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O ano de 2020 foi de grandes desafios para toda 
a humanidade e nos impôs mudanças de rotas e 
projetos, além da necessidade de respostas rápi-
das e adequações imediatas para que pudésse-
mos levar a vida adiante.  

Mesmo diante de um cenário tão incerto e desfa-
vorável, conseguimos concluir nossas competi-
ções estaduais profissionais dentro das quatro 
linhas, dando segurança jurídica ao futebol capi-
xaba, oportunidade e manutenção de empregos 
e geração de renda para os profissionais que 
vivem do futebol em nosso estado, além de 
demonstrar para o mercado credibilidade e supe-
ração.  

A Diretoria da FES de forma incansável buscou e 
viabilizou todos os tipos de apoio para que os 
nossos clubes pudessem retomar suas atividades 
esportivas, tais como: isenção total das suas 
taxas, captação de patrocínio, negociação e 
repasse de cotas de TV, pagamento das taxas de 
arbitragem e quadro móvel de todas as partidas, 
fornecimento de bolas para o retorno dos treinos 
das equipes, além de termos assumido integral-
mente as despesas com a testagem de COVID 
nos atletas, árbitros e quadro móvel.

Mantivemos um diálogo permanente com os 
órgãos de saúde competentes para a retomada 
dos nossos campeonatos e, com o apoio dos 
clubes, conseguimos estabelecer um protocolo 
seguro para a conclusão do calendário esportivo 
de 2020. 

É importante destacar que tivemos importantes 
vitórias, como a conquista de mais uma posição 
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no Ranking Nacional da CBF pelo 
segundo ano consecutivo, uma segun-
da vaga na Copa do Brasil de 2021, e 
uma segunda vaga na Copa Verde de 
2021. Também conseguimos negociar 
um contrato de direitos de transmissão 
com maior número de partidas ao vivo 
em TV aberta e valores de cotas inédi-
tos para os clubes locais. O que resul-
tou em grande visibilidade dos campe-
onatos e patrocinadores, e suporte 
financeiro aos clubes.   

Ficamos muito felizes e realizados em 
receber a confirmação por parte da 
Secretaria Nacional do Futebol / Ministé-
rio da Cidadania, no penúltimo dia de 
2020, de que nossos dois processos 
foram aprovados e empenhados, com 
recursos oriundos de emendas federais 
da Deputada Norma Ayub e do então 
Deputado Sérgio Vidigal, aos quais regis-
tramos nossos agradecimentos. Cabe 
mencionar que é a primeira vez que uma 
Federação de Futebol executará direta-
mente um projeto junto ao Ministério. 
Isso é fruto de muito empenho e 
demonstra que estamos em total confor-
midade com a legislação vigente, além 
de apontar que nossa gestão está de 

acordo com as boas práticas de gover-
nança e transparência.

Nos despedimos, registrando nossos 
sinceros agradecimentos pelo suporte 
que tivemos durante este difícil perío-
do por parte do CBF, através do Presi-
dente Rogério Caboclo e do Vice 
Marcus Vicente, e do Governo do 
Estado, através do Governador Renato 
Casagrande e de toda sua equipe de 
governo.

Agora nossa torcida é pela evolução po-
sitiva do controle da pandemia, para 
que em breve nossos estádios recebam 
grandes jogos com a presença vibrante 
dos torcedores.

Gustavo Vieira
Presidente
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Um vírus se espalhou e o mundo parou. No Espírito Santo não foi diferente e mesmo diante 
de um momento delicado e de incertezas, para resguardar a saúde e integridade de todo 
corpo técnico, arbitragem, atletas e torcedor capixaba, a FES, em março de 2020, suspen-
deu suas atividades esportivas.

Fora de campo, o trabalho não parou. Nossos esforços se voltaram para a conscientização 
e prevenção contra a Covid-19 e, de maneira estratégica, no monitoramento e estudos de 
ações para minimizar os impactos no futebol local para no momento certo buscar a retoma-
da planejada e segura dos jogos.

BOLA E PREVENÇÃO 

JUNTAS EM CAMPO

A temporada 2020 foi um desafio para todos os filiados, que se empenharam em realizar 
as competições profissionais respeitando todos os protocolos de segurança recomenda-
dos pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) e dar o pontapé inicial nos jogos dos Campe-
onatos Estaduais Série A e B.

NOVAS DATAS 

E PROTOCOLOS 
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RETORNO
EM CAMPO

Treinamentos:
26 de setembro

Campeonato Estadual 
Série B:
17 de outubro

Campeonato Estadual 
Série A: 
21 de novembro

A publicação da Portaria Nº 159-R, do governo estadual, autorizou o retorno dos treinamen-

tos dos clubes e a realização dos jogos de futebol nas Séries A e B do Capixabão, com o 

cumprimento rigoroso do Guia Médico de Sugestões Protetivas Para o Retorno às Ativida-

des do Futebol Brasileiro, produzido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mas 

sem a presença de público nas partidas. 

