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Arbitral para o 100º Paranaense
aconteceu neste início de mês
Estiveram presentes à reunião representantes dos 12 clubes participantes em 2014
Aconteceu no último dia 11 de novembro, no
Bourbon Convention Hotel Curitiba, o Arbitral
referente ao 100º Campeonato Paranaense. Os
clubes, em conjunto com a Federação Paranaense
de Futebol, optaram por disputar turno único, de 11
rodadas, com oito classificados avançando para
definição do campeonato no sistema mata-mata.

Em votação, escolheram também o sistema de
classificação: o primeiro critério será pontuação,
seguido de saldo de gols e, se terminar em
igualdade, decisão por pênaltis. As fases finais
serão disputadas em duas partidas, com o clube de
melhor pontuação na somatória das fases
anteriores decidindo em casa.
Após a primeira fase, os oito clubes se enfrentarão
da seguinte maneira: 1º x 8º (A), 2º x 7º (B), 3º x
6º (C) e 4º x 5º (D). Nas semifinais os confrontos
serão entre A x D e B x C. Foi criado o Grupo
Descenso, com os quatro últimos disputando quais
clubes serão rebaixados, em turno e returno. As
equipes utilizarão as mesmas datas da fase
eliminatória.
As duas vagas da Série D serão cedidas aos clubes
com melhor pontuação final, com exceção dos
clubes que já disputam Série A e B. O Arbitral contou
com a presença de Hélio Pereira Cury, presidente da
FPF, Gilsioney Marques, gerente de competições,
José Carlos Dias Passos, membro efetivo da
Comissão da Arbitragem e Juliano Tetto, assessor
jurídico. Além deles, estiveram presentes,
representantes dos 12 clubes que disputarão a
competição.
O 100º Paranaense terá início no dia 19 de janeiro, e
terá os jogos finanis nos dias 06 e 13 de abril.

Saiba mais sobre a palestra Outubro Rosa. (Pág. 02)
Confira os campeões da Copa Kaiser e
da Copa Libertadores Feminina. (Pág. 03)
Veja tudo que aconteceu no arbitral para o 100º
Paranaense e na entrevista coletiva. (Págs. 04 e 05)
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DESTAQUES

Editorial

OUTUBRO ROSA

Nesta 3ª edição do FPF Notícias, o 100º
Campeonato

Paranaense

destaque!

data

A

está

em

comemorativa

da

competição recebe uma atenção especial
da Federação e os preparativos estão
sendo realizados para que a competição
seja atrativa e valorize o futebol do estado.

Além

do

novo

sistema

de

disputa,

conhecido no arbitral, trouxemos o início
da história do Paranaense em 1915, a
apresentação do selo comemorativo para a
edição 2014 e também entrevistas com os
representantes de Coritiba e Rio Branco –
participantes do primeiro estadual.

Continuamos a série de entrevistas com
dirigentes do nosso futebol, destacando o
trabalho

à

opinando

frente

sobre

os

de

seus

clubes

campeonatos

e

que

disputam. A Copa Kaiser, que contou com

Em outubro, aconteceu na sede da Federação Paranaense de
Futebol a palestra: “Câncer de Mama: Conscientização e
Prevenção”.
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, falou com as convidadas da FPF. A palestra
contou com a presença de Eliana Cury, esposa do presidente
da FPF, Hélio Cury.

mais de dois mil atletas, também foi
destacada.

A

competição

teve

seu

campeão conhecido, depois de 274 jogos
realizados.

Os campeões das nossas Ligas e outros
assuntos relacionados ao nosso futebol
também ganharam destaque nesta edição.

Tenham todos uma boa leitura!!

Entre os assuntos abordados, a história do câncer de mama,
origens, como prevenir e como tratar o problema que tem
alto índice de mortalidade entre mulheres em todo o mundo.
Outubro Rosa
O nome “Outubro Rosa” se refere à cor do laço rosa que
simboliza, mundialmente, a luta contra o câncer de mama. O
movimento teve início nos Estados Unidos onde, após ações
isoladas por todo o país, o Congresso tornou Outubro o mês
nacional de prevenção do câncer de mama.

2013
CURSO PARA
DELEGADOS DA FPF
Segue acontecendo o curso para
delegados da FPF. As aulas são ministradas por
profissionais das áreas de gestão, arbitragem e
direito desportivo.
Em Curitiba, o curso já aconteceu,
restando as aulas nos seguintes núcleos:
Turma/Sede 02 - Cascavel (23/11)
Turma/Sede 03 - Londrina (30/11)

NOV Datas Importantes
09 - Curso de Delegados (Curitiba)
- Final Campeonato Paranaense Sub-20
11 - Arbitral Campeonato Paranaense
23 - Curso de Delegados (Cascavel)
- Final do Amador da Capital Série A - 1º jogo
27 - 1º jogo final do Campeonato Paranaense sub-18

Mais informações quanto à locais e
requisitos para processo seletivo, acesse:
www.federacaopr.com.br.

