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ATLÉTICO É
O CAMPEÃO DO
MINEIRO 2017

Boa arrebentou em 2016 e o
CAP brilhou em 2017
Boa foi o campeão da Série C e
Patrocinense campeão do Módulo II
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Castellar Guimarães Neto
assume cargo na FIFA
Presidente da FMF foi nomeado para
um dos novos comitês da entidade.
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Clube Atlético Mineiro é o campeão
do Mineiro Sicoob 2017
Em cima do rival Cruzeiro, Galo vence
seu 44º campeonato mineiro.
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As duas edições, realizadas no Tauá
Caeté e Araxá, foram um sucesso.
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Foto: Osmar Ladeia

FMF realiza o 1º Congresso
Regional de Ligas

Campeões

BOA ESPORTE CLUBE - CAMPEÃO DA SÉRIE C
DO BRASILEIRO 2016
Foto: Lucas Figueiredo

Depois de uma maratona de 24 rodadas na competição nacional de 2016, o Boa Esporte bateu o Guarani/SP por 3 a 0 na final da Série C, em partida
realizada no Estádio Dilzon Melo, em Varginha, voltando à Série B do Brasileirão. Parabéns, Boa!

Festa do título da e entrega da
taça de Campeão da Série C

PATROCINENSE - CAMPEÃO DO MÓDULO II 2017
Foto: Marlisia Silva/Gazeta de Patrocínio.

Após mais de duas décadas de ausência na elite do futebol mineiro, o Clube Atlético Patrocinense retornará ao Módulo I do Campeonato Mineiro em 2017.
A equipe do Triângulo conquistou o título, e junto com o Boa Esporte Clube, vice-campeão, garantiram vaga na divisão principal.

O CAP é o Campeão do
Módulo II do Mineiro 2017

Estéfano Caetano recebe a
medalha de Adriano Aro
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Primeira vez que o
Patrocinense conquista
o título do Módulo II
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F I FA

Uma reunião da FIFA em Zurique, na Suíça,
nomeou o presidente da Federação Mineira de
Futebol (FMF), Castellar Modesto Guimarães
Neto, como membro de um dos novos comitês
da entidade.
Castellar assumiu uma das cadeiras do comitê Players Status, responsável por monitorar a
situação dos jogadores em relação às normas
de registro e transferências da FIFA, além de
litígios envolvendo atletas e clubes. O tempo
de mandato é de quatro anos.
O comitê em que o presidente da Federação
Mineira de Futebol atua é um dos novos grupos de trabalho que foram criados na reforma
realizada pela FIFA. Ele classificou a nomeação como uma conquista de Minas Gerais e
do Brasil junto ao futebol mundial. “Motivo de
honra para Minas Gerais e para o Brasil, na
medida em que se tratou de uma indicação da
Conmebol para este Comitê da FIFA, que é o
Comitê Players Status, responsável por monitorar toda situação que envolve os jogadores
no que diz respeito às normas de registro e
transferência entre os clubes, além dos litígios, que todos nós sabemos que existem,
envolvendo atletas e clubes. É um grande espaço, e isto mostra a força política que o Brasil
e Minas Gerais têm na CBF e na Conmebol. E,
sem dúvida nenhuma, é uma conquista de todos os mineiros”, afirmou Castellar.

Foto: CBF_Divulgação

CASTELLAR GUIMARÃES NETO
ASSUME CARGO NA FIFA

Castellar Neto entre o presidente
da FIFA, Gianni Infantino e o presidente do Comitê “Players Status”,
Raymond Hack, da África do Sul.

Motivo de honra para
Minas Gerais e para o Brasil,
na medida em que se tratou de uma
indicação da Conmebol para este
Comitê da FIFA, que é o
Comitê Players Status

PALAVRA DO PRESIDENTE
Castellar Guimarães Neto
Prezados amigos.
Apresentamos, com alegria, mais uma edição do nosso informativo, publicando o que de melhor e mais importante aconteceu no final de 2016 e
no primeiro semestre deste ano.
Nesta edição, narramos a conquista do Campeonato Mineiro SICOOB Módulo I 2017 pelo Clube Atlético Mineiro e a comemoração do Clube Atlético
Patrocinense, pelo título no Módulo II da competição, e seu consequente
acesso à elite, mais de 20 anos depois.
E os campeões dos nossos torneio de base da temporada 2016, nos quais o Cruzeiro sagrou-se vitorioso das categorias sub-15 e sub-20 e o Atlético do sub-17.
Anunciamos, ainda, a contratação de seguro para todos os atletas disputantes dos campeonatos amadores da capital e das ligas municipais,
amparando os mesmos no caso de sofrerem lesões durante as partidas
oficiais organizadas pela FMF e suas filiadas.

