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Presença

REPRESENTANTES NOS JOGOS
DO FUTEBOL AMADOR
A FMF deu um grande passo para a valorização do nosso futebol
amador. Desde março deste ano, os jogos chancelados pela entidade
contam com a presença de representantes e suas tarefas nas partidas são as mesmas daqueles que atuam em jogos profissionais. São
eles os responsáveis pela confecção dos relatórios e preenchimento
da súmula eletrônica, que antes ficava a cargo do árbitro do confronto.
Com isso, os jogos em todos os torneios amadores adultos organizados
pela Federação Mineira de Futebol passaram a contar com a presença do membro oficial do início ao fim das competições, diferentemente
do que ocorria anteriormente, quando a presença dos mesários só era
solicitada para as partidas finais. A imparcialidade e o profissionalismo
dos representantes têm dado maior seriedade às partidas e vêm recebendo elogios de todos os dirigentes do futebol amador.

José Evaristo Sobrinho, presidente do Prointer F. C.
e representante dos jogos do Futebol Amador
de Belo Horizonte, na Barragem Santa Lúcia.

Futebol:
aspectos jurídicos em pauta
A Federação Mineira de Futebol participou do seminário Futebol: aspectos jurídicos em pauta, que
aconteceu nos dias 31 de agosto e 1º de setembro,
na Faculdade Milton Campos, em BH. A finalidade
do evento foi apresentar ao público presente novas
perspectivas para o futebol nacional e demonstrar
que o esporte precisa de uma mudança de panorama para evoluir ainda mais. Com palestras ricas e
temas importantes, o encontro contou com nomes

de peso do cenário desportivo nacional e internacional, que debateram assuntos da atual conjuntura do
futebol brasileiro e suas atividades, como transferências, investimentos, arbitragem, gestão dos clubes e
adequações do Campeonato Brasileiro.
Compuseram as mesas e discussões figuras importantes, como o Deputado Federal e Diretor de
Ética e Transparência da CBF, Marcelo Aro, o Di-

Seminário contou a presença de muitos estudantes

O Diretor de Ética e Transparência da CBF, Deputado
Federal Marcelo Aro, falou
sobre o Profut

retor de Competições da Confederação Brasileira
de Futebol (CBF), Manoel Flores, o Diretor Jurídico
do Atlético Mineiro, Lásaro Cândido, o Diretor de
Competições e o Diretor Jurídico da Federação Mineira de Futebol, Paulo Bracks e Sérgio Resende, o
professor visitante da Harvard Law School e Consultor da ONU, Pedro Trengrouse, além do árbitro
da FMF e CBF, Emerson Ferreira, e do mestre e
doutorando em Direito Esportivo, Gustavo Lopes.
Integrantes das mesas discutiram sobre diversas
perspectivas para o futebol

Pedro Trengrouse, Sérgio Resende
e Bruno Mendes

Paulo Bracks e Manoel Flores
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Matéria de capa

mais conforto, modernidade e
segurança para o futebol mineiro
O ano de 2015 tem sido de importantes transformações dentro da Federação Mineira de Futebol.
Diante do atual panorama e da necessidade de
aperfeiçoar as formas e relações de trabalho, a
FMF mudou de endereço e agora está de casa
nova. Visando sempre o melhor para seus filiados e funcionários, a nova sede, na Rua Piauí,
1.977, Bairro Funcionários, possui instalações
mais modernas e fácil acesso.
Anteriormente sediada no Palácio dos Esportes,
na Avenida Barbacena, a Federação Mineira de
Futebol ocupava o edifício, cedido pelo Governo
do Estado, desde 1981. As estruturas do antigo
prédio já não comportavam mais as demandas
dos clubes filiados e muitas vezes dificultavam

a dinâmica dos trabalhos realizados. Diante dessas situações e da solicitação do Governo Estadual para a liberação do espaço, a atual gestão
da FMF optou por escolher outro local para a
instalação da nova sede.
O atual edifício fica localizado entre duas importantes vias de Belo Horizonte, a Avenida do Contorno e a Avenida Afonso Pena. A proximidade da
rodoviária da capital e o fácil acesso permitem ao
filiado ter várias opções de transporte para chegar até o local, podendo ele ser feito de ônibus,
táxi ou carro. No prédio, os setores são melhor
dispostos nos andares e foi criado um ponto de
apoio para receber os representantes dos clubes
que necessitem vir até a Federação. Nesse local, o

associado tem uma estrutura organizada ao seu
dispor e também pode contar com o suporte dos
funcionários para resolver quaisquer problemas.
Ainda assim, atualmente, as equipes conseguem
resolver muitas das questões através do novo
sistema utilizado, evitando, dessa forma, eventuais gastos com deslocamentos.
Mudanças de ares são, normalmente, ocasiões
propícias para reflexões e reformulações. É de conhecimento geral que a atual Diretoria Executiva
da Federação Mineira de Futebol adota um conceito diferente e inovador de gestão. Tal postura
permite a todos os vinculados à FMF um diálogo
claro e direto com a entidade, além de estreitar as
relações e aproximar a instituição do seu público.