30 - Curso de Delegados (Londrina)
- 2º jogo final do Campeonato Paranaense sub-18
- Final do Amador da Capital Série A - 2º jogo
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Copa Kaiser
Mengão Lindóia é campeão da Copa Kaiser 2013
A quinta edição da Copa Kaiser teve seu campeão
conhecido no dia 10 de novembro. Na decisão, o
Mengão Lindóia goleou o GE Campo Comprido, por 5
a 0, e levantou a taça da competição. Antes da final, o
CA Bragantino venceu o São Braz EC, por 1 a 0, e
ficou com o terceiro lugar.

presentes o prefeito de Curitiba, Gustavo Fruet, o
secretário municipal de Assuntos Metropolitanos,
Valfrido Eduardo Prado, o secretário municipal de
Esportes, Aluisio de Oliveira Dutra Júnior, o gerente
comercial da Spaipa, Jefferson Moura e o
representante da Bebidas Tissot, Arion Moroz.

O campeão da Copa Kaiser de 2013 terminou o
campeonato com o melhor ataque, tendo marcado 66
gols. Além disso, a defesa menos vazada também foi
do Mengão Lindóia, com apenas sete gols sofridos. O
time mais disciplinado foi o Mengão, com 22 cartões
amarelos e cartão vermelho.

A Copa Kaiser contou com a participação de 96
equipes e 2060 atletas inscritos. Foram marcados
1232 gols em 274 partidas – média de 4,50 por jogo.

Miguel Locatelli

A equipe campeã, pelos números de gols marcados e
gols sofridos, contou com o artilheiro e goleiro menos
vazado da competição. O artilheiro, com 24 gols, foi
Eduardo Prestes Alagasso, e o goleiro menos vazado
foi Caik Luiz do Carmo, que sofreu apenas seis gols.
Na decisão, além do presidente da Federação
Paranaense de Futebol, Hélio Pereira Cury, estiveram

Copa Libertadores Feminina

FUTEBOL

FEMININO

São José conquistou a Copa Libertadores Feminina 2013
O representante paranaense da Libertadores
Feminina foi a ADI Foz Cataratas, que esteve no
Grupo C, mas foi eliminado na primeira fase, ao
perder para o Boca Juniors
(ARG), e empatar com o
Formas Íntimas (COL) e
Estudiantes (VEN).

Para chegar à final, o time
brasileiro se classificou em
primeiro no Grupo B, com três
vitórias em três jogos – 1 a 0
no Cerro Porteño (PAR), 2 a 0
no Everton (CHI), e 1 a 0 no
Rocafuerte (EQU). Na semifinal, eliminou o Colo Colo,
do Chile, ao empatar no tempo normal, em 1 a 1, e
vencer nos pênaltis, por 3 a 0.

Em 2013, os participantes da
Libertadores Feminina foram:
Colo Colo (CHI), Nacional
(URU), Sport Girls (PER),
Mundo Futuro (BOL), São José
(BRA), Cerro Porteño (PAR),
Everton (CHI), Rocafuerte (EQU), ADI Foz Cataratas
(BRA), Boca Juniors (ARG), Formas Íntimas (COL) e
Estudiantes (VEN).

Néstor E. Soto/Site Conmebol

A equipe paulista de São José venceu a edição de
2013 da Copa Libertadores Feminina, ao passar pelo
Formas Íntimas, da Colômbia, por 3 a 1, na grande
decisão, no dia 07 de
novembro, em Foz do Iguaçu –
onde a competição foi
realizada.
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Especial

100º Campeonato Paranaense
Em 2014 acontece centésima edição do Campeonato Paranaense e clubes aprovam nova fórmula para disputa
O Campeonato Paranaense vai alcançar uma marca
histórica, chegando a sua 100ª edição. Com doze
clubes participantes, o Estadual conhecerá seu
campeão em abril e será disputado em 17 datas,
conforme aprovado em arbitral.
Desde seu início, o Estadual já foi modificado diversas
vezes, bem como já contou com outras equipes
participantes, algumas inclusive já extintas. Da
primeira edição, que aconteceu em 1915, apenas
Coritiba e Rio Branco participaram. Até mesmo por

isso, as duas equipes estiveram representadas na
coletiva de imprensa que aconteceu após a reunião
arbitral, no último dia 11 de novembro. Pelo Coritiba,
falou o superintendente de futebol, André Mazzuco.
Já pelo Rio Branco, conversou com os jornalistas o
presidente, Fabiano Elias.
História
A primeira edição do Campeonato Paranaense, em
1915, foi realizada pela Liga Sportiva Paranaense e,
dos 19 filiados da época, apenas seis disputaram a

