

partida, com gol do zagueiro José Ivaldo. Na etapa

final, Marco Damasceno deu números finais ao jogo,

decretando o título do Atlético.

Além de levantar a taça, o campeão teve o melhor

ataque da competição, com 60 gols marcados, e

também a melhor defesa, com 15 gols em 16 jogos –

0,93 por partida. Individualmente, a equipe também

teve o artilheiro do campeonato. Marco Damasceno

liderou o quesito, com 17 gols marcados. Enquanto

isso, debaixo das traves, o destaque foi o goleiro Yuri

Alves dos Passos, do Junior Team, que sofreu 8 gols, o

que lhe rendeu a média de 0,67 gol sofrido por jogo.

Rubro-negro conquistou título após disputar final com o Coritiba e vencer a segunda partida

Atlético é Campeão Paranaense Sub-18

Números
do Campeão

16 jogos
12 vitórias
1 empate
3 derrotas

60 gols marcados
15 gols sofridos

Aproveitamento de 77,08%

O gerente de competições da , Gilsioney Marques,FPF
entregou o troféu ao capitão do Atlético. (fotos: Miguel Locatelli)



Delegados FPF

Trabalho que acontece em três cidades neste fim de ano, visa capacitação de delegados da FPF

Foi realizado no dia 27 de setembro, o Curso de

Atualização de Delegados da Federação Paranaense

de Futebol em Londrina, dando sequência ao trabalho

de reestruturação e profissionalização da entidade.

Neste mês de outubro, os profissionais da foramFPF

até Cascavel, para aulas no dia 11 (das 9h às 13h).

Por fim, em novembro acontece a atualização em

Curitiba, no dia 22, no mesmo horário que foi

realizada no oeste paranaense. As aulas são

ministradas por profissionais capacitados em gestão

esportiva, gestão administrativa, legislação

desportiva e também em arbitragem.

Ainda em 2013, foi realizado o primeiro curso de

delegados em Curitiba, passando por Cascavel e

Londrina. No início do ano, foi implantado a

atualização destes profissionais, que terão que

passar novamente pelo processo neste fim de ano. A

FPF é a única federação brasileira a realizar cursos de

atualização de delegados.

A intenção do curso é a capacitação contínua dos

delegados da , com o processo iniciado no anoFPF

passado, tendo a implantação do Relatório de Jogo,

por exemplo.

Este será um trabalho a ser realizado periodicamente

a cada seis meses pela entidade, como forma de

atualização dos profissionais. Participar do curso é

pré-requisito para os delegados trabalharem.

Curso de Atualização de Delegados

1) :FUNÇÕES DOS DELEGADOS
- Representar a presidência da nos jogosFPF

- Cuidar de questões técnicas e administrativas
- Apoio à arbitragem e segurança

- Preencher relatório encaminhado à FPF

2) :DATA DO PRÓXIMO CURSO
- 22/11: Curitiba

Delegados tiveram aulas em Cascavel no mês de outubro e participarão de atualização também em Curitiba. (fotos: Gilsioney Marques)



Fala, Presidente!

Rubens Bohlen assumiu a presidência do Paraná
em dezembro de 2011.

Como está o trabalho do Paraná para estes
últimos meses de 2014?
O trabalho continua com o foco nas partidas da
Série B. Ainda almejamos ficar entre os primeiros,
mas sabemos que é difícil. Vamos trabalhar para
melhorar o posicionamento, já projetando 2015.

Qual o planejamento para 2015?
Já nos reunimos com a comissão, reformulando com
a chegada do Ricardinho. Estamos fazendo uma
avaliação do grupo já pensando no próximo ano, até
mesmo na busca por novos atletas, priorizando
também a categoria de base. Esse ano tivemos 15
jogadores que tiveram a oportunidade no
profissional, e o trabalho continuará neste sentido.

