
 

 

FEDERAÇÃO MINEIRA DE FUTEBOL 

SETOR DE FUTEBOL AMADOR DA CAPITAL 

TORNEIO CORUJÃO GLOBO MINAS 

EDIÇÃO 16ª  ANO 2019 

REGULAMENTO 

 

DA PROMOÇÃO E APOIO: 

ART. 1º: A TV Globo Minas, como apoio da Federação Mineira de Futebol através dos 

Setores de Futebol Amador da Capital e Futebol Amador do Interior, promoverão a 

organização o TORNEIO CORUJÃO GLOBO MINAS, em sua 16ª Edição, ano 

2019, na categoria de Amadores Adultos, com início previsto para 17 de Setembro de 

2019 e término previsto para 26 de Outubro de 2019. 

 DOS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO:  

ART. 2º: As Associações participantes da 16ª Edição do Torneio Corujão Globo 

Minas deverão atender prioritariamente os seguintes requisitos: 

a) Estarem filiados à Federação Mineira de Futebol, através do Setor de 

Futebol Amador da Capital e/ ou Futebol Amador do Interior do Estado; 

b) Estarem participando de qualquer campeonato oficial oferecido pela 

Federação Mineira de Futebol do Setor de Futebol Amador da Capital e/ 

ou Futebol Amador do Interior do Estado; 

c) Estarem em dia com as obrigações esportivas e contábeis perante a 

entidade que estiverem filiados ou serem Mandantes de Campos 

indicados pela comissão Organizadora; 

d) Possuírem requisitos necessários adotados pela Direção/Comissão 

Organizadora do Torneio Corujão Globo Minas. 

PARAGRAFO ÚNICO: As Associações (Equipes) participantes deverão 

obrigatoriamente possuir Licença de funcionamento (Alvará) expedido pela Federação 

Mineira de Futebol e / ou suas filiadas. 

DOS CLUBES PARTICIPANTES: 

ART. 3º Participarão da 16ª Edição do Torneio Corujão Globo Minas as 

Associações (Equipe) abaixo relacionadas, escolhidas dentro dos critérios técnicos 

preestabelecidos pela Comissão Organizadora, divididos em quatro (04) chaves distintas  



 

e em dois (02) grupos, GRUPO BELO HORIZONTE e GRUPO 

METROPOLITANO, como seguem abaixo:  

 

GRUPO BELO HORIZONTE 

CHAVE 01 CHAVE 02 

INCONFIDENCIA E.C AA TUPINENSE 

AA CACHOEIRINHA CA NACIONALRENSE 

INTER F. C MARROCOS F.C 

RIVIERA AC ROCK IN RIO FC 

CHAVE 03 CHAVE 04 

RADIANTE FC  MINEIRINHO EC 

NACIONAL FELICIDADE PITANGUI EC 

PARANAENSE GRÊMIO ME 

NÁPOLI UNIDOS FC 

 

GRUPO METROPOLITANO 

CHAVE 01 CHAVE 02 

GUARÁ E.C - SABARÁ CANARINHO E.C 

SARZEDO 

MONTANHES  SPORT CLUB 

NOVA LIMA 

VALENCIA F.C 

IBIRITÉ 

SOL NASCENTE F.C  

SÃO JOSÉ DA LAPA 

BARCELONA F.C 

MARIO CAMPOS 

SOCIEDADE E. MANGANES 

RIO ACIMA 

SANTA LUZIA F.C 

CONTAGEM 

CHAVE 03 CHAVE 04 

E.C FAMÍLIA JUVENTUS 

SANTA LUZIA 

VASCO DA GAMA F.C 

ESMERALDAS 

VILA FAGUNDES F.C 

LAGOA SANTA 

UNIDOS DO ROSA NEVES F.C 

RIBEIRÃO DAS NEVES 

CLUBE ATLETICO 

MOCAMBEIRENSE 

MATOZINHOS 

VILA NOVA DO MORRO ALTO E.C 

VESPASIANO 

SANTA CRUZ DE FIDALGO F.C 

PEDRO LEOPOLDO 

ROMA FUTEBOL CLUBE 

BETIM 

 

 DAS FASES DE DISPUTA: 

ART. 4º O Torneio Corujão Globo Minas será realizado em cinco (05) fases distintas, 

(cada fase se inicia com zero pontos ganhos), sendo: 1ª Fase de Classificação 

Regional, 2ª Fase oitavas de final 3ª Fase quartas de final 4ª Fase semifinal, e 5ª 

Fase Final. 

