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FPF NOTÍCIAS

Para ficar com títulos, assim como no ano passado, Rubro-negro venceu Coritiba nas duas categorias 

Sub-15 - Aconteceu no CT do Caju, no último dia 15 de 

agosto, a final do Campeonato Paranaense Sub-15 e, 

nos acréscimos, o Atlético garantiu o título ao vencer o 

Coritiba. No primeiro jogo, as equipes empataram em 2 

a 2 e a partida seguia para a decisão por penalidades, já 

que até o final do segundo tempo o placar estava 

fechado. Porém, aos 37 minutos, o goleiro alviverde 

Matheus cometeu pênalti em Bahia. Na cobrança, o 

próprio Bahia mandou para as redes. 

O goleiro atleticano Allan também foi premiado como o 

menos vazado da competição. O arqueiro sofreu 6 gols 

em 11 jogos, ficando com uma média de 0,55 gol sofrido 

por partida. O artilheiro do Paranaense foi Vinícius 

Rayan, do PSTC, com 10 gols marcados. 

Sub-17 - Já no sábado, dia 22 de agosto, o Coritiba 

recebeu o Atlético para definir o Campeão Paranaense 

Sub-17. O Rubro-negro tinha a vantagem por ter 

vencido o primeiro jogo por 1 a 0 e, após o empate em 1 

a 1 neste segundo jogo, a equipe comemorou o título 

estadual. 

O Atlético foi abrir o placar aos 35 minutos, quando 

Maurício marcou e ampliou a vantagem. Porém, já nos 

acréscimos da primeira etapa, aos 41 minutos, Romeu 

empatou para o Coritiba em um belo chute de fora da 

área. O artilheiro do Campeonato foi o atacante Rodrigo, 

do PSTC, com 16 gols. Já o goleiro menos vazado foi o 

atleticano Juliano Chade, que sofreu 7 gols em 11 jogos. 

O arqueiro é o goleiro da Seleção Brasileira da categoria. 

Atlético é Campeão Paranaense no Sub-15 e no Sub-17
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Editorial
O FPF Notícias retorna trazendo 

muitas novidades para nossos 

filiados e leitores. 

A Federação Paranaense de 

F u t e b o l ,  p e n s a n d o  n o 

desenvolvimento de diversos 

setores e na atuação direta com 

s e u s  f i l i a d o s ,  l a n ç a  t r ê s 

novidades, que você poderá 

conhecer aqui nestas páginas. 

São elas: o novo Departamento 

de Marketing, o Campeonato 

Amador da Capital, categoria 

M a s t e r,  c o n h e c i d o  c o m o 

’’Quarentinha’’, e também conta 

um pouco mais sobre como 

funciona a parceria com a É-

Paraná e a Catve na transmissão 

da Taça FPF. 

Além disso, você vai ficar sabendo 

onde vai acontecer o arbitral para 

o Campeonato Paranaense de 

2016. Desta vez, a reunião não 

acontecerá em Curitiba. Ficou 

curioso? É só folhear as nossas 

páginas e conferir. 

Nesta edição você também lê 

sobre os últimos campeões das 

competições organizadas pela 

FPF. 

Boa Leitura!

Datas ImportantesAGO

2013

01/08 - 1º jogo da final do Campeonato Paranaense Sub-15

01/08 - 1º jogo da semifinal do Campeonato Paranaense Sub-17

08/08 - 2º jogo da semifinal do Campeonato Paranaense Sub-17

11/08 - Arbitral do Campeonato Amador da Capital - categoria Master

15/08 - 2º jogo da final do Campeonato Paranaense Sub-15

15/08 - 1º jogo da final do Campeonato Paranaense Sub-17

22/08 - 2º jogo da final do Campeonato Paranaense Sub-17

30/08 - Início do Campeonato Paranaense da 3ª Divisão

DESTAQUEDESTAQUE

No mês de agosto, a Federação Paranaense de Futebol criou 

um novo setor. A partir de agora, a entidade conta com um 

departamento de marketing, que será gerenciado pelo 

profissional Rodrigo Barp. Graduado em direito, ele se 

especializou em negócios internacionais e marketing 

esportivo, além de responsabilidade social ligada ao esporte. 

No meio esportivo, Rodrigo Barp é conhecido pelo projeto 

Gols Pela Vida, do Hospital Pequeno Príncipe e do Instituto de 

Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe. Na Federação Paranaense 

de Futebol, ele terá como objetivos o posicionamento de 

mercado do futebol paranaense, a responsabilidade social, 

entre outros. 

