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FMF MantéM apoio a entidades
e projetos do estado
Os clubes de Minas Gerais fizeram bonito 
nos gramados de todo o país e a FMF tam-
bém vem marcando gols de placa, vestindo a 
camisa da solidariedade! Durante o segundo 
semestre de 2014, a FMF realizou diversas 
ações sociais para ajudar a quem precisa e 

conscientizar a sociedade sobre a importân-
cia de gestos como esse.
A Copa do Mundo passou por Belo Horizonte, 
deixando a história escrita no Mineirão e re-
novando a esperança de diversos mineiros 
com o legado do Mundial. A FIFA disponi-
bilizou à FMF cadeiras de rodas utilizadas 
nas partidas realizadas no “Gigante da 
Pampulha”, que foram doadas para várias 
instituições de Belo Horizonte: Paróquia 
Santa Efigênia, Igreja Presbiteriana Missio-
nal do Buritis, Associação Dona do Leite, 
Instituto Bacana Demais, Associação Comu-
nitária Bento XVI do Alto Vera Cruz. Quem 
também recebeu um novo meio de locomo-
ção foi Ana Luiza Neves de Lima, residente 
da cidade de Brumado, interior da Bahia. 
Ana enviou à FMF um laudo médico compro-
vando sua necessidade especial e foi atendi-
da com a doação.

todos Unidos por boa ação 

A Taça BH de Futebol Júnior foi decidida 
na Arena Independência, em um tradicio-
nal clássico do futebol mineiro: América x 
Atlético. A FMF aproveitou a oportunidade e 
marcou um golaço de solidariedade. Com a 
certeza de um grande público, já que dois 
gigantes de Minas estavam em busca do 
título, a FMF estipulou que o ingresso para 
acompanhar a decisão seria 1 kg de ali-
mento não perecível e toda a arrecadação 
seria encaminhada ao Serviço Voluntário 
de Assistência Social (Servas). Com a boa 

presença dos torcedores mineiros, foram 
doadas dezesseis toneladas de alimentos à 
associação. 
Além disso, o país parou para acompanhar a 
inédita decisão entre Atlético e Cruzeiro em 
um torneio nacional. A épica final da Copa 
do Brasil 2014, disputada entre os rivais, di-
vidiu o Estado, mas uniu os torcedores por 
uma grande causa: o leilão da bola do gran-
de clássico. O presidente da FMF, Castellar 
Modesto Guimarães Neto, resolveu leiloar 
a grande protagonista da partida e destinar 

o valor arrecadado para a Associação dos 
Leucêmicos de Minas Gerais (Leuceminas). 
Uma peça histórica para o futebol mineiro 
– que nessa oportunidade veio personaliza-
da com os escudos dos finalistas, a data do 
confronto e o local – que despertou interesse 
de todos os amantes do esporte. Via Twitter, 
Castellar Neto anunciou o leilão, que imedia-
tamente passou a receber inúmeros lances. 
Quem arrematou a relíquia foi Rodolfo Gro-
pen, por R$ 11.513,00, nos últimos minutos 
da disputa. O cheque simbólico foi entregue 
por Castellar ao presidente do Leuceminas, 
Antônio Matozinhos. 
Este ano a FMF continuará realizando ações 
beneficentes por todo o Estado, valorizando 
o nosso esporte e cumprindo o seu caráter 
social. 
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Ana Luiza Neves recebeu uma das 
cadeiras de rodas doadas pela FmF

