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DEPARTAMENTO DE ARBITRAGEM 
 

Ofício Circular 0007/DepArb/2.017 

 

Belo Horizonte/MG, 08 de Junho de 2.017. 

 

 

Assunto: CONVOCA ÁRBITROS PARA MICRORREGIONAL DO JIMI 2017 

 
 

   A Federação Mineira de Handebol, através de seu Departamento de 

Arbitragem, CONVOCA em âmbito estadual, os árbitros que estiverem escalados no 

ANEXO 1 deste ofício para atuarem nos JOGOS DE MINAS GERAIS 2017 – Etapa 

Microrregional, nas sedes e informações de escala conforme descrito no anexo. 

   A etapa microrregional do JIMI 2017, será realizada em 08 sedes, sendo 

elas: João Monlevade, Jequitinhonha, Montes Claros, Pitangui, Frutal, Cataguases, Ponte Nova 

e Pouso Alegre. 

   Informamos que cada sede será supervisionada por um Coordenador de 

Modalidade, também escalado no ANEXO 1, designado pela Federação Mineira de Handebol, 

que será o responsável pela Modalidade de Handebol na microrregional que estiver em questão, 

inclusive encarregado de elaborar diariamente a escala de arbitragem. 

   A apresentação na sede será no dia 13/06 (terça-feira) até as 22 horas, 

impreterivelmente, devido a reunião técnica do handebol, que será realizada em local a ser 

definido pelo coordenador, as 22 horas, em todas as microrregionais simultaneamente. 

   Os coordenadores de modalidades, deverão apresentar na sede no dia 

13/06 (Terça-Feira) em horário a ser comunicado oportunamente, devido execução dos jogos, e 

também preparação da reunião com os coordenadores de quadra, árbitros e secretários e 

cronometristas. 

   O valor depositado para custear despesas de alimentação de transportes, 

será depositado até a 23h30m do dia 12/06 (segunda-feira), e todos deverão apresentar a 

prestação de contas até o 5º dia útil, após o termino da competição, conforme Ofício nº002/2017 

(Anexo). 

   Solicitamos que todos os árbitros que estiverem folgando nos jogos, que 

deem o apoio necessário na mesa de secretário/cronometristas, como também, na quadra em 

geral, tendo em vista que vários árbitros estão iniciando a carreira de arbitragem.  

   Por fim, a Federação Mineira de Handebol, deseja a todos os escalados 

um ótimo desempenho, e reconhece significativamente o esforço individual para estar 

disponível nesta competição.  

   Quaisquer assuntos inerentes ao encontro, solicitamos que entre em 

contato. 

   Atenciosamente, 

    

 

Adilson Mattos 

Diretor de Arbitragem 

 

Luiz Fernando Andrade 

Diretor de Arbitragem 

 