“O trabalho do recém-criado Departamento de Marketing, 

Responsabilidade Social e Relacionamento será pautado 

segundo uma visão desenvolvimentista do futebol no Estado 

do Paraná. Nesse sentido, a adoção de princípios e boas 

práticas de governança corporativa deverá orientar o círculo 

virtuoso almejado pela FPF”, comentou Barp.

O novo departamento já está trabalhando com o 

pensamento no Campeonato Paranaense de 2016, visando 

aumentar seu grau de sustentabilidade econômica e de seus 

filiados. 



PSTC conquistou o título da divisão de acesso e as equipes se garantiram na elite no ano que vem 

No dia 14 de junho, o PSTC recebeu o Toledo, em 

Sertanópolis, e garantiu o título do Campeonato 

Paranaense da Segunda Divisão em mais uma vitória. 

Se já havia vencido fora de casa no primeiro jogo por 1 a 

0, desta vez o PSTC ganhou por 2 a 0. E, assim como no 

primeiro jogo, o artilheiro da competição, Afonso, voltou 

a balançar as redes. 

 

Já garantidos na primeira divisão, PSTC e Toledo fizeram 

um jogo bastante disputado e os goleiros precisaram 

trabalhar. Aos 25 minutos do primeiro tempo, Afonso 

abriu o placar para o PSTC. Após jogada de Guilherme, o 

atacante marcou de cabeça. O segundo gol saiu dos pés 

de Rafael, que recebeu na entrada da área e chutou 

forte para fechar o placar e soltar o grito de campeão.

“Muito feliz da forma que foi. Fomos campeões invictos e 

agora temos que fazer um planejamento para o ano que 

vem, com os pés no chão”, comentou o técnico do time 

campeão, Reginaldo Vital.

 

A partida terminou em 2 a 0 e o PSTC conquistou o título 

de Campeão Paranaense da Segunda Divisão 2015. 

Estiveram presentes na entrega das premiações os vice-

presidentes da Federação Paranaense de Futebol, 

Amauri Escudero e Hélio Camargo, junto com o assessor 

da presidência, Orlando Colaço e o gerente de 

competições da FPF, Gilsioney Marques.

Números da final

Para chegar à final, cada uma das equipes disputou 14 

jogos. O PSTC conquistou 9 vitórias e saiu invicto ao não 

ser derrotado nenhuma vez. Foram 27 gols marcados e 

8 gols sofridos. 

Já o Toledo venceu 6 jogos, marcando 15 gols e sofrendo 

outros 15. O artilheiro da competição foi Afonso, do 

Campeão PSTC, que balançou as redes 8 vezes.

PSTC e Toledo vão disputar a Primeira Divisão em 2016

Paranaense

Jogadores comemoram o título 
após a entrega do troféu. (fotos: 
Guilherme Barchik)

Vice-presidentes da FPF, Amauri 
Escudero e Hélio Camargo, fazem 
entrega do troféu ao campeão PSTC. 



Master

Na terça-feira, 11 de agosto, aconteceu na sede da 

Federação Paranaense de Futebol, o arbitral que 

definiu o Campeonato de Futebol Amador da Capital, 

categoria Master, popularmente chamado de 

“Quarentinha”. 

A competição acontece após pedido dos clubes. 

Participaram da reunião representantes das oito 

equipes que disputarão a competição: Bangú, Santa 

Quitéria, Sergipe, Bairro Alto, Rio Negro, São Braz, 

GR Ipiranga, Capão Raso.

Ficou definido que a primeira fase será disputada em 

turno único, com todas as equipes se enfrentando em 

sete datas. Os quatro melhores classificados 

avançam à próxima fase. O primeiro colocado 

enfrenta o quarto e o segundo enfrenta o terceiro 

colocado.

Tanto a semifinal quanto a final serão disputadas em 

dois jogos, com o mandante da segunda partida sendo o 

melhor classificado da primeira fase.

O “Quarentinha” tem início no dia 13 de setembro, se 

jogos nos feriados. Sua previsão de término é no dia 06 

de dezembro.

