
Aconteceu no último dia 13 de novembro, o arbitral

da Primeira Divisão do Campeonato Paranaense de

2015. A competição terá a participação de 12 clubes:

Atlético, Coritiba, FC Cascavel, Foz do Iguaçu, J.

Malucelli, Londrina, Maringá, Nacional AC, Operário,

Paraná, Prudentópolis e Rio Branco.

O sistema de disputa será igual ao do 100º

Paranaense, realizado neste ano. Na primeira fase, as

equipes disputam um turno único, com todos se

enfrentando, em 11 rodadas, classificando-se para a

sequência do campeonato os oito melhores

classificados.

Na segunda fase, tem início o sistema eliminatório,

assim como ocorreu em 2014: quartas de final,

semifinal e final. O primeiro critério de classificação

será a pontuação, seguido de saldo de gols. Se

persistir a igualdade, a decisão será nos pênaltis. As

fases finais serão disputadas em duas partidas, com

o clube de melhor pontuação na somatória das fases

anteriores decidindo a classificação como mandante.

Nas quartas de final, os clubes serão distribuídos no

mesmo formato da última edição do Estadual: 1º x 8º

(Grupo A), 2º x 7º (Grupo B), 3º x 6º (Grupo C) e 4º x

5º (Grupo D). Nas semifinais, os confrontos serão

entre vencedores A x D (Grupo E) e vencedores B x C

(Grupo F), com a decisão na sequência.

Os quatro últimos colocados do campeonato formam

o Grupo Descenso, para definir os dois rebaixados. As

partidas serão em turno e returno, utilizando as

mesmas datas da fase eliminatória.

Ao final da competição, os dois clubes com melhor

pontuação, com exceção dos clubes que já disputam

Série A, B e C, garantem vaga na Série D do

Campeonato Brasileiro de 2015.

A edição de número 101 do Campeonato Paranaense

terá início no dia 1º de fevereiro, com os jogos finais

acontecendo nos dias 26 de abril e 03 de maio.
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Competição estadual do próximo ano repete fórmula de 2014, que teve o Londrina sagrando-se campeão

Paranaense 2015
DEFINIDO

Presidente Hélio Pereira
Cury comanda o arbitral
do Paranaense 2015.
(foto: Miguel Locatelli)



Londrina na Série C do Campeonato Brasileiro
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Editorial
O arbitral da Primeira Divisão do

Campeonato Paranaense de 2015 e o

novo calendár io da Federação

Paranaense de Futebol para a próxima

temporada que vem são os principais

destaques do Notícias deste mês.FPF

O Paranaense de 2015 terá a

participação de 12 clubes com o

mesmo sistema de disputa do

realizado neste ano. O novo calendário

traz mudanças nas categorias de base

e a inclusão da Taça no calendário.FPF

Confira também as informações da

Segunda Divisão, que teve o FC

Cascavel como campeão, e o Nacional

como vice-campeão. Os presidentes

dos clubes finalistas são os dirigentes

do nosso futebol entrevistas no FPF

Notícias de novembro.

Saiba também sobre a decisão do

Campeonato Paranaense Sub-20, que

teve o Londrina/Corit iba como

campeão, e o resumo das Ligas que já

se encerraram.

Boa leitura!

Datas ImportantesNOV

2013

13/11 - Arbitral do Campeonato Paranaense 2015

15/11 - 2º jogo da final do Campeonato Paranaense Sub-20

22/11 - 1º jogo da final do Campeonato Paranaense Sub-17

22/11 - 1º jogo da Semifinal do Campeonato Amador da Capital Série A

23/11 - 1º jogo da final do Campeonato Paranaense da 3ª Divisão

29/11 - 2º jogo da final do Campeonato Paranaense Sub-17

29/11 - 2º jogo da Semifinal do Campeonato Amador da Capital Série A

Adulto

29/11 - 1º jogo da Semifinal do Campeonato Amador da Capital Série B

30/11 - 2º jogo da final do Campeonato Paranaense da 3ª Divisão

Com uma boa campanha no Campeonato Brasileiro da Série D

deste ano, o Londrina garantiu o acesso e irá disputar a Série C em

2015. Ao todo, foram 14 jogos, com oito vitórias, cinco empates e

apenas uma derrota – aproveitamento de 69,04%.

A equipe londrinense teve, na primeira fase, a terceira melhor

campanha da competição, tendo conquistado 18 pontos em oito

partidas, com cinco vitórias e três empates.

