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I – Parte Técnica

Prefeitura Municipal de Queimados – Fênix Queimados
Ofício nº012/2020

Queimados, 15 de Outubro de 2020

Ao Excelentíssimo senhor Diretor Técnico da FFSERJ REF. Solicitação de desligamento em 2020.
A equipe de futsal Fênix Queimados, com sede na Av Maracanã s/nº, Pacaembu- Queimados -RJ, na
voz da supervisora técnica, Micelaine Ferreira de Souza Barrilhas de Oliveira, vem por meio deste
ofício, respeitosamente, solicitar a desistência na Série Bronze (sub 09, 11 e 13) do Campeonato
Carioca de 2020.
Com muita tristeza e tentativa exaustiva ao máximo de tentar participar por todas as formas legais,
junto a prefeitura municipal e secretaria de esporte e lazer, mas por conta dos aumentos dos casos de
COVID-19 no município, esperamos ao máximo, para poder tomar essa decisão, pois tínhamos muita
esperança de poder trabalhar e ao menos ter autorização apenas para jogos, mesmo que só na cidade
do Rio de Janeiro e consequentemente participar da Federação.
Em anexo o decreto oficial do prefeito de Queimados que proíbe atividades esportivas com crianças
e jovens na cidade, inclusive as aulas só retornarão em 2021 e o boletim epidemiológico da cidade,
que mantém fechado seus ginásios e Vila Olímpica.
Buscamos municípios vizinhos na baixada, porém não conseguimos já que nesses municípios estão
com o mesmo encaminhamento de proibição de atividades esportivas para crianças e jovens.
Depois de estar em contato com o ex diretor Leandro Belo que havia sinalizado que seria adiado o
início, que a 1ª rodada da Fênix Queimados não teria e que na 2ª rodada seria em comum acordo com
a outra equipe, ganhaos esperança de conseguirmos alguma soluçãp no município de Paracambi.
Sem sucesso mais uma vez, e impossibilitando nós do Fênix Queimados de participarmos da
competição que nos planejamos e tivemos orgulho de ter participado em 2019, levando a cidade de
Queimados pela 1ª vez a disputar competição da federação e também ter conseguido chegar às finais
e de certa forma contribuir para o futsal do estado do Rio e com nossa parceria estreita com a atual
direção que visa resgatar a confiança e credibilidade da 1ª federação do Brasil.
Estamos muito tristes por não podermos participar, ainda mais porque nossas crianças e jovens não
terão essa oportunidade rica e importante na formação social e esportiva. Inclusive, alguns atletas já
estão em clubes do Rio como Marã por esse motivo, os liberamos por pensar em 1º lugar neles.

Certos de podermos contar com sua habitual atenção, antecipadamente agradecemos vossa
compreensão. E já nos colocamos mais uma vez à disposição para continuar contribuindo
para federação e para o futsal do estado do Rio de Janeiro.

Atenciosamente,
Micelaine Ferreira de Souza Barrilhas de Oliveira
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Despacho:
Conforme reunião emergencial realizada no dia 13/10 com todos os
clubes das categorias de base, foi informado aos clubes que teriam o
prazo até às 14horas do dia 14/10 para determinarem data, horário e local
para suas partidas validas para a 2ª rodada da competição, em virtude da
1ª rodada ter sido cancelada e passar a ser a última rodada.
Os clubes que não conseguissem manter seus jogos tinham a opção de
abrir mão de suas partidas ou seriam retirados da competição.

Na data de hoje recebemos o oficio em tela da equipe do Fênix
Queimados solicitando sua retirada da competição, a menos de 24 horas
das partidas, fora de prazo e com tabelas e escalas de arbitragem
publicadas .
Acatamos a solicitação, enviando ao Tribunal de Justiça Desportiva da
Federação para devidas providências.

Denilton Cymbron
Diretor de arbitragem

Paulo Veltri
Diretor Técnico

Página2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DE SALÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Primeira Federação de FUTSAL do Mundo
Rua São Francisco Xavier, 360 – Maracanã – Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20.550-013
Tel.: (021) 21359019 /2233-0971 – http://www.futsalrj.com.br - email faleconoscofutsalrj@gmail.com

RIO DE JANEIRO, 16 OUTUBRO DE 2020.

BOLETIM OFICIAL Nº 111/20

LIBERAÇÃO
Comunicamos que diante da impossibilidade de entregar as
carteiras de todos os ATLETAS em tempo hábil, estamos liberando para
os jogos que serão realizados nos dias 17 e 18 de outubro de 2020 o uso
de um desses documentos RG, CNH, CREF, PASSAPORT, CARTEIRA
DE TRABALHO. Os membros de comissão técnicas que as
carteirinhas não foram entregues receberam uma liberação da
FFSERJ em papel timbrado.

VALORES DA TAXA DE ARBITRAGEM
Os valores das taxas de arbitragem são divididos para as duas
equipes. Abaixo os valores:
SUB 07 - R$ 260,00
Série Ouro Especial / Prata / Bronze - R$ 470,00
Série Ouro – R$ 540,00
SUB 15/17 - R$ 600,00
SUB 14 – R$ 280,00
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