Para garantir a saúde de todo corpo técnico, quadro móvel, arbitragem e atletas das equi-

pes que disputaram os Campeonatos Estaduais Série A e B 2020, foram realizados 980 

testes de exames tipo IGM e IGG para SARS COV. Feitos em duas etapas: antes dos treina-

mentos e antecedendo o início da competição.
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Com foco na preparação dos jogos dos representantes capixabas no 
Brasileirão Série D 2020, membros da equipe responsável pela opera-
ção dos jogos capixabas no Campeonato Brasileiro participaram do 1º
Seminário de Operações da Série D, promovido pela CBF, balizada na 
Diretriz Técnica e no “Guia Médico de Sugestões Protetivas para o Re-
torno às Atividades do Futebol Brasileiro”.

Diante de debates, técnicas e direcionamentos obtidos no Seminário, a 
Federação desenvolveu seu protocolo local, alinhado às recomenda-
ções da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde 
do Brasil e Secretarias Estadual e Municipais de Saúde. A diretriz se 
tornou parte integrante do Regulamento Específico de cada competi-
ção da FES e permanece em vigor, enquanto houver alta propagação 
da COVID 19 .

PROTOCOLO 
SEGURO
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CAMPEÕES

2020
Os clubes Vilavelhense e Pinheiros, respectivamente, campeão e vice, subiram para a primei-
ra divisão e disputam em 2021 o Estadual Série A.

A retomada do campeonato aconteceu no mata-mata, que definiu o título estadual na elite 
e os classificados para os torneios nacionais. Os xarás Rio Branco, Capa-Preta e de Venda 
Nova do Imigrante, decidiram a final, com o título ficando para a equipe da região Serrana.

Com a não realização da Copa Espírito Santo, excepcionalmente em 2020, devido à pande-
mia da Covid-19, as vagas para as competições CBF – Copa Verde 2021, e também do Cam-
peonato Brasileiro Série D 2021, foram destinadas ao campeão e vice-campeão do Campeo-
nato Estadual da Série A 2020.
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Em mais um ano, a FES subiu de posição no ranking nacional da CBF. Agora, a federação ocupa o 22º
lugar, ganhando uma posição em comparação ao ano anterior.  

Nesta temporada, a FES garantiu novamente uma segunda vaga na Copa do Brasil. No Campeonato 
Brasileiro Série D e na Copa Verde, também são duas vagas para equipes capixabas. Sendo que uma 
vaga é direta para a quarta divisão nacional.

Esses avanços começaram em 2017, com o Espírito Santo Futebol Clube (Série D), o Serra em 
2019 (Copa do Brasil) e Vitória no mesmo ano (Série D) garantindo pontos em suas passagens 
por competições nacionais.

Em dezembro de 2020, a CBF, através do seu Departamento de Competições, confirmou 
oficialmente que o Espírito Santo garantiu a segunda vaga na Copa do Brasil 2021. 

NOSSO
FUTEBOL

10

“A gente vem subindo de posições gradualmente. Isso mostra que o futebol capixaba está em evolução através de 
critérios técnicos. Teremos dois representantes com orçamentos mais robustos em decorrência dessas cotas de 
participação na Copa do Brasil, e, avançando de fase, são valores que ultrapassam R$ 1 milhão para os cofres dos 
clubes. É muito importante para o Estado. Isso motiva os clubes a participarem das nossas competições, que além da 
premiação do nosso campeonato, tem essa garantia de cota da Copa do Brasil. É um contexto muito positivo e 
vamos trabalhar para que consigamos continuar avançando de forma gradual no ranking da CBF, tendo mais clubes 
em competições nacionais”

  GUSTAVO VIEIRA
 presidente da FES

Revisado e atualizado em 01/03/2021 Fonte: CBF

Clas. Fed. Estado Total Diferença

RNF - RANKING NACIONAL DAS FEDERAÇÕES 2021
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316

26
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21
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2.491

2.237 

1.921
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Mesmo em ano desafiador, ousamos, 
alcançamos o improvável e consegui-
mos um novo e importante parceiro de 
transmissão, a TVE, o canal público 
dos capixabas! O projeto de transmis-
são streaming, que tem como estraté-
gia o fortalecimento dos clubes capi-
xabas, iniciado pela Federação em 
2017, alcançou um novo e importante 
patamar. A nova casa do futebol capi-
xaba é a Rádio e Televisão do Espírito 
Santo (RTV ES), que conta com a TV 
Educativa ES (TVE ES) e a Rádio ES.