Campeonato foi proposto pelos clubes e definido em reunião que aconteceu na sede da Federação Paranaense

Quarentinha começa em setembro
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Paranaense

CA Cambé

O Club Atlético Cambé, fundado no dia 

13 de março de 1989, tem sua sede 

localizada na cidade de Cambé, no 

nor te  do  Paraná.  Atua lmente 

presidido por Carlito Souza Brito, o clube, que tem como 

cores o preto e branco, manda seus jogos no Estádio 

José Garbelini.

Cascavel CR

O Cascavel Clube Recreativo, fundado no 

dia 17 de dezembro de 2001, tem sua sede 

na cidade de Cascavel, localizada no oeste 

do Paraná. Atualmente presidido por 

Nivaldo Missio Sotel, o clube, que tem 

como cores o branco, vermelho e azul, manda seus 

jogos no Estádio Arnaldo Bussato.

Colorado AC

O Colorado Atlético Clube, fundado em 

20 de abril de 1998, tem sua sede na 

cidade de Colorado, localizada no norte 

do Paraná. Atualmente presidido por 

Mari Silvia Panzelli, o clube, que tem 

como cores o preto, branco, azul, vermelho e verde, 

manda seus jogos no Municipal Francisco Borges de 

Campos.

Grêmio Maringá

O Grêmio de Esportes Maringá, fundado 

em 07 de julho de 1961, tem sua sede na 

cidade de Maringá. Atualmente presidido 

por David Marcelo Ferreira, o clube, que 

tem como cores o branco e preto, manda seus jogos no 

Estádio Regional Willie Davids.

O Campeonato Paranaense da 3ª Divisão tem início no 

dia 30 de agosto. Nesta edição, serão quatro equipes 

participando e brigando pelo direito de disputar a 

Segundona em 2016. CA Cambé, Cascavel CR, Colorado 

AC e Grêmio Maringá são os times  que entram em 

campo na competição. Os jogos acontecem aos 

domingos pela manhã. 

Na primeira fase, os clubes se enfrentam em turno e 

returno, classificando os dois melhores para as finais do 

campeonato, que serão disputadas em partidas de ida e 

volta. As duas equipes que disputarem a final, 

automaticamente, estarão classificadas para a disputa 

do Campeonato Paranaense da Segunda Divisão. 

PRIMEIRA RODADA

30/08 – 11h 

Cascavel CR x Colorado AC

31/08 - 20h

CA Cambé x Grêmio Maringá

Competição terá quatro equipes disputando duas vagas na segundona do Campeonato Paranaense

Vai começar a 3ª Divisão



Notas

CURSO DE ÁRBITROS

Começou neste mês, mais uma edição do Curso de 

Formação de Árbitros da Federação Paranaense de 

Futebol, que terá duração de seis meses. 

Os encontros teóricos irão acontecer aos sábados, 

na sede da FPF, e serão intercalados com aulas 

práticas, que irão acontecer a cada 15 dias. A 

primeira aula foi com o diretor da Escola, José 

Carlos Dias Passos, e com o ex-diretor, João 

Cândido Harttmann.

POSSE DE DIRETORIA

O presidente da FPF, Hélio Pereira Cury, 

acompanhou a posse da nova diretoria da Fetropar 

(Federação dos Trabalhadores em Transportes 

Rodoviários do Estado do Paraná), cujo membro 

José Aparecido Faleiros, é presidente do Conselho 

Fiscal da FPF. Na foto, o advogado da Sitro, Elevir 

Dionysio Neto, Dr João Batista da Silva (presidente 

da Fetropar), Ivo Petry (Coordenador da Sindaspp), 

Moacir Czeck (Vice-presidente da Fetropar e 

presidente do Novo Mundo), Hélio Pereira Cury,  

José Aparecido Faleiros e Hélio Pereira Cury Filho. 
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ARBITRAL

No início do próximo mês, acontece a reunião 

arbitral que vai definir a disputa do Campeonato 

Paranaense de 2016. Vale lembrar que no próximo 

ano, PSTC e Toledo entram na briga pelo título de 

campeão estadual, já que as duas equipes 

conquistaram o acesso na atual temporada. 

O evento vai ser realizado no Premium Vila Velha 

Hotel, na cidade de Ponta Grossa, com o intuito de 

valorizar a sede do último campeão da competição, 

no caso o Operário, que conquistou o título neste 

ano. 

Estão convocados 

para a reunião os 

p r e s i d e n t e s  d o s 

clubes que disputarão 

o campeonato em 

2 0 1 6 .  T a m b é m 

acontecerá a coletiva 

de imprensa. 

