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América e Democrata celebram 
título mineiro
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URT levanTa Taça inédiTa de caMpeão
do inTeRioR

A União Recreativa dos Trabalhadores foi a cam-
peã do interior na temporada 2016. Pela primeira 
vez na sua história, o Trovão Azul pôde celebrar a 
conquista, garantida com a terceira posição ao fi-
nal da primeira fase do Campeonato Apoio Mineiro. 

O troféu foi entregue à equipe após a primeira 
partida da semifinal contra o Atlético, em Patos de 
Minas, e atletas, comissão técnica e dirigentes pu-
deram celebrar o feito junto de sua torcida.

O título foi conquistado depois de números expres-
sivos na etapa classificatória do Estadual. Nas 11 
rodadas disputadas, a URT foi derrotada somente 
em duas ocasiões: para Villa Nova e Caldense. O 
aproveitamento de 58% dos pontos disputados foi 
garantido com resultados convincentes, como a vi-
tória sobre o Atlético e os empates contra América 
e Cruzeiro, este último dentro do Mineirão. A equi-
pe de Patos de Minas, além de terminar a primeira 
fase como a segunda melhor defesa da compe-

tição, foi o único time do interior que se manteve 
invicto contra os três times de Belo Horizonte na 
fase inicial do Módulo I.

Juntamente com o título de Campeão do Interior, o 
terceiro lugar assegurado na fase de classificação 
do Mineiro pelo Trovão garantiu ao time uma inédi-
ta vaga para disputar a Copa do Brasil na próxima 
temporada e a Série D do Brasileirão em 2016 e 
2017.

deMocRaTa-Gv e aMéRica-To eSTão
de volTa À eliTe do FUTeBol MineiRo
Há anos não se via um Campeonato Mineiro do Módulo 
II como o disputado nesta temporada. Rivalidade, tensão 
e nervos foram colocados à prova em uma competição 
decidida somente na rodada derradeira, tendo cinco 
das seis equipes com chances de acesso. A edição de 
2016 consagrou o Democrata de Governador Valada-
res como seu grande campeão, que além de ficar com 
a taça, garantiu sua volta à elite do futebol mineiro.

Quem também festejou o acesso ao Módulo I foi o vice-
-campeão, América de Teófilo Otoni, que, ao término dos 
jogos da última rodada do hexagonal, se valeu do em-
pate sem gols contra a Pantera. 

Sem vencer a divisão de acesso há 11 anos, a equipe do 
Vale do Rio Doce celebrou o segundo título do Módulo II, 
voltando a disputar o principal torneio estadual depois 
de um ano. Fora da elite desde 2014, o Dragão de Teófilo 
Otoni contou com a ajuda do artilheiro da competição, 
Michael Alves, para conseguir o almejado acesso. 

Jogadores posaram para foto com 
o troféu e festejaram a conquista Fo
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Presidente Castellar 
entregou a taça para 
o capitão Follmann e 
o presidente da URt, 

Roberto miranda

elenco da Pantera 
posou para foto com 

a taça que ergueria ao 
fim do jogo.
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Prezados amigos.

Cumprimentando-os, apresentamos mais uma edição do nosso já tradicio-
nal informativo.

Antes de discorrermos sobre as notícias apresentadas, não podemos dei-
xar de mencionar importante conquista: Minas Gerais como palco do mais 
tradicional clássico do futebol mundial. Será em Belo Horizonte que, mais 
uma vez, a Seleção Brasileira enfrentará a Argentina, em partida válida pelas 
Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2018. Enorme vitória da Federação 
Mineira de Futebol que, mesmo disputando o evento com outros Estados, 
confirmou a importância do futebol mineiro no cenário nacional. Na próxima 
edição do nosso jornal, serão apresentados mais detalhes desta partida que, 
sabidamente, marcará a história.

Na presente edição, destacamos as conquistas do América Futebol Clube e 
do Esporte Clube Democrata, campeões, respectivamente, dos módulos I e II 
do Campeonato Mineiro. Além disso, é dado realce às belas campanhas da 
URT e do América de Teófilo Otoni, sendo a primeira Campeã do Interior no 

Módulo I e tendo o segundo garantido o acesso à primeira divisão estadual, 
após se sagrar Vice-Campeão do Módulo II.

Novas tecnologias também são destacadas. Apresentamos o novo sistema 
de gestão integrada, que permite pleno gerenciamento de dados e, de forma 
inovadora, gera receitas para as ligas e clubes amadores. São explicitadas, 
também, algumas mudanças no sítio eletrônico da entidade que estreitam 
o relacionamento com os filiados, através de ferramentas modernas. Mais 
ainda: de forma pioneira entre as federações estaduais, a súmula eletrônica 
passa a ser utilizada em todos os campeonatos organizados pela FMF.

