
Obrigado por ficar conosco em plena SEXTA kkkk - “vai 
gostar de FUTEBOL amador assim lá longe” - nos TEXTOS 
abaixo, todo o desenrolar da reunião. 

 

Esta transmissão é um oferecimento de: 

 

  

  
 

 
Patrocinadores Master: - JR Locação de Máquinas e TSL Transportes 

 
 

 
 

 
 

Palavras do Sr.Rogério (arbitragem FMF) -  “Os jogos serão nas novas regras da FIFA, caso algum time queira o livro de regras, 
encomendar com o mesmo” 
 

 

Esta transmissão é um oferecimento de: 

 



  

  
 

 OPA - Calendário OFICIAL 
 
11/12 – 1ª rodada/FASE 1 (Com cobertura FBB!) 
18/12 – 2ª rodada/FASE 1 (Com cobertura FBB!) 
25/12 – 3ª rodada/FASE 1 (Sem cobertura FBB!) 
01/01/2017 – Quartas de final (Sem cobertura FBB!) 
04/01/2017 – Semifinais (Com cobertura FBB!) 
08/01/2017 – FINAIS BH e Região Metropolitana (Com cobertura FBB!) 
15/01/2017 – FINAL GERAL (Com cobertura FBB!) 
 

 

 OUTRO PONTO negativo na visão do SITE: Teremos rodadas no NATAL e no ANO NOVO - dia 25/12 e 1º de janeiro… Mas como 
foi a MAIORIA que definiu isso, devemos respeitar... 
 
Premiação CONFIRMADA: 15 mil para o Campeão e 7 mil para o vice + KIT de uniformes completo! 

 
 
ATENÇÃO: Mais uma vitória - CHEGA DE LERO-LERO, para as próximas reuniões serão disponibilizados crachás - As DECADAS de 70. 
80 e 90,  (com todo respeito) acabou para a COpa Itatiaia no quesito “agitadores”... Agora sim está se tornando a Verdadeira COPA do 
MUNDO da várzea!  

 
 
Punições da 55ª Copa Itatiaia (2015/2016) foram esquecidas pelo TRIBUNAL (Só pra copa - se o jogador foi punido em outros 
campeonatos do SFAC ou das LIGAS, terá que cumprir) - Cada cesta básica custará ao CLUBE o valor de R$150 

 
 
Muitos não gostam, outros gostam - reforçando: Na edição 2016/2017 serão aceitos 7 jogadores com idade acima de 32 anos (antes 
eram 5) - Nós do FBB! entendemos que este tipo de situação é “indiferente”, pois não altera em nada o “jogo de bola” - Em nossa opinião o 
ideal seria a volta da obrigatoriedade de termos no mínimo 3 ou 4 jogadores JUNIORES (fez muito sucesso nos anos 90)! 
 

 ???? Até agora tudo bem, exceto os cabeças de CHAVE de BH… Se na Metropolitana foram respeitados dos campeões, em BH 
ficou meio esquisito, pois JUSG, São Bernardo e Cachoeirinha ficaram de fora do POTE 1 - nada contra Radiante e Pitangui (que ainda 
não foram campeões da COPA CHAVE BH)... 
 
Quartas de Finais com praças já definidas: 
 



Campos em BH: Santa Cruz – Mineirinho – Tupinense - Radiante 
Campos na Metropolitana: Vespasiano - Nova Lima – Campolina - Brumadinho 

 

 
Vai começar o Sorteio - Separação por pote  
 
CHAVE BH (Os cabeças de CHAVE de BH ficaram meio esquisitos...) 
 
1º Pote: Inconfidência – Radiante – Popular - Pitangui 
2º Pote: Verona - Ica  - São Bernardo - Roma 
3º Pote: Novo Aarão Reis – Cachoeirinha – Universo - Campo Verde 
4º Pote: Nacionalrense - Céu Azul – Jusg – Alvorada 
 
CHAVE Metropolitana (os campeões na Cabeça de CHAVE) 
 
1º Pote: Campolina - Vasco - Vila Rica - Fluminense 
2º Pote: Ponte Preta - Unidos Morro Alto - Lundense - Sarzedo 
3º Pote: Piedade - Ideal - Retiro - Unidos Santa Fé 
4º Pote: Vila Maria – “Sao Jose da Lapa” - Roma - Marimbondo 
 

 
Os potes definidos para o sorteio… os cabeças de chave foram definidos de acordo com RANKING de desempenho na COPA (mais uma 
vitória da meritocracia)!   

 
 
OPA informação IMPORTANTE: Depois da 1ª FASE, já teremos os confrontos dirigidos para a 2ª FASE (classificando dois por time):  
 

Chave BH 

 
 

 
Chave Metropolitana 



 
 
Neste momento a organização faz a charmosa e famosa “CHAMADA”... 
 
Começa a reunião e logo de cara informação que jamais tivemos: SORTEIO AO VIVO para as chaves metropolitana e BH (em BH desde 
a última edição tivemos)... Uma vitória para o FUTEBOL AMADOR MUNDIAL! Vale lembrar que a Comissão de Dirigentes e Treinadores 
pediu esse sorteio, mas nós do SITE temos pedido desde 2010! Graças a DEUS e viva a Transparência no FUTEBOL AMADOR! 
 
Registro de presenças ilustres:  Alguns ilustres representantes dos clubes: Dodô, John, Jarrao, Renato Neves, Bolote, Marcelo Radiante, 
Tiao, Beiça, Dedé de Esmeraldas, Nildão Só Alegria, Luciano, Bié, Klebinho, Vandinho, Moisés, Feijão, Ailton, e Ricardo Roellas. 
 
Organização da COPA - Dr Cristiano, Katita, Gá, Sérgio, Rogério (arbitragem) e Ernane 
 

 
Sala lotada no  Tribunal da FMF… (Ainda hoje no FACE as fotos em tamanho real) 
  

 
 
A reunião não começou ainda, trânsito intenso… Mas já temos novidades que vc já sabe: 
- A partir da edição 57 (2017/2018) o Campeão da CHAVE BH (2016/2017 - 56ª Edição terá vaga assim como o Campeão GEREAL! 
 
Boa noite... representantes dos clubes chegando a FMF. Lembrando que apenas 2 representantes por CLUBE terão acesso a reunião... 
Assim teremos 63 representantes: 62 representantes das equipes já classificadas e o representante da LIGA de São José da Lapa, pois 
domingo 13/11 teremos o segundo jogo da final entre Ipê e Dom Pedro – Primeiro jogo: 2 a 1 Dom Pedro… 

 

Esta transmissão é um oferecimento de: 

 



  

  
 