Informamos as diversas ações sociais patrocinadas e promovidas pela
entidade, como a parceria firmada junto à Associação Brasileira Síndrome Cornélia de Lange além da manutenção do apoio ao Serviço Voluntário de Assistência Social (SERVAS).
Por fim,mostramos como foi Congresso Regional de Ligas,em Caeté e Araxá,
além da primeira edição do “troféu os melhores do futebol amador da capital”.
Nossa missão pela crescimento, aprimoramento e modernização do futebol mineiro continua.
A entidade é de todos nós. Contem sempre conosco.
Fraternal abraço.
Castellar Guimarães Neto
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Foto: Leandro Lopes - CBF

CBF Social

Crianças amparadas pelo Servas acompanharam treino da seleção no Independência

FMF REALIZA AÇÕES COM A CBF SOCIAL
NA PASSAGEM DA SELEÇÃO POR BH
de todo o Estado. “É uma ação muito significativa e
mais um exemplo do trabalho que a CBF Social tem
desempenhado. Além disso, sabemos que o futebol
envolve uma série de fatores e a responsabilidade
social é um deles, no qual estamos engajados. Por
isso fizemos questão da parceria com o Servas,
que já trabalha há mais de seis décadas em prol
do desenvolvimento de instituições que realmente
precisam da nossa ajuda”, disse Castellar.
Foto: Leandro Lopes - CBF

ção Brasileira, dos jogadores e treinadores do país.
Em Belo Horizonte, através do presidente da FMF,
Castellar Neto, o projeto A Seleção na Minha Cidade
desenvolveu uma ação junto ao Serviço Voluntário
de Assistência Social (Servas) e fez um convênio
com a Associação dos Ex-Conselheiros e Conselheiros da Infância (AECCI). O presidente da FMF,
Castellar Neto, comemorou a parceria e acredita
que é uma oportunidade de trabalhar por crianças

Foto: Leandro Lopes - CBF

Na passagem da Seleção Brasileira por Belo Horizonte, além do show protagonizado pelos comandados do técnico Tite, a CBF também apresentou à
capital mineira o seu novo “braço”: O CBF Social.
Criado em junho do ano passado, o departamento
tem competência exclusiva para fomentar ações
sociais por meio do esporte. A iniciativa inédita tem
o objetivo de promover atividades para inclusão social de pessoas carentes através do futebol, da Sele-

Castellar Neto no momento da assinatura
do termo de cooperação com a AECCI

Jovens ganharam bolas de brindes
chutadas pela mascote da Seleção

Por intermédio do presidente da Federação Mineira de Futebol, Castellar Neto, o secretário geral da CBF, Walter Feldman, assinou um convênio com a AECCI. A parceria visa estabelecer ações concretas para proteção aos direitos fundamentais das crianças e adolescentes inseridos no universo do futebol. Fazendo com que as
partes envolvidas se tornem responsáveis por identificar, preventivamente, qualquer tipo de violação ou ameaça ao Estatuto da Criança e do Adolescente.

Foto: Leandro Lopes - CBF

Entrega da camisa autografada ao Servas
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O presidente da FMF, Castellar Neto, e o embaixador do CBF Social, Reinaldo Lima, entregaram uma
camisa da Seleção Brasileira autografada pelos jogadores convocados para os jogos contra Argentina e Peru ao Servas para ser leiloada e angariar
recursos para que a instituição continue com seu
belo trabalho social.