Presidente Castellar Neto entrega ao 
presidente do Leuceminas, Antônio 

Matozinhos, o cheque simbólico com 
o valor arrecadado no leilão

Alimentos doados na final da 
Taça BH de Futebol Júnior
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FMF e UniceF se UneM eM parceria inédita 
no brasil
O melhor Estadual do Brasil ganhou um atrativo 
maior nesta temporada. Uma grande iniciativa 
da FMF, que uniu suas forças com o Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (UNICEF) no Bra-
sil e batizou o torneio de Campeonato Mineiro 
UNICEF 2015. A parceria inédita no cenário fu-
tebolístico busca a mobilização de torcedores, 
dirigentes e atletas pelos direitos das crianças 
e dos adolescentes. 
Além do nome da competição, em todas 
as partidas do campeonato a FMF ce-
deu espaço de patrocinadores para dar 
visibilidade à marca da organização, 
que está presen-
te no Brasil desde 
1950 desenvolven-
do trabalhos de ex-
trema importância 
na área da infân-
cia nacional com 
campanhas, programas e ações por 
melhores condições de vida para as 
crianças brasileiras.
Com o slogan “Mineiros unidos pela 
infância”, a aliança entre FMF e UNICEF 
fortalece o nosso futebol e conscientiza a 
sociedade para a carência de jovens em todo 
o país. O presidente da FMF, Castellar Neto, 
exaltou a parceria como uma grande valo-
rização do campeonato, “Uma organização 
de cunho mundial, que não aliaria sua mar-
ca a outra qualquer, e viu na nova Federação 
Mineira de Futebol a oportunidade de desen-
volvimento dos seus projetos”.

A FMF tem levado crianças aos estádios para 
valorizar ainda mais a partida de futebol como 
um ambiente familiar. Em uma iniciativa con-
junta com a Comissão de Arbitragem, nos jo-

gos do Mineiro UNICEF o quarteto de árbitros 
entra em campo acompanhado de crianças, 
de 6 a 10 anos, todas elas vestidas com cami-
sas da organização. 

O UNICEF e o futebol
Fazendo-se jus à fama de país do futebol, no 
Brasil é comum andar pelas ruas e ver crian-
ças praticando o esporte, seja em gramados, 
campos de terra ou até mesmo no asfalto. 
Basta um pequeno espaço e uma bola, ou 

qualquer coisa que se assemelhe ao ob-
jeto, para que meninos ou meninas ali-

mentem o sonho comum de milhares 
de brasileirinhos: o desejo de se tor-

nar jogador de futebol.
Em um cenário re-
pleto de peculia-
ridades e um ca-
minho árduo até 
a realização desse 
sonho, o UNICEF 
se preocupa com 
essa trajetória no 
mundo da bola e 
chama a atenção 
para adversários 
cruéis para famí-
lias que buscam 
no futebol o pro-

jeto de suas vidas: a exploração e o abuso 
sexual, o afastamento escolar e a profissio-
nalização precoce. A relação entre o futebol e 
os direitos das crianças e adolescentes deve 
existir e ser respeitada, para que o esporte 
seja um campo de desenvolvimento e uma 
arte para todos os envolvidos. 

Karla Corrêa, Pedro Ivo Alcântara e Rodrigo Fonseca, 
representantes do UNICEF reunidos na sede da FMF

Árbitros acompanhados das crianças uniformizadas, ao lado dos 
capitães do Democrata e do Atlético na Arena Independência
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Você sabia?
Para fortalecer e incentivar as equipes de Minas Gerais, o presidente da FMF, Castellar Neto, logo que em-
possado anunciou o fim da taxa de participação para os clubes filiados nos principais torneios da entidade: 
Campeonato Mineiro Módulo I, Módulo II e Segunda Divisão. Com a isenção das taxas, as despesas dos times 
serão descritas nos borderôs de cada partida, possibilitando mais transparência e gerando uma grande 
economia para cada equipe. 

noVa gestão extingUe a cobrança
da taxa de participação

Um dos principais feitos da nova gestão da FMF até aqui foi a inclusão da entidade no Programa de 
Recuperação Fiscal (Refis). Com a adesão ao programa, a FMF teve a sua dívida parcelada e, con-
sequentemente, multas, juros e encargos foram reduzidos, gerando uma enorme economia para os 
cofres. Outro grave problema que a FMF encontrava era a não movimentação financeira em conta 
corrente. Com o acordo, a entidade volta à normalidade, tendo sua conta desbloqueada, facilitando os 
trabalhos de auditoria e obtendo sua certidão negativa federal. Com esse avanço, é possível controlar 
melhor as finanças e buscar maiores investidores para o futebol mineiro. 