 

 



 

DA FASE DE CLASSIFICAÇÃO: 

 

ART. 5º: A fase de classificação será disputada em um (01) só turno. Cada Associação 

jogará uma (01) vez com as demais Associações integrantes de sua Chave, sendo uma 

partida em cada campo. Serão classificadas para a 2ª fase as Associações colocadas em 

primeiro (1º) e segundo (2º) lugar dentro de sua chave, totalizando assim dezesseis (16) 

Associações (Equipes) para a fase seguinte. 

DA PONTUAÇÃO: 

ART. 6º Na fase de classificação serão obedecidos os seguintes critérios de pontuação: 

a) No tempo normal: Três (03) pontos ganhos por vitória e Zero (0) pontos por 

derrota; 

b) Na disputa de penalidades em caso de empate: dois (02) pontos ganhos por 

vitória e um (01) ponto por derrota; 

 

PARAGRAFO PRIMEIRO: Em caso de empate no tempo regulamentar, serão cobradas 

penalidades máximas, de acordo com a circular nº 170/ FIFA, e a pontuação será atribuída 

conforme previsto na alínea “b” deste artigo. 

 

PARAGRAFO SEGUNDO: Este critério de pontuação será valido somente para a fase de 

classificação. Nas demais fases as Associações (Equipes) iniciarão a disputa com zero (0) 

pontos ganhos. 

DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 

ART. 7º: Ao término desta fase, estando empatadas duas (02) ou mais equipes da 

mesma chave em pontos ganhos, a Equipe classificada será definida mediante critérios: 

a) Maior número de vitórias; 

b) Melhor saldo de gols; 

c) Maior números de gols marcados; 

d) Vencedor do confronto direto; 

e) Menor número de cartões vermelhos recebidos; 

f) Menor número de cartões amarelos recebidos; 

PARAGRAFO ÚNICO: Nas aplicações dos critérios de desempate para duas (02) ou 

mais Equipes, serão computados apenas os resultados e os gols conquistados nos 

tempos normais das partidas, não se considerando as vitórias e Gols conquistados nas 

cobranças de pênaltis. 

DA FASE DE OITAVAS DE FINAL: 

ART. 8º: A fase será disputada pelas dezesseis (16) Associações (Equipes) classificadas 

na Primeira Fase (classificação), que jogarão uma única partida em Campo a ser 

definido pela coordenação do Torneio, podendo a critério exclusivo da coordenação 



 

realizar jogos em rodada dupla, classificando para a fase seguintes as Associações 

vencedoras nos confrontos diretos, seja no tempo normal ou nas disputa de pênaltis.  

PARÁGRAFO ÚNICO – Os confrontos em ambas as chaves (metropolitana e capital) 

serão da forma abaixo; 

CHAVE CAPITAL 05 

1º colocado Geral x 8º geral 

2º colocado Geral x 7º geral 

3º colocado Geral x 6º geral 

4º colocado Geral x 5º geral. 

CHAVE METROPOLITADA 06 

1º colocado Geral x 8º geral 

2º colocado Geral x 7º geral 

3º colocado Geral x 6º geral 

4º colocado Geral x 5º geral 

DA FASE DE QUARTAS DE FINAL: 

ART. 9º: A fase será disputada pelas oito (08) Associações (Equipes) classificadas na 

oitavas de final, que jogarão uma única partida em Campo a ser definido pela 

coordenação do Torneio, podendo a critério exclusivo da coordenação realizar jogos em 

rodada dupla, classificando para a fase seguintes as Associações vencedoras nos 

confrontos diretos, seja no tempo normal ou nas disputa de pênaltis.  

