
 

 

 

      
 
  037/2018 
 
 
  04.04.2018 
 

 

A Diretoria de Competições (DCO) da Federação Mineira de 

Futebol (FMF), no uso de suas atribuições, considerando a impossibilidade da 

realização das partidas conforme tabela original, e, em conformidade com as 

regras do art. 28, I do Regulamento Específico (REC) do Campeonato Mineiro 

2018 – Sub-15 e Sub-17 – 2ª Divisão, 

 

R E S O L V E  

 

 Alterar o local do jogo nº 02 (Sub-15) e do jogo nº 05 (Sub-

17), ASEPEL x Bangu Esporte Clube, pela 1ª rodada, anteriormente 

designados para 07.04.2018, sábado, às 14h (Sub-17) e 16h (Sub-15), no 

Campo da UFJF, em Juiz de Fora, passando a constar às 9h (Sub-15) e 11h 

(Sub-17), no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora, 

mantido todo o restante. 

 

 Alterar o dia e horário do jogo nº 05 (Sub-15) e do jogo nº 04 

(Sub-17), Rubro Negro x Santa Cruz Futebol Clube, pela 1ª rodada, 

anteriormente designados para 07.04.2018, sábado, às 09h (Sub-15) e 11h 

(Sub-17), no Campo do CSU, em Contagem, passando a constar no dia 

08.04.2018, domingo, às 15h (Sub-17) e 17h (Sub-15), mantido todo o 

restante. 

 

 



 

 

 

 

037/2018 
 
 
  04.04.2018 

 

 Alterar o dia e horário dos jogos nº 017, Rubro Negro x Inter 

São Gotardo, pela 3ª rodada, anteriormente designados para 21.04.2018, 

sábado, às 09h (Sub-15) e 11h (Sub-17), no Campo do CSU, em Contagem, 

passando a constar no dia 22.04.2018, domingo, às 09h (Sub-15) e 11h (Sub-

17), mantido todo o restante. 

 

 Alterar o local do jogo nº 014, Boston City Futebol Clube x 

Valeriodoce Esporte Clube, pela 2ª rodada, anteriormente designados para 

21.04.2018, sábado, às 14h (Sub-17) e 16h (Sub-15), no Estádio JK, em 

Manhuaçu, passando a constar no Estádio Agrimar Pires da Luz, em Martins 

Soares, mantido todo o restante. 

 

 Alterar o local dos jogos nº 23, Boston City Futebol Clube x 

União Luziense Esporte Clube, pela 3ª rodada, anteriormente designados para 

05.05.2018, sábado, às 14h (Sub-17) e 16h (Sub-15), no Estádio JK, em 

Manhuaçu, passando a constar no Estádio Agrimar Pires da Luz, em Martins 

Soares, mantido todo o restante. 

 

Publique-se, comunique-se e cumpra-se. 

 

Leonardo de Carvalho Barbosa                                                  
   