Fachada

Hall de entrada

palavra do presidente
Castellar Guimarães Neto

Prezados amigos,
Com elevado apreço, apresentamos a segunda edição do nosso informativo que tem por escopo, como
destacado na edição anterior, levar ao conhecimento dos nossos filiados algumas ações realizadas
pela nossa Federação.
Destacamos, na presente edição, além de outros
fatos, a nova sede da entidade, agora localizada no
número 1.977 da Rua Piauí, no bairro Funcionários,
em Belo Horizonte.

Conforme é do conhecimento de todos, em razão
do acúmulo de dívidas fiscais, ao longo das últimas
décadas, a Federação Mineira de Futebol adjudicou,
em 26 de abril de 2004, o imóvel localizado na Avenida Barbacena em favor do Estado de Minas Gerais,
como forma de pagamento de suas obrigações.
Assim, importante dizer, a entidade continuou a funcionar naquele endereço por mais de uma década
em razão de mera liberalidade do Estado, que, no
início do presente ano, determinou a devolução do
imóvel.
Antes funcionando em uma estrutura arcaica e ultrapassada, incompatível com a grandeza do nos-

so Estado, a Federação Mineira de Futebol passa a
funcionar, agora, em uma sede moderna, à altura de
nossa importância no cenário nacional.
Traz a sede, ainda, novas instalações do Tribunal de
Justiça Desportiva, com dois equipados plenários,
inaugurados no último dia 11 de agosto.
Esperamos recebê-los na nova casa do futebol mineiro, que está à disposição de seus filiados, razão
única da existência da Federação Mineira de Futebol.
A entidade é de todos nós. Contem sempre conosco.
Fraternal abraço,
Castellar Guimarães Neto
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sede antiga
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sede nova
Recepção - 4º andar

Sala de reunião - 4º andar

Tribunal auxiliar TJD - 2º andar

Atendimento - 1º andar

Salas - 1º andar

Hall de espera - 4º andar

Recepção Presidência - 4º andar

Arquivo - 1º andar

Sala de reunião - 1º andar

Tribunal TJD - 2º andar
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Arbitragem

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DA ARBITRAGEM
é testado e aprovado

Árbitro Igor Junio Benevenuto utilizando novo
equipamento de comunicação

Na grande final do Campeonato Mineiro UNICEF 2015, a
equipe de arbitragem apresentou uma novidade: os novos
equipamentos de comunicação. A diretoria da Federação
Mineira de Futebol adquiriu os aparelhos em Portugal visando à melhoria de atuação dos profissionais. O sistema
reconhecido internacionalmente é o mesmo utilizado nas
maiores competições do planeta, como a Copa do Mundo
e os torneios da UEFA. O aparelho apresenta um tamanho
reduzido e uma melhora significativa no sistema de áudio,
em relação ao atual, com filtro de ruídos (apito, público). A
FMF é a única federação no país a ter esse novo modelo.

Te c n o l o g i a

fmf implanta sistema para
registro online de atletas
No mês de julho, foi apresentado aos clubes femininos e de base, categorias Sub-15 e Sub-17, filiados à
Federação Mineira de Futebol, além das ligas regionais também vinculadas à entidade, o novo sistema
para inscrição de atletas. Obtendo grande êxito em
sua utilização, a nova tecnologia atendeu às expectativas de proporcionar aos clubes praticidade e
agilidade nos serviços – desde o cadastramento e
transferência de atletas até a divulgação de dados
alusivos às partidas.
Para a apresentação do programa e conhecimento
de todos, os representantes das equipes e ligas foram convidados a participar de um treinamento na
sede da FMF, onde cada instituição recebeu um login
e senha para acessar o BIDMG. Através desse aces-

so, cada organização poderá realizar o registro de
atletas sem a necessidade de enviar representantes
à sede da Federação para realizar esse processo,
evitando assim os gastos antes tidos pelos times.

“O sistema E-Súmula promoveu uma efetiva mudança organizacional, implantando importantes
melhorias para os seus usuários, seja para os Clubes
ou para a própria Federação. A redução no tempo da
execução de tarefas é o diferencial da implantação do
sistema. Agora o atendimento da FMF é mais rápido e
eficiente” afirmou João Paulo Silveira, funcionário de
departamento de registro de atletas do Atlético-MG.