A capacitação do nosso quadro de arbitragem, sempre constante, também 
é noticiada, com relevo para a Jornada Técnica e para o 3o Encontro dos 
Psicólogos de Árbitros de Futebol do Brasil, promovidos em Minas Gerais, 
por nossa entidade.

Outras matérias são levadas ao conhecimento, na expectativa de informar-
mos, ainda que de forma parcial, alguns dos trabalhos que vêm sendo de-
senvolvidos com muito afinco.

A entidade é de todos nós. Contem sempre conosco.

Fraternal abraço.

Castellar guimarães Neto

caMpeonaTo apoio MineiRo é SUceSSo
e TeM aMéRica caMpeão 2016

Emocionante! Contagiante!
Sobram adjetivos para descrever a final do Cam-
peonato Apoio Mineiro 2016. No “Clássico das Mul-
tidões”, América e Atlético protagonizaram jogos 
históricos, coroando, pela 16ª vez, o América Futebol 
Clube como Campeão Mineiro. Parabéns!

Sem vencer a competição desde 2001, o torcedor 
americano pode finalmente soltar o grito de cam-

peão que estava preso na garganta. O triunfo do 
Coelho foi conquistado em dois clássicos de tirar o 
fôlego, realizados nos principais palcos das Minas 
Gerais: Independência e Mineirão. 

O primeiro foi na Arena Independência e o tricolor 
venceu o Galo por 2 a 1, levando para a segunda 
partida a vantagem de jogar pelo empate. O último e 
decisivo jogo aconteceu no Mineirão e não podia ter 

sido diferente. Perante 48 mil torcedores, o Améri-
ca arrancou o empate diante o Atlético, de maneira 
dramática, heroica, mas merecida, dando fim ao je-
jum de uma década e meia sem erguer a taça. 

O Campeonato Apoio Mineiro 2016 reuniu 12 equi-
pes no melhor formato de disputa dentre os estadu-
ais, segundo a imprensa e CBF. Não faltou emoção 
do início ao fim da competição, deixando algumas 
importantes definições para a última rodada da fase 
classificatória, como o descenso, a classificação do 
campeão América à fase seguinte e os cruzamen-
tos das semifinais.

Em 2016, o público presente nos jogos aumentou, 
totalizando 411.575 torcedores. 12 cidades rece-
beram jogos da competição. Foram marcados 173 
gols em 72 jogos, média de 2,4 gols por partida. Em 
sua volta ao futebol brasileiro, Robinho, do Atlético, 
marcou por 9 vezes e sagrou-se o artilheiro da com-
petição.  

América sagrou-se Campeão Mineiro 2016
em jogo emocionate contra o Atlético Fo
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Robinho foi o artilheiro 
da competição com 
9 gols.

Festa do título 
americano foi com-
pleta no mineirão.

Decisão do mineiro teve bola 
customizada para a partida.

Castellar Guimarães Neto
palavRa do pReSidenTe
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UMa nova plaTaFoRMa de diáloGo:
www.FMF.coM.BR
O novo portal da Federação Mineira de Futebol, fmf.com.br, está no ar. O ambiente foi aperfeiçoado a fim de estabelecer um relacionamento mais estreito, moderno 
e transparente entre a entidade, seus filiados, imprensa e público em geral. Veja abaixo o que mudou:

O portal possibilita a consulta de todos os resultados dos jogos dispu-
tados em variadas categorias, logo após a partida. Jogos de divisões 
inferiores e de categorias de base, que não têm cobertura da impren-
sa, mas merecem destaque pelo universo de atletas envolvidos.

No ambiente de mídias, o usuário já pode assistir aos gols dos módu-
los I, II e Segunda Divisão. Todos editados e disponibilizados no canal 
da Federação Mineira de Futebol, no YouTube, para que os torcedores 
possam assistir, a qualquer momento, os gols de cada rodada dos es-
taduais, além de acompanhar nos álbuns de fotos das galerias todos 
os eventos e finais de campeonatos promovidos pela FMF.

