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Contagem em primeiro lugar

Para usar uma película de
para-brisa e de vidros
laterais, dentro da lega-
lidade, é fundamental
que o cliente tenha o
conhecimento da legisla-
ção brasileira em vigor.
O empresário Bruno
Victor Morais Mafia,
proprietário da empresa
House Film, especializa-
da em acessórios auto-
motivos em geral, expli-
ca que é importante que
o proprietário do veículo
tenha conhecimento da
legislação em vigor para
não ser surpreendido
por alguma autoridade
do trânsito sobre irregu-
laridades por uso inade-
quado.

Experiência
comprovada

Pensando sempre no
bem-estar de seus clientes,
a empresa trabalha com
películas altamente profis-
sional com três anos de
garantia para linha auto-
motiva e de dois anos para
linha residencial.

A  House Film  é uma
empresa em plena  ativi-

dade e com  mais de  16
anos de experiência no
mercado e sempre traba-
lhando com produtos do
mais alto padrão de quali-
dade.  Bruno Morais desta-
ca aos seus clientes que as
películas de segurança

dificultam a quebra dos
vidros e penetração de luz
no interior do ambiente,
mas não tem papel de blin-
dagem. "Assim sendo, elas
não protegem os vidros
contra projeteis de arma
de fogo", esclarece.

Recomendações
Para um perfeito funcio-

namento, películas devem
ser aplicadas em superfícies
de vidro liso (a base de síli-
ca), sem trincas ou quebra-
dos, aplicado em ambientes
fechados e depois de aplica-
do necessita de um tempo
de 72 horas para secagem e
sem o funcionamento do
veículo ou acionamento do
ar-condicionado.  Outra
dica é não lavar a película
nos primeiros 15 dias após
sua instalação e a limpeza
deverá ser feita apenas com
detergente neutro. Bruno
ressalta, ainda, que a coloca-
ção da película, além de tra-
zer proteção e conforto,
embeleza o veículo visual-
mente.

A House Film está
situada à Rua José
Rodrigues Guilherme, 575,
no bairro Fonte Grande.
Aberta de segunda a sexta,
de 9 às 18 horas, tem área de
estacionamento próprio
para atender a clientela que
busca melhoria para seu
veículo com produtos auto-
motivos em geral de alta
qualidade.

House Film: empresa 
é excelência em
serviços automotivos

ACESSÓRIOS PARA VEICULOS
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Ouvindo dirigentes do
Futebol Amador de
Contagem, eles não dei-
xam de queixar da atual
situação do principal espor-
te da cidade e considerado
como grande paixão nacio-
nal que é o futebol. 

A maioria dos clubes
filiados à Liga Desportiva
do Município de Contagem
(LDMC) estão em situa-
ções irregulares perante a
entidade, fato que se rami-
fica entre os Poderes
Públicos. Eles dizem que
se sentem abandonados e
não vemos nenhum políti-
co abraçar ou se manifes-
tar em favor dos clubes. 

Outro fator negativo
que os dirigentes ainda
não acordaram é com refe-
rência a Federação Mineira
de Futebol, que em nada
contribui com os clubes. A
entidade poderia isentar os
clubes este ano ou adiar o
prazo para regularização
de suas atas. Os políticos
também poderiam fiscali-
zar os atos do Cartório
Massote, único que pode
registrar atas de fundação
de novas diretorias e novos
registros de clubes. Os
valores que estão sendo
cobrados são astronômi-
cos e todos sabem que
time de futebol não tem
renda. 

A situação do SOS
Futebol Amador, ao contrá-
rio do que muitos pensam,
sua criação não alcançou
os objetivos em sua totali-
dade, mas não deixou de
alertar algumas irregulari-
dades que vinham aconte-
cendo nos meios esporti-
vos, desde a LDMC
(supostas irregularidades)
a Secretaria de Esporte de
gestões anteriores. Erros
não comprovados como
roubo ou desvio de recur-

sos, mas dos administra-
dores que não prestaram
atenção no que estavam
fazendo com os recursos
públicos.

Foi necessário que um
grupo de dirigentes botas-
se a "boca no trombone",
mas erraram em certas
ações, principalmente em
ações do ex-secretário de
Esporte do governo passa-
do. Sempre falamos que
se alguém errou, se
alguém roubou ou tirou
proveito próprio que sejam
punidos conforme determi-
na a lei.

Passado o pior
momento da pandemia aos
poucos o futebol começa a
recuperar o tempo perdido.
E começa com a determi-
nação da excelente prefei-
ta Marília Campos e da
Secretaria de Esporte, para
mim uma das melhores
desde sua existência, com
a realização da Super
Copa Municipal de Futebol
Amador adulto com a parti-
cipação de 61 equipes de
todas as divisões da
LDMC. A copa tem início
previsto para o dia 1 de
maio e término até o dia 17
de julho.

A primeira fase os
jogos serão regionalizados,
ou seja, as equipes de
cada regional jogam entre
si e se classificam para as
fases seguintes. Com cer-
teza será uma supercopa e
festa do futebol por todo
município.

Para finalizar, com a
volta das atividades espor-
tivas, também teremos o
retorno da maior premia-
ção ao futebol amador de
Minas Gerais, o Prêmio
Troféu "Melhores do
Futebol Amador".

Saudações!!!

