Belo Horizonte, 27 de maio de 2019.

Ofício FMF /PRES/009/2019
(Circular)
Ref.: Taça BH 2019.

A Taça BH, competição idealizada pela FMF em 1985, surgiu em um momento
em que o futebol brasileiro era carente de competições de categorias de base de âmbito
nacional. Naquela época, havia poucos torneios que possibilitavam a formação e
visibilidade de jovens atletas.
Assim, o pioneirismo da FMF preencheu esta lacuna e fez com que a Taça BH
se tornasse, por décadas, uma das mais tradicionais competições sub-20 do calendário
nacional.
Após a realização de 30 (trinta) Edições da Taça BH, no ano de 2015, tendo em
vista a criação e organização de campeonatos nacionais Sub-20 pela CBF (Campeonato
Brasileiro e Copa do Brasil Sub-20), a FMF alterou a Taça BH para Sub-17, o que foi
amplamente aceito pelos clubes, consolidando o torneio como a principal competição
nacional da categoria.
Entretanto, em 2019, a CBF, dentro de sua proposta de incrementar a realização
de torneios nacionais de futebol de base, ampliou a duração da Copa do Brasil Sub-17
(com 46 jogos) e criou o Campeonato Brasileiro Sub-17 (com 104 jogos).

Com o calendário nacional da base (Sub-20 e Sub-17) preenchido pela CBF, a
Taça BH deixou de ser a única competição de âmbito nacional na categoria Sub-17,
restando as seguintes opções: reduzir novamente a categoria (Sub-15) ou alterar o
período de realização do torneio.
Entretanto, tais possibilidades se mostraram inviáveis, seja do ponto de vista
técnico (por conflitar com outros campeonatos já existentes) ou, ainda, do ponto de
vista operacional (ausência de emissora e parceiros interessados).
Assim, dentro do seu compromisso de responsabilidade e integridade na gestão
do Futebol Mineiro, não resta alternativa à FMF senão cancelar a realização da Taça
BH 2019.
No atual cenário, os esforços da FMF devem ser concentrados na realização dos
Campeonatos Estaduais de base já existentes (Sub-20, Sub-17, Sub-15 e Sub-14),
através de uma maior qualificação técnica dos mesmos (profissionalização da estrutura
das equipes), além da criação de novos Campeonatos (Sub-13 e Sub-12), permitindo
que Minas Gerais siga ocupando um lugar de destaque na formação de atletas do
futebol brasileiro.
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