Nas oitavas de final, o Tubarão tinha pela frente o Santos-AP. No

jogo de ida, vitória por 1 a 0. No Estádio do Café, a equipe goleou o

adversário por 5 a 0, avançando à semifinal para decidir uma vaga

na Série C contra a Anapolina-GO.

Jogando o primeiro jogo fora de casa, o time paranaense venceu

por 2 a 0 e deu o primeiro passo para o acesso. Na segunda partida,

um empate sem gols garantiu o Londrina na Série C de 2015.

Na semifinal, o Londrina enfrentou o Brasil de Pelotas. No primeiro

jogo, derrota por 3 a 1 – a única na competição. Na volta, empate

em 2 a 2. Mesmo sem a vaga na decisão, a equipe teve o que

comemorar.

DESTAQUEDESTAQUE

Presidente da FPF, Hélio Pereira Cury, Sérgio Malucelli (Gestor do Londrina), Hélio
Camargo (Vice-presidente da FPF), Geraldo Campanholi (diretor do Londrina) e
Amauri Escudeiro (Secretário de Estado de Representação do Paraná em Brasília).



Sub-20

Londrina é Campeão Paranaense Sub-20
Equipe superou o Coritiba na decisão: venceu primeiro jogo por 2 a 1 e empatou segundo em 1 a 1

No último sábado, 15, o Londrina conquistou o título

do Campeonato Paranaense Sub-20, ao empatar com

o Coritiba, em 1 a 1, no Couto Pereira, no segundo

jogo da decisão. A equipe londrinense havia vencido o

primeiro jogo, por 2 a 1, no Estádio do Café, e tinha a

vantagem do empate no duelo da volta.

Mesmo com o placar da primeira partida, o time

londrinense partiu pra cima e abriu o placar logo no

primeiro lance do jogo, com Rangel. Resultado de 1 a

0 que se manteve até o término do primeiro tempo na

capital.

Já na segunda etapa, o Coritiba foi para o ataque e

igualou o jogo aos quatro minutos, com Rodrigo

Ramos, que bateu da entrada da área e contou com

um desvio no defensor para balançar a rede: 1 a 1.

Depois disso, o Londrina segurou o empate e garantiu

o título da competição.

Destaques

O Campeonato Paranaense Sub-20 teve 56 jogos e

152 gols – média de 2,71 por partida. Vice-campeão,

o Coritiba teve o melhor ataque, com 38 gols

marcados, e a melhor defesa, com nove gols sofridos

em 18 jogos – média de 0,5.

Gerônimo da Silva, do Apucarana Sports, Lucas

Rangel, do Londrina, e Marcos Roberto, do Rio

Branco, com seis gols cada, foram os artilheiros da

competição.

Já debaixo das traves, quem se saiu melhor foi o

goleiro Guilherme da Roza, do Londrina, com média

de 0,7 gol sofrido por jogo.

Confira os números do Campeão:
12 jogos
8 vitórias
3 empates
1 derrota
29 gols marcados
8 gols sofridos
75% de
aproveitamento

Atletas do Londrina
receberam a taça no
Couto Pereira.
(foto: Miguel Locatelli)



Calendário

Foi divulgado o calendário da FPF para a próxima

temporada. O trabalho é resultado de um projeto que

foi debatido em reuniões realizadas em todas as

regiões do estado, entre representantes da FPF e dos

clubes filiados. O ano começa em fevereiro, com a

disputa da Primeira Divisão, que termina no dia 03 de

maio. A Segunda Divisão será remanejada e

disputada entre o mês de março e junho.

A principal novidade é a inclusão da Taça FPF no

calendário. A competição, Sub-23, terá início em

junho, terminando em novembro. O campeonato tem

como objetivo fortalecer a integração e a transição

das categorias de base com o elenco principal, dando

espaço aos jovens atletas, além de promover um

calendário anual para as equipes participantes. Serão

16 clubes e os jogos acontecem nos finais de

semanas em horários alternativos. A Taça FPF

disponibilizará uma vaga para a Série D do

Campeonato Brasileiro de 2016.

“A Taça FPF é um projeto inovador que visa incentivar

a formação completa de atletas pelos nossos clubes.

A médio e longo prazo eles terão a opção de

possuírem elencos formados dentro de suas casas.

Além disso, inicialmente promoverá um calendário

anual para 60% dos nossos filiados, dando

continuidade aos projetos desenvolvidos e gerando

empregos o ano todo“, comentou o presidente da

Federação Paranaense de Futebol, Hélio Pereira Cury.

Em agosto, terá início a Terceira Divisão do Estadual,

com o término previsto para o mês de novembro,

dando encerramento as competições profissionais da

temporada.