O novo software tem como propósito dinamizar o
processo de regulamentação de jogadores. Depois
de feito o cadastro, as equipes poderão finalizar o
procedimento pagando os valores devidos através
de boleto bancário. Após o registro dos atletas, os
clubes deverão aguardar a liberação do jogador
junto ao BID da Confederação Brasileira de Futebol
(CBF). Dessa forma, o cadastro será mais rápido e
eficaz que as aprovações feitas pela entidade máxima do futebol brasileiro e dará versatilidade às
condições de jogo dos atletas.

Competições

CAMPEONATO MINEIRO
CEMIL feminino 2015
O Campeonato Mineiro de Futebol Feminino segue no ritmo frenético de jogos disputados entre
as craques do futebol estadual. Sua viabilização,
com as taxas de arbitragens e representantes
custeadas pela FMF, se deu após o anúncio de
que a nossa antiga parceira, a Cemil, estaria ao
nosso lado em mais uma missão de promoção do
desporto em Minas Gerais.
Assinando as competições profissionais da FMF
desde 2009, a Cemil é uma das indústrias mais importantes de leite longa vida, bebidas lácteas e bebidas à base de soja de Minas Gerais. Há vinte anos no
mercado, a marca é distribuída em mais de quinze
estados no Brasil e, a cada temporada, investe cada
vez mais na identificação do Futebol Mineiro.
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América 6 x 0 Nacional
– Arena Independência

Competições

taça bh é sucesso e conta com times
nacionais e estrangeiros
Cruzeiro e São Paulo fizeram a preliminar do
profissional no Mineirão

Carlos Amadeu, técnico da Seleção Brasileiro Sub17, e Thomaz Araújo, observador da CBF, acompanharam de perto o desempenho dos atletas.

Campeões estaduais, brasileiros, chinês, paraguaio
e uruguaio. Copas Libertadores e até mesmo campeonatos Mundiais. Todos esses títulos estiveram
reunidos na 31ª edição da Taça BH 2015. Quarenta clubes, entre equipes nacionais e estrangeiras,
participaram da competição que passou a ser disputada na categoria Sub-17 este ano. A mudança
da faixa etária dos atletas foi providencial para elevar o nível da competição e apresentar ao público
os novos craques ainda mais cedo.
Ao todo, 1.002 atletas foram inscritos pelas agremiações para a disputa do troféu. Dentre estes,
vinte jogadores que estavam na última lista de 23
convocados para a Seleção Brasileira Sub-17 disputaram a Taça BH. Além disso, o torneio contou com a

Flamengo x Atlético-PR
– Arena do Jacaré

presença do técnico da Seleção da categoria, Carlos
Amadeu, e de toda a equipe de scoutings da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em todas as
sedes. A edição deste ano consagrou o Corinthians
como grande campeão. Em um clássico nacional, os
paulistas enfrentaram o Flamengo na grande final
e venceram por 2 x 1. Essa foi a primeira vez que a
equipe de São Paulo conquistou o torneio, e atletas e
comissão técnica fizeram a festa com justiça.
Não é de hoje que a Taça BH é uma realidade no
cenário esportivo nacional e internacional. Já são
31 edições e o torneio não para de crescer, atrair
novos olhares e se consolidar como uma das mais
importantes competições de base do Brasil. A Federação Mineira de Futebol se sente honrada em

poder cooperar com o crescimento e aprimoramento do futebol brasileiro, revelando novos talentos para o país e contribuindo para o crescimento
pessoal e profissional dos atletas, bem como de
todos aqueles envolvidos com o campeonato.

O árbitro Jerferson A. da Costa e os assistentes Augusto M. Ramos e Samuel H. Soares
formaram o trio da final e fazem parte do
grupo com grande potencial de atingir o
quadro da CBF já na próxima temporada.

UMA DECISÃO MEMORÁVEL NO MÓDULO I DO
futebol amador da capital
Uma final que vai entrar para a história do futebol
amador de Belo Horizonte. Associação Atlética
Portuguesa, do bairro Providência, e Havaí Futebol
Clube, do Betânia, fizeram a decisão do título do

Árbitros a postos para o início da partida no Estádio Independência em BH

Campeonato Adulto Módulo I do SFAC na Arena
Independência em 2015. Mesmo sem ter a certeza
da vitória, todos os envolvidos com a final já se sentiam realizados por terem a oportunidade de jogar
no novo estádio.
As equipes fizeram uma partida bastante disputada, com muito empenho e dedicação dos jogadores,
com o confronto sendo decidido somente na etapa
final. Com gols de Demi Luiz (2) e Cleiton, o time do
bairro Providência abriu vantagem no placar e administrou o resultado até o fim da partida. No último minuto, o meia Marllo marcou o gol de honra do
Havaí, mas já não havia tempo para mais nada.
Resultado final: Portuguesa Tetracampeã! Com
a vitória por 3 x 1, os jogadores ergueram a Taça
Úrsula Nogueira e deram a volta olímpica no
gramado.