reFis

A FMF ofereceu aos seus filiados um treinamento, realizado em sua sede, no qual representantes dos 
clubes profissionais do Estado estiveram presentes para esclarecerem suas dúvidas e receberem orien-
tações sobre o programa de “Registro de Atletas”, utilizado pela Confederação Brasileira de Futebol. O trei-
namento foi ministrado por Fernando França, gestor de TI, e Eduardo Quadros, do departamento de Re-
gistro. Eduardo e Fernando, profissionais da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), demonstraram 
aos dirigentes de clubes mineiros como gerar no novo sistema um contrato, uma rescisão e a transferên-
cia de atletas. Eles comunicaram também a modificação da inserção de jogadores no Boletim Informativo 
Diário (BID), que até o momento era de responsabilidade das federações, mas agora passa a ser da CBF.

treinaMento para dirigentes dos 
clUbes proFissionais

O compromisso da nova diretoria da FMF é fortalecer cada vez mais o futebol mineiro! Pensando nisso, 
o presidente da entidade, Castellar Neto, não deixou de dar atenção a um setor fundamental do nosso 
futebol: as ligas de futebol amador espalhadas por todo o interior de Minas Gerais. Visando modernizar e 
suprir as demandas dos torneios locais, a FMF vem distribuindo, desde o final do ano passado, monitores 
LED e kits de bola Penalty para 92 ligas filiadas. 

QUase ceM ligas serão presenteadas

Considerado um dos principais campeonatos de base do Brasil, a 31ª edição da Taça BH de Futebol será re-
alizada este ano com várias novidades. Dentre elas, duas se destacam. A primeira, de impacto no calendário 
esportivo: o torneio deixa de ser Sub-20 e passa a ser Sub-17. A FMF, com a mudança na faixa etária, pres-
tigia a formação do atleta e preenche uma lacuna na categoria, atendendo uma reivindicação dos principais 
clubes do país. Tradicional no cenário nacional, a competição já teve a honra de revelar importantes cra-
ques do futebol brasileiro, tendo tido, em seus jogos, nomes como Ronaldo, Neymar e Ronaldinho Gaúcho. 
A segunda novidade é a participação de equipes internacionais, as quais se juntarão aos clubes nacionais 
já confirmados, como Atlético, Cruzeiro, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Vasco, Fluminense, 
Internacional, Grêmio, dentre outros, o que abrilhantará ainda mais o torneio, aumentando o nível técnico e a 
competitividade. A Taça BH 2015 será em julho e terá a transmissão do SporTV.

taça bH sUb-17 receberÁ os grandes 
clUbes do brasil e eQUipes internacionais
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os noVos passos da arbitrageM
Mineira
A qualificação da arbitragem é um dos principais 
desafios da nova gestão na FMF. Formar e prepa-
rar o principal responsável pela conduta de uma 
partida é uma missão árdua, que a cada dia se 
torna mais necessária dentro de um cenário que 
já tem todos os polos profissionalizados, com a 
exceção dos “donos do apito”. Logo que assumiu 
a FMF, o presidente Castellar Neto apostou em 
um nome forte da arbitragem brasileira para co-
mandar a Comissão Estadual de Arbitragem (CA/
MG): o catarinense Giulliano Bozzano. Aos 37 anos, 
o ex-árbitro e advogado deu início aos trabalhos 
imediatamente, e pouco após tomar posse apos-
tou em uma dinâmica acadêmica, promovendo 
juntamente com a diretoria da entidade o I Sim-
pósio de Aprimoramento dos Árbitros de Elite de 
Minas Gerais.
Com adesão de 100% do quadro de árbitros e 
assistentes da Comissão, o Simpósio reuniu 
autoridades chanceladas pela Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF), e também o ex-árbi-
tro paraguaio Carlos Amarilla, dono de um cur-
rículo extenso nos gramados mundiais. Amarilla 
– que já atuou na Copa do Mundo e Copa Améri-
ca, inúmeras Copa Libertadores e campeonatos 
nacionais de seu país – trouxe para a arbitragem 
mineira um pouco de sua vasta experiência, pa-
lestrando sobre situações de jogo, exaltando a 
importância do bom condicionamento físico e a 
necessidade de um estudo prévio da arbitragem 
sobre os atletas antes das partidas.
Também participaram do círculo de discussões 
os ex-árbitros e assistentes, hoje instrutores 
FIFA, Roberto Braatz, Roberto Perassi e Antônio 
Pereira da Silva, que frisaram sobre a importân-
cia da preparação teórica, psicológica e física. Os 
palestrantes aproveitaram a oportunidade para 
confirmar a influência da comunicação e do uso 
da tecnologia, que pode auxiliar a todos no pre-
paro, treinamento e nos próprios jogos.