Qual o valor do trabalho de base para o clube?
É fundamental. É o trabalho que o clube tinha
deixado um pouco de lado e na nossa gestão foi
resgatado. Desde que assumimos, foi uma
prioridade, porque temos a plena consciência de
que para sanar as dificuldades, a origem está na
base. Temos que tratar com muito carinho, e os

frutos estão surgindo.
Vários jogadores estão
tendo a oportunidade, e o
trabalho vai continuar. É
um trabalho que buscará a
transição da base para o
profissional e será dado
todo o apoio necessário.

O retorno do técnico
Ricardinho faz parte
deste processo?
Ele tem uma marca, é um
ídolo no clube, bem quisto pela torcida, então é
fundamental. Ele vive o clube, é um paranista.
Sempre enalteceu as nossas cores, e está aqui para
ajudar. Conversamos antes de ele voltar, sabe das
dificuldades e quer ajudar. Terá nosso apoio e é
fundamental para nosso planejamento.

Como é a relação entre clube e Federação?
Acho que está em bom nível. A gente sempre teve
um diálogo franco, sendo sempre bem atendidos nas
nossas reivindicações. A Federação sempre esteve à
disposição para nos ajudar. Temos um bom diálogo,
e isso é o que deve prevalecer.

Confira a entrevista com ,Juarez Malucelli
presidente do J. Malucelli desde 1998.

Como está o planejamento para 2015?
A preparação para o Campeonato Paranaense já
começa a partir de novembro. Mantemos uma boa
base que participou este ano. Alguns jogadores
foram emprestados e retornam em novembro,
para dar início à essa preparação. Em relação à
reforços, vamos ver o que precisa para ir atrás,
quem sabe conseguindo realizar alguma parceria.

Como é realizado o trabalho do clube com as
categorias de base? Como é o processo de
transição da base para o profissional?
A gente sempre fez um trabalho forte, e o menino
que se destaca vai direto para o profissional. Ele
apresentando qualidade no júnior, já sobe para o
time profissional. Infelizmente esse ano não foi
muito bom no Paranaense Sub-20, porque não

conseguimos classificar para a segunda fase, mas a
preparação será melhor para o ano que vem.

Como funciona a parte administrativa do
clube?
É um clube bem enxuto, então temos o principal,
que é a comissão técnica e a parte administrativa.
Um clube que contrata
bons profissionais e paga
em dia. Isso, com certeza,
é u m d o s n o s s o s
sucessos.

Como é o trabalho entre
clube e Federação?
Eu sou muito satisfeito
com isso, porque tudo que
so l i c i t amos , sempre
fomos atendidos e nunca
tivemos problemas.



O mês do Presidente!

Palavra do Presidente
por Hélio Pereira Cury

A palavra de ordem na temFPF
sido . ComREESTRUTURAÇÃO
muito trabalho, estudos e
determinação, temos avançado
solidamente neste sentido em
vários aspectos.

Desenvolvemos uma política de saneamento das
finanças e, também, um trabalho de organização
e profissionalização dos departamentos.

Com foco no fortalecimento e desenvolvimento
dos nossos clubes, retomamos investimentos e
disponibilizamos estruturas necessárias.
Obviamente temos muito a evoluir e, com muito
trabalho, cresceremos todos juntos e atingire-
mos o patamar que futebol paranaense merece.
Sempre numa relação democrática e de confian-
ça com os nossos filiados.

Exemplo disso é o projeto de reformulação do
nosso calendário de competições para 2015,
onde fomos a todas as regiões do Estado para
apresentar nossas ideias e ouvir sugestões dos
clubes para que as ações sejam implementadas
com a maior proximidade possível das suas
realidades e necessidades.

Temos em mente um projeto esportivo claro e
sustentável, que além do propósito de cresci-
mento e desenvolvimento dos nossos filiados,
realça os pontos fortes e fortalece a competitivi-
dade dos nossos clubes, reestruturação que fará
o futebol paranaense ainda mais respeitado em
todo o nosso país.

