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NOTA OFICIAL Nº 033/2015 

 
 
 
 
 
 

A FEDERAÇÃO MINEIRA DE FUTEBOL, por meio de sua Diretoria, vem, 

no tocante à questão referente à data da segunda partida das semifinais, a ser disputada 

entre Cruzeiro Esporte Clube e Clube Atlético Mineiro, esclarecer o seguinte: 

 

 Tão logo definidos os clubes semifinalistas, bem como os confrontos, esta entidade 

recebeu, no dia 6 de abril, comunicação da emissora detentora dos direitos de transmissão, 

com a afirmação de que era  

 

“necessário que os dois jogos das semifinais entre os clubes Atlético 

e Cruzeiro, independente da ordem de mando de campo, sejam 

[fossem] realizados aos domingos, às 16 horas, conforme o 

calendário já estipulado”. 

 

 Após esta comunicação, esta entidade iniciou um árduo trabalho com a emissora 

detentora dos direitos de transmissão, para que, pelo menos a segunda partida ocorresse no 

sábado, além de ter se esforçado, junto à Conmebol, com o auxílio da Confederação 

Brasileira de Futebol e da própria emissora de televisão, para que a partida do Cruzeiro 

Esporte Clube, pela Copa Bridgestone Libertadores, marcada para o dia 21 de abril, fosse 

transferida para o dia 22 do mesmo mês. 
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 Em que pese todos os esforços, esta entidade recebeu, em data de ontem, outra 

comunicação formal da empresa detentora dos direitos de transmissão, nos seguintes 

termos: 

 

“diante do impasse entre Atlético e Cruzeiro quanto ao dia da 

realização do segundo jogo da fase semifinal do campeonato 

mineiro, reiteramos nosso pedido para que o segundo jogo seja 

realizado domingo, dia 19/04, às 16 horas, como já era previsto 

desde o início. Nos parece o mais justo no momento”.  

 

 Assim foi, portanto, escolhida a data pela Federação Mineira de Futebol, em 

obediência às regras contratuais existentes, que conferem à emissora este direito. 

 

 Em data de hoje, a emissora veiculou nota oficial, revendo em parte seu 

posicionamento, informando que 

 

“Sobre a segunda partida da semifinal do Campeonato Mineiro, em 

Belo Horizonte, a Globo Minas esclarece: a emissora aceitaria a 

antecipação do jogo para sábado se todos os envolvidos, Federação 

Mineira de Futebol, Cruzeiro e Atlético concordarem, formalmente. 

Caso não haja acordo, o jogo deve ser mantido no domingo, 

conforme a tabela de datas da Federação elaborada ainda no ano 

passado”. 

 

 Diante desse novo cenário, a Federação Mineira de Futebol se manifesta 

publicamente, concordando com a celebração do acordo exigido pela televisão. Consultado, 

o Clube Atlético Mineiro, no entanto, discordou da celebração do aludido acordo, de forma 
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que o jogo deve ser mantido para o domingo, às 16h, conforme exigência da emissora 

detentora dos direitos de transmissão.   

 

Belo Horizonte, 14 de abril de 2015. 

Publique-se e registre-se.  

 

 
Castellar Modesto Guimarães Neto 

Presidente da Federação Mineira de Futebol 
 

 
Paulo Bracks 

Diretoria de Competições 