Matéria de capa

ATLÉTICO CONQUISTA O CAMPEONATO
MINEIRO SICOOB 2017
2017, confirmou o belo futebol demonstrado no
primeiro turno, assegurou a vantagem de jogar por dois resultados iguais, quebrou o “tabu”
de dois anos sem vitória diante do Cruzeiro, seu
principal rival, além de terminar com a invencibilidade do mesmo na competição e sagrar-se
campeão estadual. Os números do Atlético no Mineiro SICOOB 2017 foram expressivos: time com
o melhor ataque, segunda melhor defesa, maior
saldo de gols, além de contar com o artilheiro da

competição, o atacante Fred, autor de 10 gols.
Tratando de campeões, importante parabenizar
a União Recreativa dos Trabalhadores, bicampeã
do interior! O Trovão Azul conquistou pela segunda vez consecutiva o título de melhor equipe do
interior e levou à loucura os torcedores de Patos
de Minas. Agora o foco é total na série D do Brasileirão em busca do tão sonhado acesso à série
C da competição. Parabéns ao Galo e à URT, os
campeões do Mineiro SICOOB 2017!
Foto: Osmar Ladeia

Deu Galo! Pela 44ª vez, o Clube Atlético Mineiro
levantou a taça de campeão estadual! Em uma
decisão emocionante, disputada no primeiro domingo de Maio na Arena Independência, o Atlético
superou o Cruzeiro por 2 a 1 e conquistou mais
um troféu para sua sala. Quando do apito final,
festa alvinegra no Horto, em Minas e no Brasil
inteiro.
O clube alvinegro, dono da melhor campanha na
primeira fase do Campeonato Mineiro SICOOB

Fotos: FMF Divulgação

O Atlético levantou a taça no
Independência, diante de sua torcida

Adriano Aro, Marcelo Aro e Castellar
Guimarães Neto prontos para a
entrega das medalhas

Árbitros da partida
também receberam
medalhas

O palco para a entrega da premiação
foi montado em 3 minutos

Fred, do Atlético, recebeu o Troféu
de Artilheiro do Campeonato
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Ligas Municipais

FMF REALIZA CONGRESSO
REGIONAL DE LIGAS NO TAUÁ
CAETÉ E ARAXÁ
A Federação Mineira de Futebol, através de sua Diretoria e do Setor de
Futebol Amador do Interior, realizou em agosto de 2016 dois Congressos para as Ligas Municipais filiadas à entidade. O primeiro aconteceu
no Tauá Resort Caeté, e contou com a participação de 45 presidentes
das coligadas regionais. O segundo foi realizado no charmoso Grande

1º CONGRESSO

REGIONAL DE

ligas

Hotel de Araxá, onde estiveram presentes vinte representantes das
ligas filiadas. Nos encontros foram realizadas palestras, workshops
e debates em prol da melhoria do esporte naquelas regiões, além do
apanhado geral dos primeiros dois anos do mandato do presidente
Castellar Neto.

Fotos: Divulgação / FMF

TAUÁ RESORT CAETÉ

TAUÁ RESORT ARAXÁ
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Categorias de base e Futebol Amador

Fotos: Divulgação / FMF

RAPOSA E GALO SÃO CAMPEÕES
NA BASE MINEIRA

Atlético Campeão
Mineiro Sub-17

Cruzeiro Tetracampeão
Mineiro Sub-20

Pelos campeonatos da 1ª divisão da base estadual, todas as categorias
tiveram seus campeões definidos antes mesmo do término das competições. Em 2016, o Cruzeiro ficou com as taças do Sub-15 e Sub-20, enquanto o Atlético levantou o caneco do Sub-17. Na categoria Sub-15, o time
celeste desbancou o maior rival e garantiu o título, de maneira invicta, ao
superar o AMDH, por 1 a 0, na penúltima rodada do hexagonal.
A categoria Sub-17 também tem um novo campeão em Minas Gerais. O
alvinegro garantiu a conquista com duas rodadas de antecedência, ao
vencer o Acesita por 5 a 0. Na fase decisiva da competição, em dez jogos
disputados, foram nove vitórias e apenas um empate, terminando sua trajetória com um aproveitamento de 93% dos pontos jogados.
No Sub-20, o Cruzeiro ergueu o troféu da categoria pela quarta vez consecutiva. Confirmando a atual hegemonia do clube, a Raposa celebrou mais
uma conquista ao término do clássico contra o América, disputado em
Pará de Minas, no dia 24 de setembro.