DELEGADOS

A Federação Paranaense de Futebol vai promover 

mais uma edição de seu Curso de Atualização para 

Delegados. 

O curso é gratuito e, desta vez, terá aulas em 

Londrina, Cascavel e Curitiba.

Durante o período de curso, serão ministradas 

aulas com Orlando Colaço, assessor da presidência 

da FPF, e Gilsioney Marques, gerente de 

competições da FPF.

29/08 - Londrina (das 9h às 12h)

26/09 - Cascavel (das 9h às 12h)

08 e 29/10 - Curitiba (das 19h às 22h)

Novos Delegados

Também está programado o curso para novos 

delegados da FPF. As aulas vão acontecer em 

Curitiba, no dia 17 de outubro.
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Em parceria da FPF com a Catve e a É-Parana, a Taça FPF tem um jogo transmitido por rodada

Taça FPF tem transmissão de televisão

 Uma parceria formada no início da Taça FPF, entre a 

Federação Paranaense de Futebol, a É-Paraná e a Catve, 

de Cascavel, fez a competição entrar na grade de 

programação da televisão aos domingos. 

Sempre às 11h, um dos jogos da rodada é transmitido 

ao vivo, tanto pela É-Paraná, quanto pela Catve, além 

de seus sites abrigarem links para as transmissões. 

Em jogos em Curitiba, uma equipe montada pela FPF, 

em parceria com a produtora da TV Exclusiva, realiza as 

transmissões. 

Já para as partidas que acontecem no interior, entra em 

cena a equipe da Catve. Assim, toda a competição, que é 

novidade da FPF em 2015, pode ser acompanhada ao 

vivo não apenas no Estado do Paraná, mas também em 

todo Brasil através da parabólica. 

É possível notar que um dos principais objetivos da 

Federação ao lançar a Taça FPF vem sendo alcançado, 

que é a otimização na transição de atletas das 

categorias de base para as equipes profissionais. 

Com nove equipes atuando na competição, o Toledo tem 

se destacado com os atletas emprestados pelo Londrina 

para a disputa. A primeira fase os clubes se enfrentam 

em turno único, quando classificam-se os oito melhores 

para a fase seguinte, as quartas de final. A partir daí, as 

equipes se enfrentam em dois jogos, até chegar à final.  

Sub-23



Futebol Amador

Equipe teve também o artilheiro da competição, Tamandaré, e o goleiro menos vazado, Rodrigo

Na disputa de pênaltis, o Capão Raso levou a melhor e conquistou o bicampeonato da competição

Também no mês de maio, União Vila Sandra e União 

Capão Raso se enfrentaram no segundo jogo da final da 

2ª Copa Futebol Amador e, na disputa de pênaltis, o 

Capão Raso conquistou o bicampeonato da competição.

O Vila Sandra venceu a partida no tempo normal por 2 a 

0, mesmo resultado obtido pelo Capão Raso no primeiro 

jogo, o que levou a decisão para as penalidades. Na 

disputa, por 5 a 4, o Capão Raso ergueu a taça pelo 

segundo ano.

Os dois gols da final foram marcados por Walison 

Leonidas da Silva, que foi o artilheiro da competição, 

com oito gols. O goleiro menos vazado foi Carlos 

Maurício Gotardelo, com média de 0,75 gol sofrido por 

jogo.

No final de maio, o Fanático recebeu o Bandeirantes, em 

Campo Largo, e voltou a vencer a equipe de Colombo no 

jogo decisivo da 52ª Taça Paraná. O resultado deu o 

título ao Fanático, que também teve o artilheiro da 

competição, Tamandaré, com oito gols, e o goleiro 

menos vazado, Rodrigo, com média de um gol sofrido 

por jogo. 

O Fanático já havia vencido o adversário em Colombo, 

na última semana, por 5 a 0. Neste domingo, jogando 

em casa e com apoio do seu torcedor, a equipe venceu 

por 2 a 1. 

O presidente da FPF, Hélio Pereira Cury, esteve no 

estádio para assistir ao jogo e fazer a entrega dos 

troféus e medalhas. Também estiveram no estádio, o 

vice-presidente da entidade, Idu Marcelo Blaszczak, e o 

gerente de competições, Gilsioney Marques. 

Fanático conquistou a 52ª Taça Paraná

União Capão Raso foi bicampeão da 2ª Copa Futebol Amador


