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"Não jogue com a vida, fuja das drogas, pratique Futsal" 

Circular nº 006/2019  

RECOMENDAÇÕES QUANTO AO USO DO GINÁSIO 

ROGÊ FERREIRA 

37ª COPA CAMPINAS DE FUTSAL 

  A Liga Campineira de Futsal vem através deste, solicitar aos participantes da 37º Copa Campinas 
de Futsal que tomem conhecimento das recomendações a nós passada pela Prefeitura de Campinas, 
com relação aos cuidados com o novo piso do Ginásio. 

1- Utilizar tênis de solado flexível , de preferência de cor clara, sem salto ou cravos; 
2- É proibida a entrada na quadra com sapatos sociais, botas ou chuteira; 
3- Evitar derrubar líquidos (água, isotônico e refrigerante) no chão. Caso ocorra, recomenda-se 

a secagem do piso com rodo de borracha e pano. 
4- É expressamente proibido a utilização de substâncias colantes nos tênis para aumentar a 

aderência em quadra, como por exemplo pano molhado com refrigerante. 

Contamos com a colaboração de todos e reiteramos que as solicitações acima sejam repassadas 
aos Atletas e Comissão Técnica e que na ocorrência de tais situações a Liga Campineira de Futsal já 
recomendou aos seus Oficiais de Arbitragem que não autorize a entrada em quadra de pessoas que não 
estiverem atendendo tais exigências. 

Estamos reforçando este pedido, pois no último dia 04.10.2019, fomos informado que o piso da 
quadra foi impregnado com uma substância grudenta, parecida com cola, e que foi muito difícil a 
remoção de tal substância. 

Agradecemos a confiança e contamos com a colaboração de todos os participantes.,   

 

Campinas, 07 de outubro  de 2019. 

  

ERASMO PINTO 

Presidente 


