
 

 

C.O. 004.20 

Curitiba, 18 de março de 2020 

 

COMUNICADO – PRESIDÊNCIA 004/20 

NOVOS ADIAMENTOS DE COMPETIÇÃO 

 

Srs Filiados.  

Tendo em vista a interrupção das atividades de várias prefeituras, clubes, escolas, 

treinamentos e outros estabelecimentos relacionados às nossas atividades, bem como dos 

setores administrativos e financeiros dos mesmos, vimos por meio deste adiar as competições 

até dia 26 de abril, juntamente com os seus respectivos prazos de inscrição. 

 

Estão adiadas as competições:  

a) 19 a 22 de março – Camp Estadual U15 Fem Circuito 1 

b) 19 a 22 de março – Camp Estadual U15 Masc Chave B 

c) 02 a 05 de Abril: Taça Paraná U13 Fem 

d) 02 a 05 de Abril: Taça Paraná U13 Mas  

e) 09 a 12 de Abril: Campeonato Estadual U15 Mas Chave A 

f) 09 a 12 de Abril: Campeonato Estadual U17 Mas Chave A  

g) 18 a 21 de Abril: Campeonato Estadual U17 Mas Chave B 

h) 24 a 26 de Abril: Campeonato Estadual U17 Fem Circuito 1 

 

Dessa forma, estamos mantendo as competições de maio e seus respectivos prazos 

de inscrição. TAMBÉM NÃO ESTÃO SUSPENSOS OS ACORDOS DE DÍVIDAS DO ANO DE 2019, 

QUE DEVERÃO SER CUMPRIDOS A RISCA PARA AS EQUIPES MANTEREM SEUS DIREITOS DE 

COMPETIÇÕES, REGISTROS, TRANSFERÊNCIAS E DEMAIS ATIVIDADES. 

Na melhor das hipóteses, em caso de reestabelecimento da normalidade das 

atividades poderemos suspender o adiamento (utilizando do bom senso com prazos), e na pior 

das hipóteses, adiar as competições dos meses futuros.  

Juntos aos clubes sediantes, iremos procurar novas datas que dependerão obviamente 

dos novos acontecimentos, das datas propostas para os jogos oficiais do estado pela Secretaria 

de Esporte do Governo do Paraná, dentre outras intercorrências.  

Temos que contar com todas as possibilidades, inclusive a de não realização de 

competições, mudanças de sede (por força maior), etc. Mas é importante lembrar que a partir 



 

 

do momento de estabilização da crise, e reestabelecimento das atividades de todos ou da 

grande maioria (já que muitas entidades divulgaram interrupções bem longas e outras com 

prazo menor) iremos relançar o calendário com modificações, respeitando os prazos e 

obrigações para inscrição (20 dias antes, conforme comunicados do financeiro e notas oficiais 

do departamento técnico). 

Infelizmente algumas poucas equipes poderão não conseguir atender os prazos 

previstos de acordo com a dinâmica de suas estruturas organizacionais, entretanto o objetivo 

é que a grande maioria consiga cumprir seu planejamento e suas atividades até o final de ano, 

com menor prejuízo possível e com a possibilidade de justificar seus projetos e seus custos 

perante os órgãos que os administram. 

 

Dê ciência, registre-se e cumpra-se. 

 

 

 

 

MARIVAL ANTONIO MAZZIO JUNIOR 

PRESIDENTE - FPRB 
 

 