 A reorganização administrati-
va da Federação diagnosticou 
a urgência da implantação de 
um novo modelo de gestão, 
sonhado e pretendido por 
todos os públicos que parti-
cipam do futebol. As novas 
tecnologias nos apresentaram 
oportunidades e possibilita-
ram a melhora dos serviços 
prestados. 



pioneiRo e SeGURo, novo SiSTeMa da FMF
GeRa Renda aoS FiliadoS
A mudança na forma de relacionamento com 
os filiados refletiu, positivamente, também na 
imagem da FMF junto ao grande público. Temos, 
desde o ano passado, um site organizado, com 
seções distintas e especializadas para cada ser-
viço oferecido, que se tornou o cartão de visita 
da nova gestão. Ferramentas práticas, eficazes 
e didáticas, que facilitam, otimizam e geram lu-
cros para nossos filiados. 

Sim, lucros! De acordo com o “Regulamento 
Estadual de Registro e Transferência – Clubes 
Amadores da Capital e Ligas Municipais”, será 
repassada aos filiados parte da receita arreca-
dada em taxas de expediente, nos casos previs-
tos nesta nova lei. 

Através do novo sistema integrado, as inscrições 
e transferências dos atletas cadastrados geram 
um protocolo para preenchimento dos dados 
e um histórico de consulta. Atletas que antes 
migravam de um campeonato regional para o 
outro, às vezes sem o devido cumprimento das 

normas vigentes, agora não mais enfrentam 
este problema. Tudo no intuito de se valorizar as 
competições regionais.

Hoje, nenhum atleta atua, simultaneamente, em 
mais de uma competição. Caso o jogador queira 
se transferir durante um campeonato em anda-
mento, deverá observar procedimento específi-
co para a formalização do ato.

A liberação do jogador fica condicionada à con-
firmação do pagamento da guia no sistema. “O 
novo sistema já está funcionando para todos os 
usuários. Seu modo de operação é muito sim-
ples e já foi repassado às ligas filiadas.  Nossa 
maior dificuldade é na divulgação do novo siste-
ma. Alguns atletas que ainda não conhecem os 
protocolos acabam jogando em condição irregu-
lar e são denunciados pelo não cumprimento do 
regulamento”, explica o gerente de TI e funcioná-
rio da FMF, Jacson Alves.

Além de um e-mail institucional próprio, cada 

clube recebeu o login e senha para acesso ao 
sistema. A nova ferramenta é usada para regis-
tro, inscrição, transferência e consulta da condi-
ção de jogo de cada atleta. Sendo assim, através 
de um computador com acesso à internet, as 
equipes conseguem preencher dados e enviar 
informações necessárias para o trâmite de jo-
gadores, bem como conferir a regularidade dos 
seus comandados dentro de um banco de dados 
oficial. “Para cada atleta registrado, independen-
temente do clube, aumentamos uma informa-
ção em nosso arquivo, que existe para alimentar 
as súmulas geradas em cada jogo. Esse fluxo de 
informações passa obrigatoriamente da FMF 
para a Liga, os clubes e depois os atletas. Haverá 
o dia em que todos estarão no sistema e nosso 
trabalho estará 100% otimizado”, afirma Jacson.

Criar um banco de dados oficial sobre os joga-
dores de futebol de Minas Gerais é o objetivo do 
sistema implantado pela Federação. Sua manu-
tenção e dinamização é uma obrigação da enti-
dade para com seus filiados e atletas.
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Com formato inédito no Brasil, a súmula eletrôni-
ca adotada pela FMF colabora com o trabalho dos 
árbitros, clubes, imprensa e público que acessa o 
portal da entidade. Este trabalho é realizado com 
os documentos dos jogos, e o primeiro passo do 

seu preenchimento é vital para o funcionamento 
do sistema. É a partir das súmulas que são atu-
alizados os controles de cartões, suspensões, 
classificação e artilharia das competições oficiais 
de Minas Gerais. Com o processamento da infor-

mação de forma digital e o uso do arquivo dos 
bancos de dados, a agilidade é garantida. Filiados 
e usuários do sistema, cada um com seu acesso, 
podem consultar em tempo recorde todas as in-
formações do seu clube e atletas.

SúMUlA eleTrôNiCA TeM forMATo iNÉDiTo eNTre AS feDerAÇÕeS

Antes do início de cada partida, as equipes devem preencher e encaminhar a pré-súmula com a 
escalação titular e os atletas relacionados para o jogo.

Com o novo formato para transferência de atletas entre ligas, é possível gerar renda para as asso-
ciações dos clubes.

A súmula web é elaborada pelo árbitro, ou representante do jogo, e encaminhada digitalmente 
para o sistema da FmF.
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novaS ReGRaS de JoGo paRa
o Biênio 2016/2017

A Escola Nacional de Arbitragem apresentou aos 
árbitros, dirigentes, atletas e crônica esportiva, as 
Novas Regras de Jogo 2016/2017.