DA DISTRIBUIÇÃO DAS EQUIPES: 

PARAGRAFO PRIMEIRO: As oito (08) Equipes classificadas de nas oitavas de final, 

serão distribuídas em duas chaves de quatro (04) clubes e na hipótese de realização de 

rodada dupla, fazendo as preliminares as equipes cuja soma de pontos for menor; 

PARAGRAFÓ SEGUNDO: Em caso de empate, para a definição da preliminar, será 

adotado o mesmo critério de desempate estabelecido no art7º deste regulamento; 

DOS CONFRONTOS: 

ART.10º: As oito (08) equipes classificadas se enfrentarão da seguinte forma com os 

CAMPOS sendo definidos pela COORDENAÇÃO: 

 



  

CHAVE 07 

Equipes classificadas com a 1ª melhor campanha da chave B H VERSUS Equipe 

classificada com 4ª campanha da chave Metropolitana. 

 

Equipes classificadas com a 2ª melhor campanha da chave BH VERSUS Equipe 

classificada com a 3ª campanha da chave Metropolitana. 

 
 

CHAVE 08 

Equipes classificadas com a 1ª melhor campanha da chave Metropolitana VERSUS 

Equipe classificada com 4ª campanha da chave B H. 

 

Equipes classificadas com a 2ª melhor campanha da chave Metropolitana VERSUS 

Equipe classificada com a 3ª campanha da chave BH. 

 

 

DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE:  

ART. 11º: Caso haja empate no tempo normal de jogo, nesta fase (semifinal), haverá 

cobranças de penalidades máximas de acordo com a circular 170/FIFA; 

DA FASE SEMIFINAL: 

ART. 12º: A FASE SEMIFINAL será disputada em uma (01) única partida, em campo 

a ser definido previamente pela Coordenação do Torneio, entre duas equipes vencedoras 

nas chaves “07” e “08”, a saber: 

PARÁGRAFO ÚNICO: Em caso somente uma (01) equipe se classificar do GRUPO 

BH ou GRUPO METROPOLITANO jogará independentemente de sua colocação, no 

grupo que pertence. 

CONFRONTO 

CHAVE 09 1ª Vencedora da chave “07” x 2ª Vencedora da chave “08”  

CHAVE 10 1ª Vencedora da chave “08” x 2ª Vencedora da chave “07” 

 

DO CRITÉRIO DE DESEMPATE:  

ART.13º: Caso haja empate no tempo normal de jogo, nesta fase (semifinal), haverá 

cobranças de penalidades máximas de acordo com a circular nº170/FIFA; 

Art. 14º: A fase final do TORNEIO CORUJÃO GLOBO MINAS será disputada em 

única partida, em campo a ser determinado pela COORDENAÇÃO DO TORNEIO, 

entre as duas (02) equipes vencedoras nas chaves “09” e “10”. 

 



 

CONFRONTO 

CHAVE 11 Vencedora da chave “09” x Vencedora da chave “10”  

 

Art. 15º: Caso haja empate no tempo normal de jogo, nesta fase final, haverá cobrança 

de penalidades máximas de acordo com a circular 170/FIFA; 

DAS OBRIGAÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES: 

ART.16º: São obrigações das Associações da 16ª Edição do TORNEIO CORUJÃO 

GLOBO MINAS:  

a) Comparecer ao local designado pala Coordenação do torneio para partidas, com 

antecedência mínima de trinta (30) minutos antes do horário marcado para o 

início do seu jogo; 

b) Manter a ordem, disciplina e a organização antes, durante e depois das disputas; 

c) Comparecer a todas as reuniões convocadas pela Coordenação do Torneio, 

fazendo-se representar por pessoa credenciada; 

d) Manter seu campo e estádio, quando Mandante ou Cabeça de Chave em 

perfeitas condições de disputa, providenciando condições adequadas ao trabalho 

da Imprensa, e segurança para todos os envolvidos; 

e) Apresentar ao Árbitro, antes do início da partida, três (03) bolas em condições 

de jogo; e quantas necessárias até o fim da partida. 