Base

As categorias de base também passaram por

reformulações. A FPF irá realizar cinco competições

durante a temporada. As disputas estaduais serão

nas categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-19. O objetivo

é incentivar a formação completa de atletas e o seu

desenvolvimento pelos clubes paranaenses.

O calendário é integrado às competições

profissionais, principalmente com a Taça FPF, além de

observar o aproveitamento de atletas das categorias

menores nos jogos escolares que acontecem no

segundo semestre. Os campeonatos Sub-15 e Sub-

17 começam em fevereiro e terminam em julho e

agosto, respectivamente.

Outra novidade é o Paranaense Sub-19, que

substituirá as categorias Sub-18 e Sub-20. Disputada

de abril à setembro, serão partidas realizadas no

meio de semana. A retomada no Campeonato

Brasileiro Sub-15, agora realizado em Curitiba, e a

criação de Torneios Regionais Sub-17 são outras

inovações para 2015.

Novidade no calendário é a inclusão da Taça FPF Sub-23, além de datas para toda a temporada

FPF divulga novo calendário para 2015

OBJETIVOS

CALENDÁRIO: Proporcionar
um calendário ativo e atrativo,
para a maioria dos filiados,
for ta lecendo os c lubes e
desenvolvendo espaço para um
melhor aproveitamento de
atletas recém promovidos e em
fase final de formação.

TRANSIÇÃO: Fortalecer a transição dos atletas da base ao
profissional, buscando minimizar a possibilidade de erro de
avaliação dos perfis dos atletas.

VÍNCULO: Disponibilizar um maior vínculo dos jogadores
recém promovidos pela base com os clubes formadores.

ORÇAMENTO: Fortalecer o espaço para uso dos atletas
oriundos das categorias de base, otimizando o direcionando os
recursos e a criação de melhores estruturas, criando um ciclo
virtuoso e autossustentável a médio e longo prazo.

MERCADO: o Paraná é um mercado de transição de atletas no
futebol brasileiro. O fortalecimento e melhor aproveitamento
das categorias de base maximizará as receitas e reduzirá os
custos dos clubes.



2ª Divisão

Equipe do oeste teve a melhor campanha em todo o campeonato e derrotou o Nacional na decisão

No dia 25 outubro, o FC Cascavel levantou a taça do

Campeonato Paranaense da Segunda Divisão de

2014, após vencer o Nacional, por 2 a 1, em Cascavel,

no segundo jogo da final da competição, que contou

com a presença de 1043 torcedores no Municipal

Arnaldo Bussato.

A equipe cascavelense conquistou o título em uma

virada histórica. No primeiro jogo, realizado no

Municipal Erich Georg, em Rolândia, o time da casa

venceu por 1 a 0, com gol de Lucas Vieira, e estava

em vantagem para a partida decisiva. Ao Cascavel só

a vitória interessava, pois conquistaria o título, já que

teve a melhor campanha nas duas primeiras fases da

Segunda Divisão.

Mesmo jogando longe de casa e precisando do

empate, o Nacional saiu na frente, novamente com

Lucas Vieira. Porém, no segundo tempo veio a virada,

com Maurício e Willian, garantindo o título e a melhor

campanha em todo o campeonato.

Destaques em números

Além de premiar os clubes, a competição premiou

atletas. Tharles Batista Bispo, do Nacional, e Lucas

Rulian Lamoglia, do PSTC, foram os artilheiros da

Segunda Divisão de 2014. Já debaixo das traves,

quem se saiu melhor foi o goleiro Vinícius Gandra

Martins, do FC Cascavel.

Ao todo, a competição deste ano teve 60 jogos e 141

gols marcados – média de 2,35 por partida. Vice-

campeão, o Nacional teve o melhor ataque do

campeonato, com 28 gols marcados. Campeão, o FC

Cascavel foi dono da melhor defesa do torneio, com

dez gols em 19 jogos – média de 0,5 por jogo.

FC Cascavel conquista a Segunda Divisão

Números do Campeão

19 jogos
12 vitórias
3 empates
4 derrotas
23 gols marcados
10 gols sofridos
68,42%
de aproveitamento

Presidente Hélio Pereira Cury entrega troféus ao goleiro menos vazado e ao capitão do FC Cascavel. (foto: Gilsioney Marques)

Presidente entrega o troféu a um dos
artilheiros: Tharles, do Nacional.
(foto: Gilsioney Marques)



Fala, Presidente!

O p r e s i d e n t e E l s o n
Benjamim Vieira assumiu
o em junhoFC Cascavel
deste ano. Ele comentou o
sucesso da equipe, que
disputará a Primeira Divisão
do Paranaense.