Fabiano Elias - Presidente do Rio Branco
Como está sendo a preparação para 2014?
Nós tivemos algumas dificuldades, coincidentemente
depois que saímos da Estradinha. Mas acreditamos
que no ano que vem, com
boas parcerias, vamos
caminhar e trazer jogadores de qualidade.
Faz diferença não jogar
contra os times da
capital em casa?
Sem dúvida faz, mas não
é só isso. Talvez a grande
preocupação dos times do
interior não seja apenas a
queda de público se não

04

jogar com os grandes em casa, mas se jogar com os
grandes em casa e perder os pontos destas partidas,
então é preciso avaliar os dois lados.
O que é preciso para atrair público?
É preciso fortalecer os times do interior. Se não
tivermos times à altura de enfrentar as equipes que
hoje disputam série A e série B, dificilmente teremos
bons públicos. Vendo o Londrina se fortalecendo
como foi no ano passado, o Maringá voltando para a
primeira divisão, o Cascavel subindo da terceira para
a segunda e o Rio Branco formando uma grande
parceria. Acho que esse é o caminho, dando a eles as
condições esportivas, que a Federação vem
possibilitando, e também as condições de patrocínio,
como o aumento da cota de televisão.

Primeira Divisão: Coritiba, Internacional, América,
Paraná, Paranaguá e Rio Branco.
O jogo inicial da competição aconteceu no dia 23 de
maio, entre Internacional e América. O primeiro
campeão estadual foi o Internacional. De lá para cá, a
equipe que mais conquistou troféus foi o Coritiba Foot
Ball Club, com 37 títulos, contra 22 do Atlético.
O tradicional clássico do Estado surgiu em 1924,
quando o Atlético foi criado. No primeiro confronto
entre as duas equipes, uma vitória Rubro-negra por 2
a 0. No mesmo ano, os Alviverdes venceram por 6 a 3
e estava criada a rivalidade.
A primeira final entre as duas equipes aconteceu em
1941, quando o Coritiba sagrou-se campeão ao
vencer as duas partidas finais.
2014
O presidente da Federação Paranaense de Futebol,
Hélio Pereira Cury, participou de uma coletiva de
imprensa após a realização do arbitral referente ao
100º Campeonato Paranaense, para relatar algumas
questões da competição. Junto com ele estiveram o
presidente do Rio Branco, Fabiano Elias, e o
superintendente de futebol do Coritiba, André
Mazzuco.
“Tivemos várias hipóteses, e no final a grande

maioria decidiu por essa fórmula, com um turno e
depois o mata-mata. Estava praticamente definido
desde a primeira reunião, e que se configurou no
arbitral”, explicou o presidente da FPF.
Para o presidente da FPF, a parceria e o
fortalecimento da Federação e dos clubes irá ajudar
no crescimento da competição. “A Federação tem que
estar fortalecida para fortalecer os clubes. É uma
questão mútua. Estamos procurando fortalecer,
buscar recursos, para divulgar cada vez mais o
futebol paranaense”, ressaltou Cury.
Selo
Durante o evento do arbitral, o presidente Hélio Cury
lançou o selo comemorativo ao 100º
Campeonato Paranaense.
A imagem mistura
características centenárias, como a bola
antiga e as letras utilizadas, as cores que
transmitem a transparência e organização da atual gestão
da Federação Paranaense de Futebol.

Mário André Mazzuco - Superintendente de Futebol do Coritiba
Ficou melhor o Paranaense de 2014?
Dentro de um planejamento, sim. Houve redução de
sete datas, então para quem chega a fazer 70 jogos
na temporada, é bom. Vai ser uma decisão a cada
jogo de mata-mata, em contrapartida fica mais curto.
O que é preciso para atrair público?
Acredito que neste ano será um campeonato atrativo,
no sentido de ter oito classificados, quartas-de-finais
em dois jogos que com certeza atrairão público,
assim como tivemos Coritiba e Londrina neste ano.
Então a forma de disputa acaba atraindo um pouco
mais por causa da competitividade do campeonato.
Também é importante o fortalecimento dos clubes do
interior para desmanchar um pouco a hegemonia e