O retorno do Futebol
Amador de Contagem 

Por Ivan Marques/Japão

NO GIRO
DA BOLA

O Secretário Municipal de
Esporte, Lazer e Juventude, Rubens
Macedo, no uso de suas atribuições
legais, CONVOCA o(a) Presidente (ou
representante legal, mediante procu-
ração), dos clubes a seguir relaciona-
dos para a Reunião do Conselho
Técnico da Primeira Copa Municipal de
Futebol Amador Adulto, a realizar no
dia 18.03.2022,  às 19 horas, local
Salão multimídia da Prefeitura de
Contagem, de modo presencial, para
deliberar sobre a referida competição,
na forma da legislação em vigor (ou da
forma acordada entre os participantes):
CLUBES REGIONAL PETROLÂNDIA
Associação Atlética Ponte Preta
Associação Esportiva Horizonte
Associação Esportiva Tropical
Campo Alto Futebol Clube
Centro Recreativo Àguia de Ouro
Clube Atlético Pastoril
Esporte Clube Beija Flor
Estrela Azul Esporte Clube
CLUBES REGIONAL SEDE
Arvoredo Esporte Clube
Associação Esportiva Nova Juventude
Avante Esporte Clube
Benfica Futebol Clube
Clube Atlético Perobas
Comercial Esporte Clube
Curitiba Futebol Clube
Farroupilha Futebol Clube
Granja Adélia Esporte Clube

Paloma Esporte Clube
CLUBES REGIONAL INDUSTRIAL
Americano Futebol Clubes
Atlético Esporte Clube
Santo Antônio Futebol Clube
Sociedade Esporte Santa Cruz
Vila Nova Futebol Clube
CLUBES REGIONAL
VARGEM DAS FLORES
Associação Esportiva Nova Esperança
Associação Esportiva Penharol
Associação Regatas Atalanta
Chelsea Futebol Clube
Esparta Futebol Clube
Esporte Clube Arsenal
Esporte Clube Nova Contagem
Esporte Clube Três Estrelas
Estaleiro Esporte Clube
Ipê Amarelo Futebol Clube
Joinville Esporte Clube
Napoli Futebol Clube
Retiro Futebol Clube
Rio Branco Esporte Clube
Unidos da Vila Esporte Clube
CLUBES REGIONAL RIACHO
Associação Cruzeiro do Sul Futebol Clube
Associação Esportiva Estrela D' Ouro
Bandeirantes Futebol Clube
Esporte Clube Recanto Azul
Estrela do Oeste Futebol Clube
CLUBES REGIONAL ELDORADO
ACEAS - Frigoarnaldo
Associação Desportiva River Plate
Guarda Municipal de Contagem

Paris Esporte Clube
Smirna Esporte Clube
Sociedade Esportiva Cruz Azul
CLUBES REGIONAL
RESSACA/NACIONAL
Associação Atlética Estrelinha
Associação Atlética Fluminense
Associação Atlética São Joaquim
Associação Desportiva Gangorra
Associação Desportiva Guará
Associação Esportiva Colorado
Associação Esportiva Remo
Cruzeirinho Futebol Clube
Darci Vargas Futebol Clube
Esporte Clube Balneário
Guanabara Esporte Clube
Ipê Esporte Clube
Progresso Industrial Futebol Clube
Ressaca Futebol Clube
Santa Luzia Futebol Clube
Sociedade Esportiva União
Terrestre Esporte Clube
Tubarão Futebol Clube
Vasquinho Futebol Clube

O clube que sem justificativa
plausível, não comparecer ao conselho
técnico, renunciará o seu direito de par-
ticipação no referido campeonato.

Ressaltamos, por fim, que o pa-
gamento de taxas (para todos o cam-
peonato) será de responsabilidade da
Secretária Municipal de Esporte, Lazer
e Juventude.

Contagem, 14 de março de 2022.

O empresário Bruno Victor Morais Mafia,
proprietário da empresa House Film

A Liga Desportiva do
Município de Contagem
(LDMC) depois de passar
por vários processos por
acusações de supostas irre-
gularidades, situação que
levou a entidade  a ser alvo
de pessoas extremamente
não confiáveis em suas
ações, finalmente encontra-
se regular junto à Receita
Federal e a Federação
Mineira de Futebol (FMF). 

Quando assumiu em
2018, a atual diretoria, presi-
dida pelo advogado Obelino
Marques, encontrou a enti-
dade com uma dívida de
aproximadamente R$50
milhões de reais, situação
que as pessoas ignoraram ao
acusar a LDMC de supostas
irregularidades. 

Com trabalho e serie-
dade, a atual diretoria con-
seguiu reduzir essa dívida
pela metade. Havia tam-
bém um protesto em car-
tório no valor de mais de
um milhão e meio de
reais, além de atraso de
contas de telefone. O pro-

testo em cartório gerado
por essas dívidas foi reti-
rado com a extinção das
mesas, em 2019.

Assim, à partir de 2019,
a LIGA passou a ter condi-
ções jurídicas de celebrar
convênios, sem qualquer
impedimento. A responsa-
bilidade dessa diretoria é
regularizar as finanças da
entidade, com ética e serie-
dade e isso demanda
tempo e muito trabalho.

Da realização 
dos campeonatos
A LIGA soltou o calen-

dário esportivo de 2022,
que pode ser acessado por
todos, nas redes sociais ou
sede da liga. A diretoria
relembra a todos os filiados
que, por determinação da
FMF, só poderão participar
dos campeonatos oficiais,
os que se estiverem devida-
mente regularizados na
LIGA.
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O
presidente
da LDMC,
Obelino
Marques

Liga Desportiva 
de Contagem regulariza

situação jurídica   
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