f) Apresentar com antecedência, os documentos originais de identificação dos 

atletas, bem como, a relação datilografada e ou digitada doa atletas, dirigentes, 

técnico, preparador físico e massagista participantes de cada partida; 

g) Assinar a súmula de jogos com a antecedência mínima de dez (10) minutos antes 

do horário previsto para o jogo; 

h) Comparecer aos locais das partidas munidos de dois (02) uniformes oficiais de 

cores diferentes, ou firmar acordo e protocolar na F.M. F (SFAC) até o último 

dia de expediente da Entidade que anteceder à partida; 

i) Preservar pela segurança e conservação dos Estádios que atuarem por si e por 

suas torcidas, e da mesma forma, pela segurança de todas as pessoas envolvidas 

em cada partida; 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: O não cumprimento das obrigações acima mencionadas 

poderá gerar para as equipes infratoras, dentre outras, a perda de seu mando de capo, a 

obrigação de ressarcir prejuízos pessoais e materiais, a exclusão deste e de outros 

Torneios, além das punições previstas no C.B.J.D. 

 

DOS JOGOS: 

ART.17º: Os jogos serão programados preferencialmente para as terças- feiras as 19:00 

(dezenove) horas para a primeira partida e às 21:00 (vinte e uma) horas para a Segunda 

partida, em caso de rodada dupla e 20:30 horas para as rodadas simples; 

 



 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Somente haverá tolerância de 20 (vinte) minutos para as 

primeiras partidas de rodadas duplas e partidas únicas, não havendo qualquer tolerância 

para as partidas de fundo (segundas partidas); 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: a Coordenação do TORNEIO CORUJÃO GLOBO 

MINAS poderá alterar o horário e datas das competições, conforme seu interesse, ou 

havendo acordo entre as equipes com efetiva concordância da Coordenação; 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Todas as partidas serão programadas atendendo as 

determinações dos coordenadores do Tornei, e/ou, das decisões do Tribunal Especial, 

incluindo-se aquelas que por motivo de força maior eventualmente vierem a ser adiadas 

e/ ou interrompidas e / ou novamente realizadas, podendo inclusive acontecer no meio 

da semana (dias úteis) ou finais de semana, à noite, não cabendo as equipes 

participantes nenhum tipo de reinvindicação ou reclamação; 

 

ART.18º: Cada equipe poderá fazer no máximo cinco (05) substituições de atletas 

(inclusive o goleiro) durante cada partida, ficando vetada a volta de atleta substituído, a 

equipe que efetuar substituições a mais que o permitido, perderá automaticamente os 

pontos da partidas. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Em caso de semelhança nos uniformes quando da 

realização das partidas, deverão trocar os uniformes as equipes mandantes. No caso de 

CAMPO NEUTRO A COMISSÃO ORGANIZADORA DETERMINARÁ A EQUIPE 

QUE IRÁ MUDAR SEU UNIFORME.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para as partidas em CAMPO NEUTRO, as equipes 

deverão colocar no mínimo quatro (04) bolas em condições de jogo, antes do inicio da 

partida. Para o mando de campo, MANDANTE DEVERÁ COLOCAR QUANTAS 

BOLAS SE FIZER NECESSÁRIO. 

 

DO TRIO DE ARBITRAGEM E REPRESENTANTES: 

 

ART.19º As partidas do TORNEIO CORUJÃO GLOBO serão dirigidas por Trio de 

Arbitragem da Federação Mineira de Futebol, indicado pela Comissão Coordenadora, 

cabendo-lhes as taxas habituais que serão pagas pelos Patrocinadores do Torneio. 

 

ART.20º: Os Representantes (Delegados) das partidas, bem como, Trio de Arbitragem 

deverão comparecer ao local dos jogos com o mínimo de quarenta e cinco (45) minutos 

de antecedência do horário do início das partidas; 

 

ART.21º: Tantos os árbitros quanto os representantes ficarão obrigados a entregarem na 

F.M.F (SFAC) as súmulas e os relatórios e outras ocorrências dos jogos, no primeiro 

(1º) dia útil após as partidas, até as 17:00 horas. 