A “Jornada Técnica”,  comandada pelo instrutor da 
CBF e ex-árbitro de futebol, Alício Pena Júnior, enu-
merou e explicou as mudanças fundamentais que 
implicaram em alterações no desenvolvimento do 
jogo. “Essas modificações precisam ser absorvidas 
pelo maior número de desportistas, do jogador ao 
torcedor, para o contínuo desenvolvimento do es-
porte mais popular do mundo”, afirmou Alício.

EmEnda as rEgras do jogo 2016/2017

A 130ª Reunião da IFAB (Internacional Football 
Association Board), aprovou, por unanimidade, a 
ampla revisão das Regras do Jogo através das 
sua Subcomissão Técnica. Essa revisão é, pro-
vavelmente, a mais abrangente na história de 
130 anos da entidade. Reorganizando o livro “As 
Regras do Jogo”, a IFAB pretende tornar sua lei-
tura e compreensão mais fáceis e seu uso não 
apenas para árbitros, mas para qualquer pessoa 
interessada pelas regras e pelo futebol.

A IFAB é a entidade responsável pelas regras do 
futebol no mundo inteiro. Associações nacionais 
de futebol, confederações e competições não es-
tão autorizadas a alterar essas regras sem a sua 
permissão.

novas
regras
2016 | 2017

eScola MineiRa de FUTeBol ReÚne
pSicÓloGoS de áRBiTRoS de Todo paÍS
A Escola Mineira de Futebol promoveu no mês de 
abril o “3º Encontro dos Psicólogos de Árbitros de 
Futebol do Brasil”, reunindo profissionais das fede-
rações de todo país. Em pauta, discussões acerca 
das ações psicológicas utilizadas na preparação e 
atuação da arbitragem nos jogos de futebol.

Estiveram presentes na abertura do evento, o diretor 
de competições da FMF, Paulo Bracks, o presidente 

da Comissão de Arbitragem de Minas Gerais, Giulliano 
Bozzano, a psicóloga da CBF Martha Magalhães, a ex-
-assistente FIFA Ana Paula de Oliveira, da Escola Nacio-
nal de Arbitragem, e o ex-árbitro FIFA Márcio Rezende 
de Freitas, comentarista de arbitragem na TV. 

De acordo com Ana Paula de Oliveira, da Escola Na-
cional de Arbitragem, o pilar mental da arbitragem 
é a chave do sucesso na profissão. “É fundamental 

que estes encontros sejam realizados pelo menos 
duas vezes ao ano, para que tenhamos a verifica-
ção do cumprimento das metas assumidas pelos 
árbitros e assistentes de futebol. Nunca na história 
da arbitragem nacional os profissionais foram tão 
ouvidos”, afirmou.

Na ocasião os árbitros e assistentes CBF receberam 
os escudos e uniformes para a temporada 2016.

A jornada técnica reuniu 
árbitros, dirigentes, atletas e 

a crônica esportiva.

Árbitros da 
temporada 

2016.

os psicólogos 
receberam certi-
ficado do curso.
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FUTeBol FeMinino eM caMpo,
coM MUiToS TalenToS

O futebol feminino de Minas Gerais começou a 
todo vapor nesta temporada. Com as disputas 
do Campeonato Brasileiro e da Copa BH no pri-
meiro semestre, as equipes do estado iniciaram 
2016 com o calendário cheio. Dos representantes 
estaduais na elite do futebol nacional, o América 
saiu na frente e anunciou um importante passo: 
o Coelho é o primeiro clube do estado a oficiali-

zar a profissionalização da 
categoria, registrando os con-
tratos de suas atletas na car-
teira de trabalho e junto à CBF. 
No início do ano, as meninas 
do América foram as únicas 
representantes do estado no 
Campeonato Brasileiro. 

Na capital, o grupo está na bri-
ga pelo título da Copa BH, e já 
conquistou um placar inédito 
na história do Tricolor: 34x0, 
contra o Santa Maria. Além de 
América e Santa Maria, Águia 

Mineira, Estrela Azul, Internacional, Manchester, 
Nacional, Paraíso, Prointer, Radiante, Real Pom-
peia e Santa Tereza também brigam pelo título da 
competição.

Campeão Mineiro na última temporada, o Ipatinga 
superou o América na decisão do Estadual/2015 

e conquistou a taça pela primeira vez em sua 
história. As vitórias nos dois jogos da final, além  
de garantir o feito inédito ao time do Vale do Aço, 
também assegurou uma vaga para a Copa do 
Brasil, que acontecerá no segundo semestre des-
te ano.

ipatinga ficou com 
a taça do mineiro 
Feminino em 2015.