Após a iniciativa do Simpósio, que serviu como 
apresentação e revelou o perfil da nova Comis-
são Estadual, Bozzano introduziu mais uma no-
vidade para esta temporada. O novo presidente 
da CA/MG dividiu o quadro em três categorias 
de níveis de atuação: Ouro, Prata e Bronze, ran-
queando árbitros e assistentes. “Assim será 
possível traçarmos metas de alcance, dentro da 
temporada, e acompanhar a evolução de cada 
um deles”, afirmou Bozzano. “Todos nós rende-
mos mais quando temos consciência da nossa 
jornada: uma meta, o que temos a fazer e o que 
vamos ganhar com isso”, ressaltou.
Por último, a criação de duas linhas de controle foi 
anunciada: a Corregedoria e a Ouvidoria da Comis-
são Estadual de Arbitragem. A primeira, Correge-
doria, abre um canal de comunicação com todo ci-

dadão que deseja interagir com a CA/MG. Críticas, 
sugestões e até mesmo denúncias podem ser fei-
tas através do e-mail corregedoria@fmf.com.br. 
Elas serão levadas a um conselho, presidido pelo 
ex-policial militar e ex-árbitro, Rogério Pereira da 
Costa, e apuradas de forma isenta. A segunda, 
Ouvidoria, aperfeiçoou um canal já existente entre 
a FMF e seu filiado. Além do direito de protocolar 
em vias físicas, será possível também através do 
e-mail ouvidoria.arbitragem@fmf.com.br.
Representantes dos clubes poderão obter um 
parecer técnico sobre suas dúvidas e questiona-
mentos acerca de um lance do jogo, e terão um 
retorno sobre a advertência ou punição, além de 
acompanhar a reciclagem, que vai reposicionar os 
árbitros ou assistentes questionados.

Temporada 2015 
Já foi dada a largada para a temporada 2015. O 
árbitro Ricardo Marques Ribeiro, que faz parte do 
quadro da FIFA e foi eleito o melhor do país no ano 
passado, já esteve no Uruguai atuando no Sul-
-Americano Sub-20, apitando inclusive o jogo que 
decidiu a competição, entre Uruguai x Argentina. Já 
a assistente FIFA Janette Mara Arcanjo se prepara 
para representar Minas Gerais e o Brasil na Copa 
Algarve de Futebol Feminino, em Portugal.
Os testes físicos da CBF e FMF já aconteceram, e a 
pré-temporada foi realizada com sucesso na Aca-
demia de Polícia de Minas Gerais, com módulos te-
óricos e práticos, visando à qualificação dos donos 
do apito, que vão comandar as partidas oficiais do 
Campeonato Mineiro UNICEF 2015. Para uma me-
lhor atuação do quarteto de arbitragem, a entidade 
comprou novos pontos eletrônicos para facilitar a 
comunicação durante as partidas do Estadual. O 
material é o mesmo utilizado nas principais com-
petições internacionais.

Giulliano Bozzano palestra para 
o quadro de árbitros da FMF

Milton Otaviano,
ex-assistente FIFA

Rogério Pereira da Costa, correge-
dor da Comissão de Arbitragem

Árbitros reunidos após o I Simpósio de Aprimo-
ramento dos Árbitros de elite de minas Gerais

testes físicos da FmF
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a pedido do diretor Marcelo aro,
FMF sedia aUdiência pública para tentar 
solUcionar probleMa de estacionaMento 
no entorno do Mineirão
As obras realizadas para a Copa do Mundo de 
2014 no Brasil trouxeram inúmeras e significa-
tivas vantagens ao nosso futebol. Em Belo Hori-
zonte, as reformas dos dois principais estádios 
da cidade, Arena Independência e Mineirão, foram 
determinantes para a ascensão dos maiores clu-
bes do Estado, Atlético e Cruzeiro, no cenário na-