tornar o Campeonato mais atrativo.
O Estadual vai servir como um complemento
para pré-temporada?
Tem que servir para isso
também. Não só para o
Coritiba, mas é uma
forma de os clubes utilizarem essa preparação
para o nacional É uma
maneira também de
expor atletas mais jovens
a um nível competitivo, já
preparando para a sequência.
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Futebol Amador
Mário Lipinski
assumiu o N o va
Orleans pela primeira
vez em 1973. De lá
para cá, esta é sua
10ª gestão. Confira
uma entrevista com o
presidente:
- O que o senhor
acha do trabalho da
FPF no futebol
amador?
No futebol amador,
para o Nova Orleans,
está satisfatória. Não
temos nada a contestar pelo trabalho que vem sendo realizado, desde
quando a nova administração assumiu. Acredito
que o futebol amador veio a ser fortalecido, porque
o Hélio Cury veio do futebol amador, foi diretor,
atleta, presidente de clubes amadores, então sabe
das dificuldades e problemas.
- O que poderia melhorar na relação FPF x
futebol amador?
Entendemos que a atual administração assumiu
uma herança difícil, com grandes dívidas e agora

Marcelo Kloss é o presidente do Imperial desde o
início de 2013. Em entrevista ao FPF Notícias, ele
fala sobre o apoio que a FPF dá aos clubes
amadores de Curitiba.
- Como é o trabalho feito pela FPF com os
clubes amadores?
A Federação se preocupa muito conosco, tanto que
funcionários e o presidente vêm ao campo,
conversam, verificam o que precisamos, nos dão
respaldo, nos recebem bem na própria Federação.
Quando não conseguem resolver, tentam indicar os meios.
Então no que se refere
ao futebol amador,
estão de parabéns,
pois é uma gestão que
se preocupa tanto
com o futebol profissional quanto conosco. O presidente Hélio
Cury sempre nos tratou igual aos clubes
profissionais, às vezes
até melhor. O nosso
futebol amador hoje é
um dos melhores do
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está conseguindo se livrar. Acredito que com as
quitações, terá condições de incentivar ainda mais.
- Como funciona a administração do Nova
Orleans?
A administração é composta por 10 diretores e o
departamento de futebol também é composto por
um diretor de futebol geral, depois cada categoria
tem subdiretores, com autonomia para desenvolver
trabalhos pertinentes às suas áreas.
- Qual a avaliação do Campeonato Amador?
Houve a mudança na fórmula de disputa e acredito
que foi boa, houve empenho das equipes. A
sugestão para o próximo, é que o campeonato inicie
em abril ou maio para a primeira fase e durante a
Copa do Mundo paralisasse, retornando em agosto.
A Taça Paraná também mais cedo e os participantes
poderiam disputar em fevereiro ou março.
- Quais os planos do Nova Orleans para 2014?
Esperamos terminar o campeonato com o juvenil, e
já de imediato, realizar uma reunião com o
departamento de futebol, para iniciar o projeto de
2014. A ideia é manter 90% do plantel e vamos
procurar trazer alguns reforços também, para que o
Nova Orleans chegue entre os finalistas.

Brasil, tanto em organização quanto em respeito.
- De que maneira é feito esse apoio da FPF?
A Federação paga a arbitragem, o que antes antes
nós pagávamos com rendas. A Federação se
preocupa com isso, com material de jogo, entregam
uma bola todos os jogos, ajuda na parte de gramado
no início do ano. Tem uma parceria com a Prefeitura
e nos envia grama, às vezes até terra. Então se não
fosse a Federação, com tudo isso, haveriam clubes
que não poderiam participar do campeonato.
- O que evoluiu nos últimos anos e o que ainda
falta evoluir no futebol amador?
A cada ano estamos subindo um degrau. A
Federação vem facilitando qualquer questão sobre o
campeonato, nos dá liberdade para discutir tabelas e
isso é importante para depois ninguém contestar.
- Como é funcionamento do Imperial, desde
formação de equipe até disputas?
Montamos uma Copa do Imperial, para selecionar
atletas para fazer parte da nossa equipe. Este ano
foram seis ou sete jogadores. Damos uma ajuda de
custo e mantemos os pratas da casa. Hoje não
temos somente atletas, temos uma família. Nos
reunimos após os jogos e ajudamos os atletas em
sua vida particular também.