América é o primeiro clube de Minas com 
equipe feminina profissional. 
Fernanda Carvalho – o tempo
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São paUlo Fica coM TÍTUlo
da Taça BH 2016
Em sua 32ª edição, a Taça BH Sub-17, confirmou 
ser a competição nacional referência da catego-
ria. Com disputas emocionantes e elevado nível 
técnico, a edição deste ano foi novamente acom-
panhada de perto por torcedores e profissionais 
do mundo da bola. Na decisão, o clássico paulista 
entre São Paulo e Palmeiras consagrou o tricolor 
do Morumbi com mais um título do torneio.

Ao todo, 798 atletas de 32 clubes participaram da 
Taça BH 2016. As 63 partidas foram disputadas em 
oito municípios mineiros. Belo Horizonte, Guaxupé, 
Muriaé e São João del-Rei foram as cidades sedes 
nesta temporada, que também contou com jogos 
em Sarzedo, Ibirité, Contagem e Sete Lagoas. 

Olheiros, profissionais do futebol e a equipe de 
scouting da CBF seguiram de perto a competição 
do início ao fim. Quem também, mais uma vez, es-
teve em Minas Gerais para avaliar o desempenho 
dos atletas, foi o técnico da seleção brasileira sub-
17, Carlos Amadeu. O treinador se estabeleceu em 
Belo Horizonte do início ao fim do torneio, no intuito 
de acompanhar in loco todo o campeonato. 

Palco de mais uma final da Taça BH, a Arena 
Independência recebeu São Paulo e Palmeiras 
para o último confronto da competição. A vi-
tória incontestável dos são-paulinos, por 4 a 
1, ratificou a soberania da equipe na partida 

e reforçou uma mística envolvendo o estádio 
e o tricolor. Em suas duas outras conquistas 
no torneio, em 1987 e 1997, o clube paulista 
também levantou o troféu jogando no Inde-
pendência.

Palmeiras recebeu o 
troféu de vice-campeão 
e deu lição de Fair Play 
na premiação

Técnico da seleção sub-17, 
Carlos Amadeu também 
esteve presente na decisão 
no Horto

tricolor do morumbi cele-
brou sua terceira conquista 
no independência
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F u t e b o l  A m a d o r ,  T w i t t e r  e  R e s p o n s a b i l i d a d e  S o c i a l

O futebol amador de Minas Gerais movimenta o cenário esportivo do esta-
do. Somente na capital, no primeiro semestre, são disputadas quatro com-
petições envolvendo mais de uma centena de clubes e milhares de atletas.

Em andamento estão os Campeonatos sFaC adulto, módulos i, ii e 
primeira divisão, além da Copa BH de Futebol Feminino. Uma maratona 
de jogos com média de 40 partidas por final de semana, gerando renda e 
entretenimento nas várias comunidades de Belo Horizonte.

70Campos4CompEtiÇÕEs

84 árbitros 103 assistentes

a FMF é FUTeBol aMadoR!

Você já segue o perfil oficial da Federação Mineira de Futebol no Twitter? 
Lá em @FMF_Oficial você fica por dentro de todas as informações do fu-
tebol mineiro e pode concorrer a prêmios. Eder Ribeiro, @ederribeiroro-
sa; Fábio Augusto, @fabio_franca e Alexandre Oliveira, @alexoliveirabh, 

foram os vencedores da promoção que sorteou três pares de ingresso 
para a final do Campeonato Apoio Mineiro, no Mineirão.

Siga a @FMF_Oficial e seja o próximo ganhador!

o pRÓXiMo pode SeR você

4710
atLEtasT I M E S

157

879jogos

23 rodadas

A luta contra a leucemia enfrentada pelo adolescente Romero Junio Silva do Espírito Santo, 
o Romerinho, mobilizou Minas Gerais e o Brasil em prol de uma causa nobre. A campanha 
#SomosTodosRomerinho ajudou a arrecadar fundos para que ele realizasse um tratamento 
inovador nos Estados Unidos.

A Federação Mineira de Futebol, sensibilizada pelos esforços realizados pelo garoto e sua 
família, também aderiu à campanha e doou a bola oficial da finalíssima do Campeonato 
Apoio Mineiro. A FMF deseja ao Romerinho um excelente tratamento e plena recuperação. 
Estamos juntos nesta torcida!

TaMBéM #SomosTodosRomerinho