cional e internacional. Com o sucesso de ambos e 
a força dos demais clubes mineiros nas Séries B, 
C e D, consolidou-se o futebol mineiro como o me-
lhor do Brasil na última temporada. Delegações 
e torcidas contam com uma das melhores infra-
estruturas do país nas modernas arenas de BH. 
Mas, mesmo com a modernização e melhorias 
das praças esportivas, ainda temos uma lacuna 
que compromete o acesso do torcedor ao campo: 

o estacionamento nas imediações dos estádios.
Localizada no tradicional bairro Horto, a Arena In-
dependência divide seu espaço com residências 
particulares em meio às ruas estreitas. A falta de 
vagas para o público foi amplamente discutida 
entre as associações de moradores e autoridades, 
que chegaram a um consenso democrático: a proi-

bição do estacionamento apenas nas últimas vias 
de acesso ao estádio. Com essa decisão, a mobili-
dade das autoridades de segurança e dos ônibus 
das delegações tornou-se mais fácil. Nas demais 
ruas, próximas à Arena, o estacionamento é libe-
rado dentro das normas da BHTRANS, e o torcedor 
ainda tem as opções do transporte público, como 
as linhas de ônibus e o metrô, que tem uma esta-
ção próxima ao estádio.

Já no Mineirão, localizado na região da Pampulha, 
onde temos um espaço maior e de considerável 
acesso, a questão ainda não foi resolvida. A FMF 
sediou uma Audiência Pública com as autoridades, 
torcedores e comunidades envolvidas, convocada 
pelo então vereador Marcelo Aro, hoje deputado 
federal. De acordo com Marcelo, a ida ao estádio 
deve ser facilitada para o cidadão que gosta de es-
porte, busca o entretenimento no futebol e apoia os 
clubes de Belo Horizonte. “É um desrespeito com 
o torcedor obrigá-lo a pagar estacionamento clan-
destino e ainda fazê-lo andar tanto para chegar 
ao Mineirão. Tem jogos, no meio da semana, que 
acabam meia-noite. Os torcedores têm que sair 
do campo, o que já demanda algum tempo, andar 
quilômetros para encontrar seu carro e ir embora, 
para no outro dia acordar cedo e trabalhar. Além 
disso, ainda tem as pessoas com mobilidade re-
duzida: deficientes físicos, crianças e idosos. Como 
fazem? É por essas e outras que cada dia mais os 
torcedores preferem ficar em casa assistindo o 
jogo pela televisão do que ir para o estádio”.
Apesar da adesão de todos os responsáveis por 
essa regulamentação, da exaustiva discussão e 
comprovação da necessidade de mais vagas para 
os torcedores, a Audiência Pública ainda não sur-
tiu o efeito desejado, e os consumidores do futebol 
continuam prejudicados. De acordo com Maria 
Inês Franco, gerente da Regional Pampulha da 
BHTRANS, um estudo está sendo realizado para 
melhorias no entorno do estádio. “Estamos ana-
lisando a expansão do estacionamento em vias 
próximas ao Mineirão, com larguras suficientes 
que não prejudiquem a fluidez e permitem boa 
acessibilidade dos torcedores ao estádio”.

noVo troFéU do caMpeonato Mineiro:
o sonHo dos clUbes e torcidas
O grande campeão do Campeonato 
Mineiro UNICEF 2015, além de es-
crever um capítulo importante na 
história do futebol de Minas Gerais, 
receberá da FMF um novo troféu. 
O objeto mais cobiçado pelos clu-
bes do Módulo I ganhou um design 
moderno, desenvolvido exclusi-
vamente para a FMF, que nesta 
temporada completa 100 anos de 
existência. 
A valiosa peça conta com traços 
clássicos, feita de metal e banhada 
a níquel. O capitão do clube vence-
dor precisará de muita força para 

erguê-la, já que o troféu pesa doze 
quilos e mede oitenta centímetros. 
Com duas alças laterais, ele apre-
senta também o símbolo da entida-
de e o nome da competição. 
Buscando uma identidade para a 
premiação do Campeonato Mineiro, 
a intenção é que a partir deste ano o 
novo modelo seja permanente para 
o Estadual, tendo um apelo histórico 
maior ao torcedor e evitando a mu-
dança anualmente.
O troféu não será transitório, ou seja, 
a peça ficará em poder definitivo do 
clube campeão. 