Cruzeiro Campeão
Mineiro Sub-15

Fotos: Divulgação / FMF

A PARTIR DE AGORA, OS ATLETAS AMADORES
CONTAM COM UM SEGURO

Adriano Aro, Secretário Geral da FMF e
Leandro Costa, Presidente da Liga de Nova Lima

A Federação Mineira de Futebol anunciou, no final do último ano, a contratação de seguro para todos os atletas amadores
que disputam os campeonatos organizados pelo SFAC e Ligas Municipais da temporada 2017. A iniciativa, pioneira no
país e sugerida pelo presidente da Liga Municipal de Nova Lima, Sr. Leandro Costa, no I Congresso Regional de Ligas, irá
resguardar, aproximadamente, 20 mil envolvidos.
A apólice contratada consiste em indenizar os atletas que sofrerem lesões dentro do campo de jogo
Gostaria de agradecer pela
durante a realização das partidas.
oportunidade de estar representando
Após receber o comunicado sobre o novo benefício,
neste momento todas as ligas do
Costa se pronunciou: “Gostaria de agradecer pela
oportunidade de estar representando neste moEstado de Minas Gerais, e dizer
mento todas as ligas do Estado de Minas Gerais, e
que esta iniciativa da Federação
dizer que esta iniciativa da Federação Mineira de
Mineira de Futebol vai de encontro
Futebol vai de encontro com a gestão moderna e
eficiente do presidente Castellar e de toda sua equicom a gestão moderna e eficiente
pe, que vêm valorizando o trabalho das ligas e de
do presidente Castellar e de toda
todos os seus clubes filiados. O Seguro do Atleta
sua equipe, que vêm valorizando o
Amador trará mais organização e segurança aos
Campeonatos, pois sabemos que a maioria dos
trabalho das ligas e de todos os seus
clubes às vezes não tem condições de amparar os
clubes filiados.
atletas em casos de lesões, e o seguro fará com que
todas as ligas e seus clubes mantenham-se organizados e linkados no sistema de gerenciamento de competições da FMF.” Para maiores informações, os filiados
devem entrar em contato com o SFAC e SFAI.
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Futebol Amador e FMF Social

TROFÉU “OS MELHORES DO FUTEBOL
AMADOR DA CAPITAL”
A Federação Mineira de Futebol promoveu, em Dezembro de 2016, a primeira edição do Troféu “Os Melhores do Futebol Amador da Capital”. Este evento, inspirado
nas principais premiações brasileiras, mas com a descontração do futebol amador da capital, foi uma solicitação dos filiados de BH e prontamente atendida pela
diretoria da entidade.
Foram homenageados com o troféu as melhores equipes, técnicos e atletas dos
oito campeonatos organizados pelo setor no ano de 2016, contando com a presença de, pelo menos, 400 convidados nesta festa. O evento teve como patrono
Dr. Edmar Francisco Pires, que comandou o futebol amador da FMF por mais de
25 anos.

Mais de 400 pessoas participaram da confraternização

Um dia de festa e comemoração
para colocar os assuntos em dia

Castellar Guimarães Neto entregou a placa em homenagem ao Dr. Edmar Pires - patrono do evento

FMF SOCIAL - SÍNDROME CORNÉLIA DE LANGE
vimento. Ocorre, aproximadamente, em um a cada 30 mil nascimentos e os efeitos podem ser brandos ou severos, afetando ambos os sexos de todas as etnias.
Acredita-se que no Brasil existam cerca de duas mil pessoas com CdLS, porém
somente 350 casos são confirmados com diagnóstico correto. Para mudar esse
quadro, Minas Gerais vai sediar o Congresso Internacional de Cornélia de Lange,
de 15 a 18 de agosto, no Tauá Resort Caeté. Famílias do Brasil e de outras partes
do mundo terão a oportunidade de ouvir, consultar e tirar dúvidas com médicos
especialistas de vários países.
Fotos: Divulgação / FMF

A FMF realizou, em parceria com a Associação Brasileira Síndrome Cornélia de
Lange, uma ação social na decisão do Campeonato Mineiro Sicoob 2017. Visando conscientizar a população, portadores da CdLS entraram em campo juntos
com atletas e os árbitros nas duas partidas da finalíssima do Estadual. A intenção do projeto foi levar à sociedade a importância do diagnóstico da síndrome,
que é rara e pouco conhecida, além dar visibilidade a essa causa tão nobre.
A CdLS é uma síndrome congênita, isto é, está presente no indivíduo desde o
seu nascimento, e causa diversas deficiências físicas, cognitivas e de desenvol-

No primeiro jogo da final
do campeonato, no Mineirão

Portadores da CdLS em
campo com seus familiares
No segundo jogo da final,
no Independência
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Essa visibilidade é importante para
a conscientização da síndrome

