
REUNIÃO DOS ASSOCIADOS DA ABTFS – 23/07/21 

Reunião realizada por meio do aplicativo zoom, na data de 23/07/2021 as 

19:30, com a seguinte pauta: 

1- Desdobramentos e providencias relativas ao acidente do Umuarama 

Futsal. Deliberar sobre medidas preventivas; 

2- A postura dos treinadores em quadra – consequências e melhorias para o 

jogo; 

3- Palavra livre. 

Início da reunião as 19:40, com a participação de 20 a 27 associados, tendo 

como coordenador da reunião o Presidente, Marquinhos Xavier e Dr. Roberto 

Pugliese Jr., Diretor Executivo da ABTFS. 

 

Item 1: Desdobramentos e providencias relativas ao acidente do Umuarama 

Futsal.  

Algumas sugestões para encaminhamento do assunto foram apresentadas: 

Dr. Roberto discorreu sobre o tema, informando que o assunto está sendo 

tratado também na ABAFS – Associação de Atletas. A ideia é colher sugestões 

e levar o tema para debate com entidades e clubes.  

O associado Valmir Pantigas, sugeriu a realização de pesquisa com os 

profissionais para que eles avaliem as condições dos ônibus que viagem. 

Os professores Paulinho Sananduva e Flávio Cavalcante também sugeriram a 

exigência de seguro em favor dos treinadores e atletas. 

Paulinho Gambier comentou sobre a importância dos clubes oferecerem 

planos de saúde a seus elencos. 

O Presidente Marquinhos Xavier discorreu sobre o posicionamento dos 

treinadores, que precisam agir, e a ABTFS vai mobilizar a todos e cobrar das 

entidades do futsal. 

Professor Francisco Castelo Branco, treinador da seleção peruana, explicou 

que no Peru todos possuem seguro para prever esse tipo de acontecimento, 

que é obrigatório. 

Com base nessas sugestões, a Diretoria vai agendar reunião com a LNF para 

debater o que é possível ou não fazer. 

 

Item 2: A postura dos treinadores em quadra – consequências e melhorias 

para o jogo. 

O Presidente abriu o tema falando que nos últimos meses estão sendo 

observadas diversas situações que demonstram conduta desleal e antiética 

dos treinadores e dos atletas, e que os árbitros não estão aplicando decisões 



adequadas referente a questões disciplinares de simulação, reclamações, 

bloqueios, faltas etc. 

Na sequência foi pelo Diretor Administrativo, Paulinho Gambier, apresentado 

vídeo com lances que demonstram questões de infrações técnicas e 

disciplinares que vem ocorrendo nas competições de futsal. 

Dr. Roberto explicou que antes de qualquer reunião ou medida em relação à 

arbitragem, é fundamental que os treinadores façam a lição de casa 

mantendo comportamento adequado e exigindo de seus atletas comandados, 

comportamento legal e ético/ 

Os associados Edgar Baldasso, André Bié e Paulinho Sananduva, 

manifestaram-se suas ideais, opiniões e questionamentos quanto ao tema. 

Professor Oswaldo Mendonça discorreu sobre necessidade de valorização da 

ética dentro das quadras, principalmente dos treinadores e membros da 

comissão técnica. 

Professor Flávio Cavalcante sugeriu também uma reunião com os árbitros 

para entender a visão deles sobre o tema.  

Por fim, restaram algumas sugestões: 

- Evento com árbitros; 

- Criação de Código de Ética da ABTFS; 

- Evento interna com treinadores e atletas; 

 

Item 3: Para finalizar a reunião, foi deixada a palavra livre para os 

associados. 

Sem mais, reunião encerrada as 21h25. 

 

 

 

 