 

ART.22º: As Associações (Equipes) somente poderão inscrever seus atletas e dirigentes 

para o TORNEIO CORUJÃO GLOBO, impreterivelmente até o dia 10 de Agosto de 

2019, nos Setores de Futebol Amador da Capital (SFAC) e (SFAI) não sendo permitido 

após esta data, sob nenhum pretexto, substituições ou novas inscrições de atleta; 

 

ART.23º: Poderão ser inscritos um total de 28 (vinte e oito) atletas para o TORNEIO 

CORUJÃO GLOBO, todos com a idade mínima de 17 (dezessete) anos completos. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Todos os atletas menores de 18 (dezoito) anos devem ter 

em suas inscrições no SFAC e SFAI, autorização expressa de seus Pais e /ou 

Responsáveis legais. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Somente poderão participar do TORNEIO CORUJÃO 

GLOBO, os atletas que estejam devidamente inscritos pela Associação (Equipe) 

disputante do SFAC e SFAI para o referido Torneio, em condições legais de jogo na 

relação específica fornecida pelo SFAC e SFAI. 
 

 

ART.24º: Os Atletas PROFISSIONAIS são obrigados a fazerem reversões de categoria 

e os atletas amadores que estiverem inscritos em outro estado deverão fazer a 

transferência antes da data de inscrição, para disputarem o TORNEIO CORUJÃO 

GLOBO. 
 

ART.25º:  Os atletas e dirigentes punidos pela Justiça Desportiva em qualquer 

competição da Federação Mineira de Futebol ou das Ligas filiada, em razão de agressão 

física praticadas a qualquer pessoa vinculadas à referida competição, não poderão 

disputar a 16ª Edição TORNEIO CORUJÃO GLOBO. 
 

ART.26º: As relações nominais de atletas apresentadas até o dia 10 de Agosto 2019, 

deverão ser acompanhadas dos seguintes documentos: 

a) Carteira de Identidade e CPF em cópia Xerox 

b) Atestado médico, ano 2019. 

DAS PUNIÇÕES REGULMENTARES: 

ART. 27º: O atleta ou dirigente que agredir qualquer pessoa vinculada direta ou 

indiretamente à competição, será automaticamente eliminado do TORNEIO 

CORUJÃO GLOBO MINAS, com a denúncia encaminhada ao Órgão Competente, 

podendo perder o direito de disputar o referido Torneio por até duas (2) Edições futuras, 

dependendo da gravidade. 

ART.28º: O atleta que se inscrever por duas (2) ou mais equipes será sumariamente 

eliminado do Torneio, não podendo sua Associação (Equipe) substituí-lo com nova 

inscrição, o mesmo terá sua condição de jogo será cassada.  É proibida  a participação 

de atletas da categoria profissional. 



 

ART.29º: O atleta expulso de campo pela primeira vez, cumprirá suspensão automática 

de uma (01) partida, e na segunda expulsão, consecutiva ou alternada, será 

automaticamente excluído do Torneio. 

ART.30º: O atleta que receber três (03) cartões amarelos, consecutivos ou alterados 

nesse Torneio, também deverá cumprir suspensão automática de uma (01) partida. 

ART.31º: A Associação que incluir em sua equipe atleta sem condição de jogo, estará 

sujeita as sanções do C.B.J.D. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A Associação (Equipe) penalizada neste artigo poderá ser 

eliminada de um (01) ou mais Torneios subsequentes, conforme decisão do Tribunal 

Disciplinar Especial. 

ART.32º: Todos os atletas deverão apresentar ao Árbitro da partida e/ou Representante 

(Delegado) antes da assinatura da súmula, ficha de identidade fornecida pelo SFAC, ou 

documento de identidade com retrato, em original, que seja oficial e tenha fé pública, 

sob pena de não participarem do jogo e / ou serem punidos pelo Tribunal Especial. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A não apresentação do documento de identidade será inteira e 

exclusiva responsabilidade da Associação (Equipe) a que pertencer o atleta, e o 

impossibilitará de participar daquela partida. 

ART.33º: A Associação (Equipe) que deixar de comparecer aos jogos designados e / ou 

comparecer com número insuficiente de atletas causando a suspensão e/ ou interrupção 

e /ou cancelamento da partida, será punido nos termos do C.B.J.D,  podendo ser 

impedida de participar de futuras edições do TORNEIO CORUJÃO GLOBO 

MINAS. 