Como foi a conquista da
Segunda Divisão?

Cascavel esperava muito esse acesso, devido à
ausência de um clube na Primeira Divisão do
Campeonato Paranaense há muitos anos. Estamos
ainda comemorando. Agora é trabalhar pensando
no campeonato do ano que vem.

Como está o planejamento para a próxima
temporada, com as categorias de base e com
os jogadores que conquistaram o título?
Vamos montar nossa categoria de base,
provavelmente para o Sub-17. Do elenco da
Segunda Divisão vamos manter 50%, e o restante

estamos em negociação com alguns nomes para
compor esse elenco, para que a gente possa ter uma
equipe competitiva em 2015.

O Cascavel conquistou a Terceira Divisão,FC
agora a Segunda e já está na Primeira. Qual o
diferencial do clube para essas conquistas?
Creio que o que levou a esses acessos, com certeza
foi planejamento. Outra coisa que chama a atenção
são as pessoas envolvidas no Cascavel. Todos sãoFC
de Cascavel, não são aventureiros do futebol. Os
comandantes são de lá e isso agrega. São pessoas
voltadas ao futebol, então isso, bem planejado e
executado, não poderia dar outro resultado.

Como está o trabalho do Cascavel junto comFC
a Federação?
Muito bom. Temos uma receptividade muito boa,
como quando estiveram lá em Cascavel, para falar
sobre a disputa da Taça . Temos uma relaçãoFPF
muito boa, tranquila, e isso é bom para clube e
Federação.

José Danilson Alves
Oliveira é presidente do
Nacional desde 2003.
Confira uma entrevista
sobre o acesso à Primeira
Divisão e o planejamento
para 2015:

O Nacional terminou o
ano garantindo a vaga
na Primeira Divisão.
Como foi a conquista?

Foi uma competição muito difícil, bem disputada,
muito bem organizada pela Federação, com uma
arbitragem perfeita. Valeu a pena participar.
Montamos uma equipe bem qualificada para
buscar o acesso, que aconteceu. Gostaríamos de
ter conquistado o título, mas o mais importante era
voltar à Primeira Divisão, com um trabalho bem
feito.

Após a queda, como foi o planejamento para
retornar logo no ano seguinte?
O pessoal até brinca que eu sei jogar a Segunda

Divisão, porque sempre volto logo. Para clube
pequeno, que vai enfrentar poderio de clubes
maiores, não pode piscar, porque se não cai. A
Segunda Divisão está sendo bem valorizada, com
equipes que realmente queriam o acesso.
Conseguimos voltar e esperamos que em 2015 a
gente não volte à Segunda Divisão.

Quais os planos para 2015, principalmente na
montagem do elenco para a temporada?
Vamos manter a base que disputou a Segunda
Divisão e vamos tentar qualificar a equipe, porque
sabemos que a Primeira Divisão é diferente. Vamos
manter uma equipe jovem, mas qualificada.

Como é a relação entre o Nacional e a
Federação?
Muito boa. Felizmente a Federação mudou. O
Nacional participou daquele passado ruim, e eu tive
vários problemas naquela época. Após a mudança,
a Federação tem uma equipe muito qualificada, ou
seja, temos uma parceria. Hoje, o futebol
paranaense está sendo valorizado e tendo moral
porque é bem administrado.



O mês do Presidente!

Palavra do Presidente
por Hélio Pereira Cury

O mês de novembro foi marcado
por eventos importantes no
contexto do trabalho que estamos
desenvolvendo a frente da
Federação Paranaense de Futebol.

Foi realizada a reunião do conselho
arbitral do Campeonato Paranaense da 1ª Divisão de
2015, onde ficou definida a manutenção da fórmula de
disputa que obteve muito sucesso na última edição da
competição.

As expectativas são as melhores, pois a final envol-
vendo duas equipes do interior motivou os clubes das
demais cidades do estado e alertou os clubes da
capital sobre a força do nosso interior.

Publicamos o calendário de competições para a
temporada 2015 que trouxe várias novidades, entre
elas a Taça FPF. O projeto é inovador e visa incentivar a
formação completa de atletas pelos nossos clubes.
Além disso, promoverá um calendário anual para 60%
dos nossos filiados, dando continuidade aos projetos
desenvolvidos e gerando empregos o ano todo.

A formatura de mais uma turma da Escola de Árbitros
Victor Marcassa colocou a disposição do quadro de
arbitragem da FPF mais 48 componentes. Desde
2009, já foram formados 227 novos árbitros e assis-
tentes.

Também foram realizadas atualizações para os
delegados das partidas organizadas pela entidade.