O deputado federal Marcelo Aro, Castellar Neto 
e Adriano Aro durante Audiência Pública
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os MelHores da teMporada 2014
no FUtebol aMador

FICHA TÉCNICA – RomA 6x0 INCoNFIdêNCIA
RomA: Luiz Fernando; Riverson, Frederico, Wiriston 
(Paulo), Vinicius; Adriano Paulo Henrique, Vinicius da 
Silva, Andre (Alysson), Matheus (Bruno); Leonardo e 
Daniel – TÉCNICo: Tom
INCoNFIdêNCIA: Wallace; Thales, Jeferson, Vinícius, 
Semerson; Vitor, Gleyton, Jackson, Rafael; Abner 
(Wander) e Thallison (Robson) – TÉCNICo: Cosme
Gols: Daniel (2), Matheus (2), Leandro, Vinicius (Roma)

CAMPEONATO AMADOR JÚNIOR – MÓDULO I
CAMPEÃO: ROMA ESPORTE CLUBE
VICE-CAMPEÃO: INCONFIDÊNCIA ESPORTE CLUBE

FICHA TÉCNICA – mARRoCos 1x3 sAudAde
mARRoCos: Lincoln; Alex, Wanderson (Breno), Lucas Paulo, 
Walison (Lucas Felipe); Breno, Tarcisio, Guilherme (Lucas da 
Silva), Wesley; Ricardo e Pedro Henrique – TÉCNICo: JulIão
sAudAde: Tedy; Richard, Wendryo, Wesley, Brendon; 
Flaviano, Luiz Henrique (Marcelo), Lucas Rodrigues 
(Gerson), Henrique (Milton); Izac (Diego) e Vinicius – 
TÉCNICo: mARCelo
Gols: Lucas Paulo (Marrocos); Izac (2), Gerson (Saudade)

CAMPEONATO AMADOR DE JÚNIOR – MÓDULO II
CAMPEÃO: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SAUDADE
VICE-CAMPEÃO: MARROCOS FUTEBOL CLUBE

FICHA TÉCNICA – FeRRovIáRIA 1x1 CAmpo veRde
FeRRovIáRIA: Lucas; Bruno, Jorge Luiz, Wallysson, 
Douglas; Daniel, Italo (Clifford), Igor, Paulo Henrique; 
Márcio (Gladson) e Matheus – TÉCNICo: NeI
CAmpo veRde: Felipe; Thales (Danrley), Rafael, 
Alexandre, Matheus; Claudio, Ronaldo, Wallace, Fabio 
(Diego); Richard (Isaque) (Pedro Henrique) e Ilton 
(Gabriel) – TÉCNICo: RoGÉRIo
Gols: Richard (Campo Verde); Igor Paulo (Ferroviária)

CAMPEONATO AMADOR JUVENIL
CAMPEÃO: CAMPO VERDE FUTEBOL CLUBE
VICE-CAMPEÃO: ASSOCIAÇÃO FERROVIÁRIA DE ESPORTES

FICHA TÉCNICA – TupINeNse 2x1 TupINAmbás
TupINeNse: Nicolas; Lucas, Carlos, Pedro, Glayton; 
Matheus, Bruno, Daniel (Arthur), Railson; Eric e Jean 
(Leonardo) – TÉCNICo: GIlbeRTo
TupINAmbás: João Victor; Glauber (Guilherme), Samuel, 
Luiz, Giovanni (João Pedro); João Rafael, Gladson, Murilo 
(Jefferson), Carlos; Caio e Gabriel (Eduardo) – TÉCNICo: 
pAulINHo GeRmANo
Gols: Eric, Arthur (Tupinense); Carlos (Tupinambás)

CAMPEONATO AMADOR INFANTIL 
CAMPEÃO: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA TUPINENSE
VICE-CAMPEÃO: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TUPINAMBÁS