Em outubro, foi assinado o contrato de 
20 partidas transmitidas, do Campeo-
nato Estadual nas Séries A e B, na TV 
aberta e via mídias sociais, simultanea-
mente, até o encerramento da tempo-
rada, que terminou com a decisão do 

FUTEBOL 
CAPIXABA
DE CASA NOVA
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Capixabão entre Rio Branco F.C. e Rio 
Branco A.C.

O acordo contratual é resultado de uma 
longa negociação entre a FES e o Go-
verno do Estado. A assinatura aconte-
ceu durante a solenidade de reinaugu-
ração do Estádio Estadual Kleber 
Andrade, que contou com as seguintes 
presenças: governador do Estado, 
Renato Casagrande; vice-governadora, 
Jacqueline Moraes; Secretário Geral da 
CBF, Walter Feldman; vice-presidente 
da CBF, Marcus Vicente; Secretário de 
Esporte do Espírito Santo, Júnior 
Abreu; Prefeito de Cariacica, Juninho; 
Coronel do Corpo de Bombeiro Militar 
do ES, Alexandre dos Santos; Diretor 
de Rede do Banestes, Fernando Valli 
Cardoso e clubes filiados.

Crédito: Helio Filho/SECOM



"O Governo do Estado se fez presente, mais um ano, incentivando o 

futebol capixaba. São dez anos de parceria com o Banestes e a 

manutenção se mostrou ainda mais importante neste ano tão difícil 

que enfrentamos a pandemia. A falta de torcida nos estádios e a 

queda no faturamento das empresas, diminuiu as receitas dos 

clubes. A TVE e a Rádio Espírito Santo transmitiram as partidas da 

Série A e Série B, dando visibilidade aos clubes, a quem investe no 

futebol e dando a oportunidade do torcedor que não pode 

comparecer nos estádios, de vibrar com seus times. Renovamos 

nossa parceria para essa próxima temporada e vamos em busca de 

mudar o Espírito Santo de divisão no cenário nacional" 

RENATO CASAGRANDE
 Governador do ES 

“Como emissora pública, a TVE tem a missão de dar visibilidade e 

estimular o talento do esporte local. O futebol, por ser um dos esportes 

mais populares no mundo, está diretamente relacionado com a 

cultura de um povo, com a identidade, com o sentimento de 

pertencimento com seu lugar, seu Estado. É por isso que a gente 

acredita e investe no futebol capixaba” 

IGOR PONTINI
 presidente da RTV ES
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30
jogos

Mais de 

15 times 

Aumento de 378%
na audiência em relação
à média do mês (Jogos finais)

4º Lugar na
AUDIÊNCIA

CAPIXABÃO 
Série A e B
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Mais de 
50 horas
de transmissão ao vivo
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O desenvolvimento da arbitragem capixaba não parou durante a pandemia. Os profissionais 
aprimoraram seus conhecimentos técnicos sobre as regras através de treinos e atividades 
online realizadas pela Comissão de Arbitragem da FES, em parceria com a Comissão Nacional 
de Arbitragem e a Escola Nacional de Arbitragem de Futebol (ENAF).

As atividades propostas tinham como foco que os árbitros e alunos do curso de arbitragem da 
Federação continuassem as aulas teóricas e práticas neste período. A partir dos vídeos testes, 
os árbitros analisavam as jogadas a fim de tomar uma decisão técnica e disciplinar sobre os 
lances estudados. 

Leonardo Gaciba, presidente da Comissão Nacional de Arbitragem da CBF, contou como foi 
esse período. 

ARBITRAGEM
CAPACITADA

“A Comissão resolveu desenvolver esse trabalho durante a quarentena em todos os pilares que envolvem a arbi-

tragem. Na parte técnica, formamos um grupo de analistas que produziam e enviavam vídeos testes de forma 

frequente para os árbitros, trabalhando todos os pontos que a gente achava importante para questão de 

desenvolvimento de interpretações e padronização dentro do campo de jogo. O trabalho foi bem aceito, promo-

veu a união dos profissionais, além do desenvolvimento para preparação do retorno”.

Crédito: RP Fotografias 
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Dois profissionais do quadro de arbitragem da FES participaram dos trabalhos de formação 
continuada, visando a qualificação da ferramenta VAR (Árbitro Assistente de Vídeo), a convite 
da Comissão Nacional de Arbitragem da CBF (CA-CBF), em parceria com a FIFA/CONMEBOL. 
Marcos André Gomes atuou como um dos instrutores das três turmas e Vanderson Zanotti 
participou como aluno da Turma 22 do aperfeiçoamento, que aconteceu em São Paulo.

