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Belo Horizonte, 20 de maio de 2016. 

AO UBERABA SPORT CLUB 

A/C PRESIDENTE SR. LEONARDO VARANDA 

 

Ofício FMF/DCO/035/2016 

Ref.: ESTÁDIO JOÃO GUIDO, “UBERABÃO” - INABILITAÇÃO. 

 

 

  

Senhor Presidente, 

A Diretoria de Competições (DCO) da Federação Mineira de Futebol 

(FMF), no uso de suas atribuições, tomou conhecimento do teor da súmula do 

jogo Uberaba Sport Club x Esporte Clube Mamoré, realizado no Estádio 

Municipal Engenheiro João Guido, “Uberabão”, em Uberaba, no dia 14.05.16, 

válido pela última rodada do Campeonato Mineiro 2016 – Módulo II. 

Dentre os pontos descritos no documento oficial da partida, destacam-se: 

(a) invasão de campo por torcedores dos dois clubes; (b) torcedores portando 

barras de ferro que foram retiradas de uma das grades que dão acesso ao campo 

de jogo; (c) blocos de tijolos arremessados por torcedores; (d) agressão física 

contra dirigentes; (e) uso de gás de pimenta por parte do efetivo policial; (f) 

vidraças do vestiário utilizado pela equipe visitante quebradas; e g) ameaças, 

tumulto e violência. 

Sobre o tema, dispõe o art. 21 do Regulamento Específico da Competição 

(REC) que: 
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Art. 21 - Fica o estádio inabilitado para uso no Campeonato: 

(...) 

§ 1º - O estádio poderá ser inabilitado, ainda, na hipótese 

de, na súmula, ser registrado algum episódio de violência, 

distúrbio ou falhas graves na estrutura do estádio. (Grifo 

nosso). 

Dessa forma, tendo sido relatados episódios descritos na súmula de 

violência, distúrbios e falhas graves na estrutura do estádio,  

 

DETERMINA-SE: 

 

A inabilitação do Estádio Municipal Engenheiro João Guido, “Uberabão”, 

em Uberaba, para partidas do Campeonato Mineiro 2016 – Módulo II, até 

ulterior decisão da DCO. 

 

Este ofício tem efeito imediato. 

Publique-se no site da FMF e cumpra-se.    

 

 

 

Paulo Bracks 
Diretor de Competições 