FICHA TÉCNICA – veNdA NovA FC 2x2 Ad plATooN meCAN
veNdA NovA: Wagner; Mateus (Wellerson), Tiago, Caio, 
Alef; Elismar, Pedro Henrique, Rafael (Leonardo), Diego 
Renan (Matheus); Marcos Vinicius e Matheus Algusto 
(Paulo) – TÉCNICo: mATeus
plATooN meCAN: Pedro; Pablo, Flávio, Eynner, Vinicius 
(Aldmar); Johnatan, Wellerson (Jardeu)(Sebastião), Wellington, 
Leonardo; Cristiano e Rudiley (Júnior) – TÉCNICo: GIovANe
Gols: Matheus/Alef (V. Nova), Leonardo/Wellington (P. Mecan) 

CAMPEONATO AMADOR DA PRIMEIRA DIVISÃO AMADOR ADULTO
CAMPEÃO: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PLATOON MECAN
VICE-CAMPEÃO: VENDA NOVA FUTEBOL CLUBE

FICHA TÉCNICA – NAzARÉ 1x2 INCoNFIdêNCIA
NAzARÉ: Dida, Eder, Anderson, Edmar Baiano e Robson 
(Boi); Natanael, Gilberto (Hueslei) Alessandro e Tinana 
(Atila); Dioninha e Allan (Silio) – TÉCNICo: bARATA 
INCoNFIdêNCIA: Taffarel, Wallace, Alex Lelé, Tiago 
e Telé; Douglas (Juninho ET) , Ordiley, Mateus e Julio 
(Marcinho); Juninho Neymar e Mateus (Leandrão) – 
TÉCNICo: RoNNIe HudsoN
Gols: Juninho e Ordiley (Inconfidência), Dioninha (Nazaré)

CAMPEONATO AMADOR – DIVISÃO ESPECIAL – MÓDULO I
CAMPEÃO: INCONFIDÊNCIA ESPORTE CLUBE
VICE-CAMPEÃO: SOCIEDADE ESPORTIVA NAZARÉ

Tempo NoRmAl – ReAl mAdRId 0x0 uNIveRso
pêNAlTIs – ReAl mAdRId 5x3 uNIveRso
ReAl mAdRId: Fabiano; Preto, Ademir, Dátalo, Mi; 
Rodrigo, Jaison, Messias (Juliano), Chico (Marquinho); 
Jorginho e Regis – TÉCNICo: bAby
uNIveRso: Cristiano; Fifi, Aguinaldo (Rato), Gugue, 
Adalto (Bruno); Sandro, Dede, Jonatha, Avlin 
(Dentinho); Pitico (Dudu) e Rafael (Geovani) – 
TÉCNICo: loNde

CAMPEONATO AMADOR – DIVISÃO ESPECIAL – MÓDULO II
CAMPEÃO: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA REAL MADRID 
VICE-CAMPEÃO: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA UNIVERSO

O Santa Cruz Futebol Clube conquistou a Copa BH de 
Futebol Feminino na temporada passada. Uma das 
principais atletas da equipe foi Rozi Campos, goleira 
do time. A arqueira recebeu das mãos de Adriano Aro, 
Secretário Geral da FMF, o troféu de melhor goleira do 
torneio. Outra atleta que recebeu homenagem pelo 
seu feito na Copa BH foi Aline Guedes. A jogadora do 
Manchester foi artilheira da competição, marcando 
22 gols. 

FUTEBOL FEMININO – COPA BH DE FUTEBOL FEMININO
CAMPEÃO: SANTA CRUZ FUTEBOL CLUBE
VICE-CAMPEÃO: MANCHESTER FUTEBOL CLUBE
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Castellar Guimarães Neto

prezados amigos,
 
com alegria, apresentamos a primeira edição 
do nosso novo informativo. através desse im-
portante meio de comunicação, manteremos 
contato frequente, com o objetivo de levarmos 
ao conhecimento de todos as ações mais impor-
tantes que vêm sendo desenvolvidas pela nossa 
Federação.
algumas mudanças significativas já foram im-
plementadas, dentre as quais podem ser des-
tacadas a adesão ao programa de recuperação 
Fiscal (refis), com o consequente fim dos blo-