Em mais um ano, a arbitragem capixaba foi destaque em partidas nacionais! Dessa vez o trio, 
composto pelo árbitro Dyorgines Padovani e os assistentes Fabiano Ramires e Vanderson 
Zanotti, atuou na primeira partida da final da Copa Verde 2020, realizada em fevereiro, entre 
Brasiliense (DF) e Remo (PA), no Estádio Boca do Jacaré, no Distrito Federal.

ÁRBITRO

DE VÍDEO

ARBITRAGEM NA FINAL DA

COPA VERDE 2020

Crédito: RP Fotografias Crédito: RP Fotografias 
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O Mundial Sub17 2019 traz boas lembranças para o futebol e torcedores capixabas. O Relatório 
Final do Comitê Organizador Local, publicado pela FIFA, em setembro, relembrou toda a 
preparação, desafios, números e conquistas na organização das cidades-sede da competição. 
Junto à Brasília e Goiânia, o Espírito Santo foi o único estado da Região Sudeste a receber 
jogos do Mundial 2019.

Além disso, a Federação recebeu o agradecimento do presidente da CBF e do Comitê 
Organizador, Rogério Caboclo, pelo registro da melhor média de público na primeira fase do 
campeonato mundial Sub17 em todo o Brasil, com média de 4.138 torcedores em 12 confrontos 
e público total de 49.655 pessoas.

“Em nome do Comitê Organizador, agradeço o imprescindível 
apoio da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo, que 
colaborou extraordinariamente para o sucesso da competição, 
que teve uma excelente presença de torcedores e uma exposição 
impressionante na mídia brasileira e internacional”  

Rogério Caboclo 
Presidente da CBF e do Comitê Organizador do Mundial Sub17 2019

BATEU SAUDADE!
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A grande mola propulsora de avanços no esporte é o investimento financeiro. Por isso, a 
FES busca de forma contínua alternativas e parcerias para trazer recursos e fomentar o 
futebol capixaba. 

Em 2020, a Federação anunciou a celebração de dois Termos de Fomento com o Ministério 
da Cidadania, por meio da Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torce-
dor. Eles garantem a realização dos Campeonatos Amadores em 2021, que impactarão 2,4 
mil pessoas, entre atletas e membros da comissão técnica que estarão envolvidos na Copa 
Espírito Santo nas categorias Sub 15, Sub 17, Estadual Feminino e Estadual Interligas, além 
do Campeonato Estadual Sub 20, que alcançará aproximadamente 15 municípios. 

Tais termos são resultados das emendas parlamentares dos Deputados Federais Norma 
Ayub e Sérgio Vidigal, com previsão de valores da ordem de R$ 250 mil disponibilizados 
via Ministério da Cidadania. A ação, fruto da união de esforços dos deputados e da FES,  
será relevante no incentivo do futebol local.

Para a FES, o futebol sempre será muito além das quatro linhas. Por isso, lançou a campanha 
Capixabão Solidário, em que 5% do valor arrecadado através da taxa da federação sobre a 
receita dos jogos nos Campeonatos Estaduais das Séries A e B foram destinados para a Obra 
Social Cristo Rei, instituição que atende atualmente 120 crianças e adolescentes em situação 
de vulnerabilidade social, em Cariacica. 

Porém, com a pandemia e, consequentemente, a suspensão dos jogos, a diretoria da FES 
decidiu antecipar a contribuição referente à Campanha Capixabão Solidário 2020, e entregou 
um cheque no valor de R$ 2 mil, além de bolas, à instituição e anunciou a renovação do apoio 
financeiro à Obra Social também para 2021. 

NUNCA SERÁ 

SÓ FUTEBOL
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Parceiros e Patrocinadores

Diretoria

Corpo Técnico

Gustavo Oliveira Vieira
Presidente

Julio Roberto Guimarães Peixoto
Vice-presidente

Geovani Silva
Vice-Presidente

Raphael Martins Penitente
Diretor Executivo

Vera Lúcia Santolini Borges
Diretora Financeira

Rita Vilar 
Secretária Geral

Ana Mayka dos Santos Gaudio
Assessora de Comunicação

Clério José de Figueiredo
Departamento de Competições

Vladimir de Almeida
Vice-presidente de Medicina Esportiva

Segundo Luis Meneguelli
Vice-presidente de Relações Institucionais e 
Internacionais

Wilson Marcelino
Presidente da Comissão de Arbitragem

Carlos Eduardo Depizzol
Secretário da Comissão de Arbitragem

Tassia Mery Francisco
Auxiliar de Tesouraria

Ronald Brandão Amorim
Auxiliar de Tesouraria

Maria da Penha Gratz
Auxiliar de Serviços Gerais
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