
 

NOTA OFICIAL 01 



 

01)  AGRADECIMENTOS 
1) Agradecemos a todos os participantes do Campeonato Metropolitano de Handebol e 

desejamos que todos tenham excelentes momentos de amizade, competitividade e 
emoções no Campeonato Metropolitano de Handebol 2019.  
 

2) Agradecemos aos parceiros Premium Artigos Personalizados pelo excelente trabalho 
realizado em 2018 na produção das premiações. 

 

3) Agradecemos à Federação Mineira de Handebol pelo apoio no ano de 2018 e constante 
incentivo à realização do Campeonato Metropolitano 

 

02) COMUNICAÇÕES OFICIAS 
Informamos que o acesso às publicações oficiais do Campeonato Metropolitano de handebol 
serão de responsabilidade das equipes participantes e estarão disponíveis nas páginas: 

• Página do Evento: http://abesc.com.br/campeonato-metropolitano-de-handebol-2019/ 

• Instagram: abescesportes -  https://www.instagram.com/abescesportes/ 
 
As dúvidas, reclamações, solicitações, comprovantes de pagamentos e inscrições, deverão 
ser enviados para o e-mail: metropolitano@abesc.com.br 
 
Para comunicações rápidas, estamos também a disposição no whatsapp: (31) 98844-8290 
 

03)  PUNIÇÕES 
1) De Acordo com a NOTA OFICIAL 05 do Metropolitano 2018, o atleta Pedro Bernardes 

Zerlotini Costa será suspenso da primeira partida da equipe Magnum Turbo, equipe que 
se inscreveu nesse ano. 
 

2) A partir dos acordos firmados entre as equipes que estavam pendentes com o pagamento 
referente ao pagamento do ano de 2018, nenhuma equipe, técnico ou atleta terá punição 
no ano de 2019. 
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05) OUTRAS INFORMAÇÕES: 
 

1) Considerando o princípio de proporcionar o maior número de jogos para as equipes 
participantes, decidimos disponibilizar:  

• 1 Vaga para a categoria Adulto Feminino 

• 1 Vaga para a Categoria Universitário Masculino 

• 4 Vagas para a Categoria Universitário Feminino 

As equipes que se interessarem por essas vagas deverão: 

• seguir o regulamento da competição 

• serão inscritas por ordem de confirmação com envio da ficha de inscrição e pagamento 
enviados para o email: metropolitano@abesc.com.br  

• terão o prazo, até o dia 22 de Março de 2019 para a efetivação da inscrição.  

Caso não ocorra as inscrições, o campeonato, nas três categorias, seguirá conforme 
determinado no Congresso Técnico.  
 

2) As equipes que por ventura entrarem na categoria Adulto Feminino e Universitário Masculino 
entrarão como a 4ª equipe da Chave B (nas duas categorias).  

Apesar da possibilidade de entrar mais uma equipe nessas duas categorias, poderá haver 
jogos nos próximos finais de semana para as outras equipes inscritas.  
 

3) Na categoria Universitário Feminino, o Chaveamento ocorrerá de acordo com número de 
equipes que se inscreverem a o regulamento da competição.  

Os jogos para as equipes dessa categoria iniciarão no final de semana 30 e 31 de Março. 

 

Belo Horizonte, 11 de Março de 2019 

Comissão de organização do Campeonato Metropolitano de Handebol 
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