O jogo foi disputado do início ao fim

adulto ou júnior, é jogar em um campo profissional.
Isso funciona como uma meta. O título é bom, mas
jogar na Arena Independência é um prêmio democrático, onde todos desfrutam, até a torcida”.

Castellar Guimarães Neto, Presidente da FMF, e o
Deputado Federal Marcelo Aro entregaram a taça

A Portuguesa comemorando o título

De acordo com o diretor do Setor de Futebol
Amador da Capital, Marco Artur, a realização da
final na Arena Independência foi o maior prêmio que o presidente da Federação Mineira de
Futebol, Castellar Neto, poderia ter dado ao Futebol
Amador. “O sonho de todo atleta amador, veterano,
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Tr i b u n a l d e J u s t i ça D e s p o r t i va

nova sede da fmf abriga o novo tjd,
importante órgão na defesa do direito
desportivo
Por muitas vezes limitamos nosso olhar sobre o
futebol ao que ocorre dentro das quatro linhas.
Passes, cruzamentos, chutes, defesas, faltas,
gols, dentre outros fatores, são os aspectos mais
levados em conta em um jogo. Só que se enganam aqueles que pensam que uma partida de futebol é limitada ao que pode ser visto no gramado.
Após o jogo, um documento oficial com todos os
relatos técnicos dos 90 minutos é gerado pelo trio
de árbitros e pelo representante. A súmula utilizada pelos árbitros é um instrumento de essencial
importância dentro de todo evento futebolístico, e
é através desse documento que o juiz retrata alguns episódios que muitas vezes passam batido
aos olhos do torcedor.
O Tribunal de Justiça Desportiva é a instância
máxima de decisão no âmbito desportivo e tem
como principal função analisar e julgar todos os

incidentes e fatos relatados em súmula pelos árbitros das partidas. Tudo o que não for resolvido
dentro de campo, ou que necessitar de solução
após os 90 minutos, é decido no órgão de forma
legítima e imparcial. Esses deveres são realizados para que a organização e os regulamentos
sejam cumpridos integralmente, sem que haja
beneficiamento de nenhum clube ou atleta.
No dia 11 de agosto de 2015, realizou-se na sede
da Federação Mineira de Futebol a inauguração
do novo Tribunal de Justiça Desportiva da entidade. O evento aconteceu no novo prédio da instituição máxima do futebol mineiro, onde também
está sediado o Tribunal, e contou com a presença
dos integrantes da Diretoria Executiva da FMF, dos
membros das comissões julgadoras do TJD, além
de juristas e convidados. A nova casa já havia sido
utilizada para o julgamento do caso envolvendo

as equipes do Tricordiano e Social, mas ainda não
tinha recebido uma cerimônia oficial de abertura.
Diante do novo cenário e da relevância desta etapa para o futebol de Minas Gerais, o Presidente
da FMF, Castellar Modesto Guimarães Neto, disse,
em breve fala, ter consciência da responsabilidade que os advogados e membros da casa carregam e que tem total confiança na capacidade de
deliberação dos responsáveis.
Assim como toda a estrutura, sistema e logística da
Federação, o novo Tribunal também é mais moderno
e confortável que o anterior, proporcionando melhores condições para o desenvolvimento dos trabalhos
realizados na corte. Dessa forma, o filiado terá à sua
disposição os serviços do Tribunal sempre da melhor forma possível, contando com toda a condição e
adequação necessária para os julgamentos.

Presidentes da FMF, Castellar Guimarães Neto, e do TJD, Manoel de Souza Barros,
inauguram as novas instalações do Tribunal de Justiça Desportiva

Leonardo Barbosa, Castellar Guimarães
Neto e Manoel de Souza Barros

Paulo Bracks, Tarso Duarte, João Lopes, Castellar Guimarães Neto, Manoel de Souza Barros e Leonardo Barbosa

Felipe Lécio, Éverton Ricardo, Leonardo Barbosa, Castellar Guimarães Neto,
Manoel de Souza Barros, Igor Fonseca, Tarso Duarte, Carlos Schirmer e João Lopes
TrIbunal De JusTIça DesporTIva
TJD - FMF

Inauguração da nova sede do
Tribunal de Justiça Desportiva – TJD/FMF
Presidente do tribunal de Justiça desPortiva

Manoel de souza barros neto
Presidente da Federação Mineira de Futebol

Castellar Modesto Guimarães neto
ProCurador Geral do tJd

leonardo barbosa
auditores do tribunal Pleno

Manoel barros, João lopes, Carlos schirmer, euler soares, everton ricardo,
Felipe lécio, igor Fonseca, tarso tassis, thales Catta Preta
belo Horizonte, 11 de agosto de 2015
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