queios judiciais; a extinção da chamada “taxa de 
participação” nos campeonatos profissionais; 
além da significativa redução de despesas admi-
nistrativas.
de outro lado, houve expressivo investimento 
na comissão de arbitragem que, remodelada 
e incentivada, passa a contar com um fundo de 
desenvolvimento, formado por 20% da renda 
auferida pela Federação em seus campeonatos 
profissionais.
destacamos, na presente edição, com imenso or-
gulho, a parceria que foi formalizada entre a nos-
sa entidade e o UniceF, que, em 2015, dá nome 
ao nosso campeonato Mineiro.
Mais do que um simples nome, essa importante 

união permitirá o desenvolvimento de uma série 
de projetos de cunho social, alicerçados no lema 
“mineiros unidos pela infância”.
nesse mês de março, nossa entidade completa 
seu primeiro centenário de existência. nessa 
data histórica, é imprescindível deixarmos o nos-
so sincero agradecimento a todos aqueles que 
contribuíram e contribuem para o desenvolvi-
mento da Federação Mineira de Futebol e, mais 
importante, do nosso esporte.
a entidade é de todos nós. contem sempre co-
nosco.

Fraternal abraço,
Castellar Guimarães Neto.

palaVra do presidente

FMF apresenta seU noVo site,
Mais Moderno e dinâMico
A Federação Mineira de Futebol apresenta seu novo site, com design mais moderno e atraente para torcedores, dirigentes,
jornalistas e amantes do futebol em geral. O site foi desenvolvido para facilitar a navegação e estabelecer um relacionamento 
direto entre a FMF e os seus filiados. O endereço eletrônico também foi alterado, passando a ser www.fmf.com.br.
No novo site o internauta terá um caminho mais fácil para encontrar dados da partida, como a escala de 
árbitros, súmulas e borderôs. Basta acessar diretamente a tabela de jogos e localizar os ícones correspon-
dentes. A súmula deixou de ser manual e desde o início da temporada 2015 passou a ser eletrônica, e no 
novo endereço estará disponível logo após o fim da partida. O layout foi desenvolvido exclusivamente para 
a Federação, trazendo todas as informações do jogo com uma leitura mais fácil e direta. 
Os clubes filiados terão um espaço destinado a eles, e em suas respectivas páginas os seus dados, fotos 
do estádio, mascote e símbolo. Na seção da “Arbitragem” é possível acessar os dados de todos os árbi-
tros do quadro da FMF, identificados com fotos, categoria, informações pessoais e a listagem das parti-
das em que atuaram. O link destinado aos “Estádios” deixa à disposição do internauta os laudos, fotos, 
endereço e suas particularidades, como dimensões do gramado e capacidade de público. 

Acesse o novo endereço e confira as novidades:

www.fmf.com.br

súMUla eletrônica
a Federação Mineira de Futebol deu um grande passo neste início de 
temporada e adotou para todas as suas competições a súmula eletrô-
nica. a troca do documento de papel pelo novo método facilita o traba-
lho da arbitragem, delegados e representantes das partidas, e princi-
palmente os clubes filiados. o Mineiro UniceF, Módulo ii do estadual e 
as categorias de base do Futebol amador já contam com a novidade. a 
nova súmula proporciona maior agilidade de informações para todos 
os envolvidos na partida e minutos após o final do jogo estará disponí-
vel no novo site da FMF. 
para acessar a súmula eletrônica o internauta deve encontrar o jogo 
desejado na tabela da competição e clicar no botão “súmula”. o docu-
mento tem apenas duas folhas, em um layout moderno e de fácil leitu-

ra, contendo as assinaturas dos árbitros digitalizadas, a competição, o 
jogo identificado com o símbolo dos clubes e a relação de atletas sele-
cionados previamente no banco de dados da FMF. na página seguinte, 
estão informações do confronto: gols, cartões distribuídos, ocorrências 
e substituições. 
além da grande quantidade de papéis que serão eliminados, a súmula 
digital automatiza o processo, evitando a necessidade dos responsá-
veis irem à sede da entidade para a entrega da mesma. todas as infor-
mações contidas no documento são repassadas imediatamente para 
o banco de dados, atualizando em tempo real a artilharia, números de 
cartões amarelos e vermelhos e histórico dos atletas. as informações 
também estão à disposição do tribunal de justiça desportiva.

e d i t o r i a l