Presidente Hélio Pereira Cury participou da abertura do
Campeonato da Liga de Araucária ao lado de Idu Blaszczak,
diretor de futebol amador do interior da .FPF (foto: Divulgação)

Presidente Hélio Pereira Cury comanda o arbitral da Copa
Kaiser. (foto: Miguel Locatelli/Backstage Comunicação)

Hélio Pereira Cury esteve no Fórum Estadual Paraná pela Vida,
onde a recebeu homenagem pelo apoio da entidade aoFPF
Central Estadual de Transplantes. (foto: Divulgação)

Presidente entrega bolas para a disputa da Liga de Araucária.
Na foto,Daniel Kochmann, presidente da Liga, Hélio Pereira
Cury, Ivanildo da Silva, presidente do Juventus e Idu Blaszczak,
diretor de futebol amador do interior da FPF. (foto: Divulgação)



Há quanto tempo o senhor atua no ?TJD

Estou servindo a Justiça Desportiva há mais de 25

anos, e tive a felicidade de iniciar trabalhando na

saudosa Junta de Justiça Desportiva ( ), criadaJJD

pelo saudoso Dr. José Cadilhe de Oliveira. Neste

âmbito, somente atuei e atuo como auditor.

Há alguma curiosidade nesses anos?

Lembro que em um julgamento, o advogado arrolou

duas testemunhas em defesa de sua tese, contudo,

quando a primeira delas foi inquirida em plenário,

respondendo a perguntas do próprio defensor, se

largou a narrar fatos que, definitivamente, ruíam com

a tese que seria sustentada. Quando indagado se

queria ouvir a segunda testemunha, o defensor se

limitou a responder “com uma testemunha dessas

não preciso de outra”.

Como avalia a evolução da Justiça Desportiva?

Notadamente em relação às defesas, antes existiam

poucos advogados na área desportiva. É certo afirmar

que eram profissionais da mais alta competência,

contudo, era frequente um número considerável de

defesas realizadas pelo

próprio acusado ou ainda

pelo representante do clube,

ao contrário do que se vê

atualmente, sempre existe a

presença de um advogado, na tribuna de defesa,

contratado pelo clube e quando não, por defensor

dativo, também advogado.

Quais dificuldades para trabalhar nesta área?

Consideráveis avanços ocorreram, todavia, o CBJD

precisa de alterações. Não é possível uma Carta

Jurídica fazer consignar em seus dispositivos

exemplos, e ainda capitulá-los como incisos e, por

vezes, como parágrafos. Isso é matéria para código

comentado, não para efeito de normatização, afora

determinadas previsões impossíveis de serem

aplicadas na Justiça Desportiva. A seu turno, também

os relatórios da equipe de arbitragem, que se

constituem em peça de muita relevância, por vezes é

muito vago, o que dificulta sobremaneira o

entendimento do acontecido, é preciso melhor

orientação para esses abnegados colaboradores.

Após conquistar os dois turnos do Campeonato

Paranaense Feminino de 2014, a equipe da FozADI

Cataratas conquistou o título do Estadual, que, além do

time de Foz do Iguaçu, teve a participação de Assai e

Barec.

Após disputar quatro partidas, vencer três e empatar

uma, Foz Cataratas levantou a taça da competição. A

equipe terminou o campeonato com 21 gols marcados,

dois sofridos e 83% de aproveitamento.

No primeiro turno, superou o time do Barec, na primeira

rodada, por 6 a 0. Depois, empatou com Assai em 1 a 1

e conquistou o primeiro turno. No returno, venceu os

dois jogos, superando Assai por 5 a 1, e Barec por 9 a 0.

O diretor de Futebol Feminino da , Leônidas NeryFPF

Dias, esteve presente em Londrina, entregando a

premiação para a equipe campeã.

José Alvacir Guimarães

Futebol Feminino

Justiça Desportiva

ADI Foz Cataratas conquista o título do Paranaense Feminino

auditor da Terceira Comissão Disciplinar do -TJD PR
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