As metas para a próxima temporada estão sendo
definidas. De nossa parte, o filiado pode esperar a
dedicação e o empenho de sempre, quanto à busca do
desenvolvimento do futebol no estado do Paraná.

Luciano Roggenbaum, Anderson Gonçalves, José Carlos Dias Passos, Roberto Perassi, presidente Hélio Pereira Cury, Afonso Vítor de
Oliveira e Márcio Verri Brandão, participaram da formatura de novos árbitros da Escola Estadual de Arbitragem Victor Marcassa.
(foto: Julia Abdul-Hak)

Presidente Hélio Pereira Cury concedeu entrevista coletiva
sobre o Campeonato Paranaense 2015, após o arbitral da
competição, realizado na sede da FPF. (Foto: Miguel Locatelli)

Prefeito Gustavo Fruet, presidente Hélio Pereira Cury, Craig
Robson e diretores do Santíssima Trindade estiveram no Jogo
da Amizade, no Novo Mundo. (foto: Miguel Locatelli)



Chegou a ter alguma outra

função no ?TJD

Não. Tive a oportunidade de ter

sido Procurador por um período,

mas nunca ocupei qualquer outro

cargo ou função no que não aTJD

Procuradoria, o que é um motivo

de grande orgulho pra mim.

Quais as mudanças da Procuradoria para a

Procuradoria Geral?

A Procuradoria é órgão vital à Justiça Desportiva.

Posso afirmar que muito mais importante que o

Procurador Geral, são os Procuradores. O Procurador

é o “motor propulsor” da máquina da Justiça

Desportiva. Claro que existem diferenças e houveram

mudanças entre eu ser Procurador e agora ser

Procurador Geral. Cabe ao Procurador oferecer

denúncias, dar pareceres, requerer instaurações de

inquéritos, entre outras atribuições. Ao Procurador

Geral, cabe planejar, coordenar, supervisionar,

orientar, dirigir e controlar os trabalhos jurídicos e

administrativos da Procuradoria, bem como

participar das sessões do pleno.

Como analisa o trabalho da Procuradoria?

Cabe à Procuradoria promover a responsabilidade

das pessoas naturais ou jurídicas que, porventura,

violem algum dispositivo do , ou mesmo deCBJD

regulamento específico de cada competição.

Analisamos inúmeras súmulas semanalmente e

oferecemos todas as denúncias possíveis, bem como,

quando necessário e não raras as vezes, solicitamos o

arquivamento das súmulas. Existem dificuldades,

mas tive a felicidade de, ao assumir a Procuradoria,

receber o apoio dos Procuradores, dos mais antigos

aos mais novos, e esta união dá à Procuradora uma

força muito grande.

Qual avaliação sobre o avanço do / ?TJD PR

O Tribunal vem avançando dia a dia. A unidade

alcançada hoje, é um exemplo de que caminhamos

sempre adiante. Por óbvio que essa unidade não se

restringe somente a esses dois entes. Some-se a isso

a e os próprios clubes. Com isso, não quero dizerFPF

que não há nenhum tipo de discussão um pouco mais

“acalorada” entre as partes, mas essas discussões

fazem parte do amadurecimento das instituições e da

democracia em que vivemos.

No fim do mês de outubro e no início de novembro,

duas Ligas tiveram seus campeões definidos: São José

dos Pinhais e Campo Largo.

Em São José dos Pinhais, o título ficou com a equipe do

Esporte Clube Jardim Alegria Pacrisa, que superou o

Clube do Lago, por 1 a 0, conquistando a taça,

repetindo o que já havia feito em 2013.

“Os dois melhores times chegaram à final.

Apresentaram um bom futebol desde o começo. Não

houve problema dentro do campeonato, principalmente

na final. Dos últimos anos, com certeza foi o mais

disputado”, comentou o presidente da Liga, Edison Celli.

Já em Campo Largo, o Fanático ficou com a taça,FC

superando o Laranja Mecânica na decisão. No primeiro

jogo, vitória por 3 a 2. Já na volta, o empate em 2 a 2

garantiu o campeonato para a equipe.

“Finalizamos com chave de ouro, apesar do tempo ter

nos dado um susto, adiando a final. Foi um jogo

disputadíssimo, de boa qualidade e com bom público.

Com quem conversei, foi um dos melhores jogos que

tivemos aqui”, destacou o presidente da Liga, Alceu

Mocelim.

Daniel Andreatta Filho

Ligas

Justiça Desportiva

Procurador Geral do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná desde setembro de 2014
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Definidos os campeões em São José dos Pinhais e Campo Largo


