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Belo Horizonte, 07 de agosto de 2017. 

 

Ofício FMF/DCO/028/2017. 

Ref.: DESIGNAÇÃO DE LOCAL PARA JOGOS DO BETIS FUTEBOL CLUBE – 
CAMPEONATO MINEIRO 2017 – SEGUNDA DIVISÃO.  

 

 

A Diretoria de Competições (DCO) da Federação Mineira de 

Futebol (FMF), no uso de suas atribuições,  

considerando o teor do OFÍCIO INTERNO/DCO/016/2017 

enviado ao Betis Futebol Clube no dia 30.05.2017, em especial, a sua parte final, 

na qual constou sobre o Estádio José Mapa Filho, em Ouro Branco, que: 

“1 - O estádio indicado, hoje, está vetado para jogos de quaisquer 

competições chanceladas pela DCO, sobretudo para o Campeonato 

Mineiro 2017 - Segunda Divisão. 

2 - O veto poderá ser retirado caso o clube mandante comprove, 

em até 30 dias, que atendeu todas as reivindicações sobre as condições 

do gramado. 

3 - Em relação aos quatro laudos requeridos, o prazo 

estabelecido termina em 14.07.2017. 

Por fim, ressaltamos que, a manutenção do veto após as datas 

citadas implicará em designação, por liberalidade da DCO, de outro 

estádio, apto, oportunidade na qual todas as taxas, e demais valores 

referentes, deverão ser custeados pelo clube mandante.” 

considerando o descumprimento por parte do clube ao: 1) não 

comprovar o atendimento das reivindicações sobre o gramado, e 2) não enviar, 

até a presente data, nenhum laudo sobre o estádio; 

considerando, por fim, as regras dos arts. 17 e 18, ambos do 

Regulamento Específico da Competição (REC), 
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RESOLVE 

 

Designar o Estádio Soares de Avezedo, em Muriaé, como local 

dos jogos Betis Futebol Clube x Ponte Nova Futebol Clube (3ª rodada – 

13.08.2017, domingo – 10h) e Betis Futebol Clube x Democrata Futebol Clube 

(4ª rodada – 16.08.2017, quarta-feira – 20h). 

 

Informamos, por fim, que o clube mandante deverá arcar com 

todas as despesas referentes à mudança forçada do mando. 

 

Publique-se, comunique-se e cumpra-se. 

 

 

 

 
Paulo Bracks 

Diretor de Competições 