DO ADIAMENTO, SUSPENÇÃO OU ANULAÇÃO DE PARTIDAS: 

ART.34º: Antes do início do jogo, o representante da entidade, juntamente com o 

Árbitro e /ou Coordenação do Torneio poderão adiar a partida. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Em campo e/ ou após o início da partida somente Árbitro 

é autoridade competente para adiar, suspender ou interrompe-la por motivos relevantes 

e fundamentados em relatório. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: As novas partidas, quando for o caso, serão remarcadas 

pela Coordenação do Torneio respeitando o C.B.J.D. e / ou as decisões do Tribunal 

Especial. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Somente poderão participar das novas partidas 

remarcadas, os atletas que tinham condição de jogo na data da partida suspensa, 

interrompida ou adiada. 

 



 

DA COORDENAÇÃO DO TORNEIO:  

ART.35º: Compete a Coordenação do TORNEIO CORUJÃO GLOBO MINAS: 

a) Organizar as chaves das equipes participantes; 

b) Organizar a tabela de jogos, fixando locais e datas; 

c) Elaborar o regulamento da competição; 

d) Tomar as decisões constantes do Regulamento e outras de interesse do Torneio; 

e) Decidir em primeira instância sobre os casos omissos; 

f) Cooperar, no que couber, com os trabalhos do Tribunal Disciplinar Especial; 

g) Expedir notas oficiais que julgar relevantes durante o andamento do Torneio. 

ART.36º: A Coordenação geral do TORNEIO CORUJÃO GLOBO MINAS será 

supervisionada pelo Sr. EDÍLSON MARQUES VIRGÍLIO, diretor do SFAI. 

DO TRIBUNAL DISCIPLINAR ESPECIAL 

ART.37º: O TORNEIO CORUJÃO GLOBO MINAS, terá um Tribunal Disciplinar 

Especial (T.D.E), com poderes para decidir sobre todas as questões disciplinares e 

regulamentares do Torneio e constituído exclusivamente para este fim, que será 

presidido pelo Dr. JOSÉ CARLOS CARLITO ROCHA, composto de cinco (05) 

Auditores e mais dois (02) Suplentes, e dois (02) Procuradores indicados, podendo 

funcionar com quórum mínimo de três (03) Auditores e um procurador. 

PARÁGRAFO ÚNICO: As decisões proferidas pelo Tribunal Disciplinar Especial do 

TORNEIO CORUJÃO GLOBO MINAS serão originarias e finais, não cabendo 

nenhum tipo de recurso, seja na esfera desportiva ou comum, excetuados os pedidos de 

Revisão constantes no C.B.J.D. 

ART.38º: Todas as questões disciplinares e regulamentares e submetem-se à legislação 

esportiva em vigor e a este regulamento, e serão apreciadas e julgadas de acordo com o 

Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) através do Tribunal Disciplinar 

Especial. 

ART.39º: Qualquer denúncia queixas, impugnação ou pedidos de anulação de partida, 

bem como, os casos de Revisão de decisões, deverão ser formulados por escrito e 

protocolados na FMF - Comissão Organizadora ATÉ 24 (vinte e quatro) horas após o 

fato/ato/partida ou decisão, acompanhado de comprovante de pagamento da taxa ora 

estabelecida em vinte (20) cestas básicas, no valor unitário mínimo de R$ 150,00 (cento 

e cinquenta  reais), sem os quais requisitos não serão apreciados. 

 



 

ART.40º: A equipe campeã TORNEIO CORUJÃO GLOBO MINAS 2019, terá vaga 

garantida para próxima edição do torneio em 2020. 

DA DISPOSIÇÃO NORMATIVA FINAL: 

ART.41º: O TORNEIO CORUJÃO GLOBO MINAS fará  as  seguinte premiações 

 

O presente regulamento vai devidamente aprovado, e entra em vigor a partir da presente 

data. 

 

Anote-se, afixe-se, registre-se e cumpra-se 

 

Belo Horizonte, 26 de Julho de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPE CAMPEÃ EQUIPE VICE - CAMPEÃ 

 

UM (01) TROFÉU 

 

UM (01) TROFÉU 

 

QUARENTA (40) MEDALHAS 

 

QUARENTA (40) MEDALHAS 