O mês do Presidente!
Palavra do Presidente
por Hélio Cury
Em 2014, ano em que a Copa do
Mundo FIFA será realizada no
Brasil, na qual Curitiba será uma
das cidades sede da competição,
teremos a honra de organizar a
100ª Edição do Campeonato
Paranaense.
Com a imposição de um
calendário aquém das expectativas por parte da CBF, antecipando o início dos campeonatos estaduais para o dia 12/01, sem que nenhuma
Federação fosse consultada, buscamos imediatamente a
autorização do Conselho Nacional do Esporte para
promovermos as alterações necessárias na fórmula de
disputa da competição.

Presidente Hélio Cury participou de programas de Tv e Rádio para falar
sobre o 100º Paranaense. (Fotos: Julia Abdul-Hak)

A nova fórmula de disputa é dinâmica e atrativa,
esperamos com isso despertar o interesse de todos para
nossa mais tradicional competição, atraindo grandes
públicos aos estádios, valorizando cada vez mais o
futebol paranaense.
Na reunião do conselho arbitral, realizada em 11/11,
lançamos o selo comemorativo do nosso centésimo
campeonato, o qual estará exposto nas camisas dos
clubes participantes.

Presidente Hélio Cury na final da Copa Kaiser ao lado do Prefeito Gustavo
Fruet (Foto: Miguel Locatelli)

Por tudo isso, trabalhamos fortemente junto à todos os
clubes participantes, para que o Campeonato Paranaense
de 2014 seja um dos mais importantes da história, e,
para isso, o engajamento de todos os envolvidos é
fundamental.

Presidente Hélio Cury deu início às aulas do 1º Curso de Delegados organizado pela FPF, que aconteceu no último dia 09 de novembro e
contou com aulas sobre justiça desportiva, arbitragem, parâmetros para estádios e redação de relatórios. (Foto: Divulgação FPF)
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Ligas

Definidos os campeões das Ligas
Na Liga de Araucária, o Pinheiros EC ficou com o título
do adulto, com a equipe do Costeira FC terminando
em segundo. Na base, o Costeira FC faturou a
competição, superando o Milan Iguatemi – vicecampeão.
“O campeonato transcorreu de uma maneira bem
tranquila. Foram 10 equipes participantes, com uma
competição bem movimentada. Tivemos um apoio
importante do Presidente da FPF, Hélio Cury, que,
inclusive, se reuniu com os clubes antes do início da
competição”, relatou o presidente da Liga, Daniel
Kochmann.

Em São José dos Pinhais, o Esporte Clube Jardim
Alegria Pacrisa conquistou o título no adulto, com o
Atalanta Futebol Clube ficando com o vicecampeonato.
“Esse ano foi muito bom. O nível melhorou na parte
técnica, com uma disputa mais acirrada, sem uma
equipe se destacar mais que a outra. O Hélio Cury
veio no começo da liga, juntamente com pessoas da
política, e isso fortalece a competição”, salientou
Edson Celli, presidente da Liga.
Site Oficial do Coritiba

A Liga de Campina Grande do Sul também teve o
campeonato adulto encerrado. A Associação de
Moradores Jardim Nova Campina/Engenho Velho
ficou com o título, ao vencer o Copauto nos pênaltis.

O presidente da Liga, Paulo Abreu, analisou o
campeonato. “Foi uma das melhores competições
que tivemos na parte disciplinar. Na área de
competitividade também foi muito boa,
principalmente na reta final, tanto que a decisão foi
para os pênaltis”, disse.

Paranaense Sub-20
Nos pênaltis, Coritiba foi o campeão do Paranaense Sub-20
No dia 09 de novembro, no Estádio do Café, em
Londrina, o Coritiba venceu o time da casa, nos
pênaltis, e comemorou o título do Campeonato
Paranaense Sub-20. Foi o bicampeonato do time da
capital, já que havia conquistado a competição em
2012.

vencendo dentro e fora de casa.
Ao todo, a equipe da capital disputou 16 jogos e
venceu 11, tendo empatado dois e perdido três. O
time terminou a competição com 35 gols marcados e
nove sofridos.

No tempo normal, o Londrina venceu por 2 a
1, mas como o primeiro jogo havia terminado
com vitória do Coritiba, por 1 a 0, no Couto
Pereira, a decisão foi para os pênaltis, com a
equipe curitibana vencendo por 4 a 1.
Site Oficial do Coritiba

O Coritiba liderou seu grupo nas duas
primeiras fases do Paranaense Sub-20. Na
primeira, venceu seis dois oito jogos que
realizou, e na segunda, mais duas vitórias.
Na semifinal, eliminou o J.Malucelli,

Nos ajude enviando críticas, sugestões ou dúvidas. Você pode estar no próximo informativo. Mande seu contato para
comunicacao@federacaopr.com.br!
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