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PALAVRA DO PRESIDENTE
A exemplo de 2020, o ano de 2021 foi desafiador em virtude da pandemia Covid 19 e as suas consequências 
para todos os segmentos produtivos e a humanidade como um todo. Mesmo diante de um cenário 
literalmente caótico, e com perdas substanciais de receitas, a Federação de Futebol do Estado do 
Espírito Santo (FES) manteve seu compromisso de apoiar ao máximo seus filiados. E através de um 
trabalho permanente de captação de recursos e articulação junto a diversos atores, conseguiu viabilizar 
o montante de R� 3,8 milhões, que foram investidos diretamente a favor dos clubes e ligas filiadas à FES.

Desta forma, foi possível a realização de 420 jogos, 8 competições, com a participação de 38 equipes, mantendo 
assim em atividade 5 mil profissionais que atuam no futebol capixaba, entre atletas, árbitros, profissionais 
dos clubes e prestadores de serviços.

Cabe registrar a participação inédita de 16 clubes na Copa Espírito Santo de 2021, o maior número em 
um único campeonato profissional realizado em nosso estado, além do patrocínio do Sicoob tanto na 
Copa Espírito Santo quanto na Série B, e das 54 transmissões de jogos pela TVE ES.

Em 2022, estamos projetando a realização de 12 competições, sendo 3 profissionais, mais de 650 jogos e 
investimento superior a R�4 milhões a favor dos nossos filiados.

Como ocorre dentro das quatro linhas, onde é fundamental o trabalho 
em equipe para ganhar um campeonato, neste “jogo” estamos contando 
com o importante apoio de muitos parceiros e incentivadores, que serão 
devidamente mencionados.

Finalizamos, convidando a todos a fazerem parte deste projeto de 
desenvolvimento do futebol da nossa terra, e principalmente, agradecendo 
o empenho e paixão dos dirigentes dos clubes e ligas, que são peças-
chaves para que a bola role nos gramados capixabas.

Invistam no futebol capixaba, e apoiem os clubes do nosso estado!

Gustavo Vieira
Presidente
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2021:
Volta aos gramados
O retorno de competições marcou a temporada 2021. Com dedicação, muito empenho e contribuição fora 
de campo foi possível que a bola voltasse a rolar depois de um ano anterior parcialmente paralisado em 
virtude da pandemia da Covid-19.  A crise sanitária ainda trouxe reflexos ao esporte, minimizados pelo 
apoio dentro e fora de campo.

Dois Termos de Fomento foram imprescindíveis para o retorno aos gramados. Firmados com o Ministério 
da Cidadania, por intermédio da Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, eles 
possibilitaram o pagamento de despesas com a arbitragem e fornecimento de bolas para cinco competi-
ções amadoras realizadas pela Federação.

Ambos foram frutos de emendas parlamentares. Uma indicada pela deputada federal Norma Ayub no 
valor de R� 150 mil garantiu o pagamento de taxas de arbitragem e o fornecimento de bolas em quatro 
competições amadoras: Estadual Feminino, Interligas, Estadual Sub-15 e Estadual Sub-17. Já o valor de 
R� 100 mil, oriundo da emenda indicada pelo deputado federal Sérgio Vidigal, assegurou o pagamento 
das despesas no Campeonato Estadual Sub-20. Assim, o total captado em emendas pela FES somou a 
quantia de R� 250 mil e contribuiu para beneficiar 1.800 atletas participantes dessas competições.

Nos campeonatos profissionais Capixabão Banestes, Capixabão Série B Sicoob e Copa Espírito 
Santo Sicoob, com recursos próprios e de patrocinadores, a FES também prestou apoio aos clu-
bes, arcando com taxas de arbitragem, quadro móvel, além de testes de Covid-19.

Trabalhando com foco em 2022, a Federação já pode contar com a destinação de recursos para ajudar 
equipes e atletas que participarão do Campeonato Sub-20 2022, viabilizada também por emenda do 
deputado federal Ted Conti.
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TEMPORADA 2021

Lei de Incentivo ao Esporte 
no Espírito Santo
A FES comemorou mais um passo em 2021 a favor do 
esporte capixaba. O Governo do Estado, através da Se-
cretaria de Esportes (Sesport), sancionou a Lei de In-
centivo ao Esporte no Espírito Santo - alterações na 
Lei 7000/2001, que dispõe sobre o Imposto sobre Cir-
culação de Bens e Serviços (ICMS). 

A Lei, que é um pleito que a Federação propõe e solicita 
há anos, visa incentivar mais investimentos para promo-
ver atletas, clubes, federações, associações e competi-
ções esportivas, em todo o Estado, por meio de recursos 
captados pelos interessados junto a empresas instaladas 
no Espírito Santo com o foco na melhora dos resultados 
em competições. De acordo com a Lei, as empresas po-
derão deduzir até 3% do saldo devedor mensal apurado 
no período em projetos pré-aprovados pela Sesport. Crédito: Helio Filho/Secom

A previsão é que as entidades já possam receber 
recursos por meio da Lei de Incentivo ao Esporte em 
2022.
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Invista no futebol capixaba!

Logística privilegiada

Calendário de competições 
anual e consolidado

Clubes tradicionais e marcas 
familiares ao público

Torcida apaixonada

A Federação não mede esforços para inovar e valorizar o futebol capixaba. Por isso, colocou nas redes 
sociais a campanha “Invista no futebol capixaba”, com o objetivo de apresentar e dar mais visibilidade ao 
esporte regional.

O propósito da campanha foi estimular o potencial investidor, tanto o que já tem familiaridade e aproxi-
mação com o assunto futebol quanto aquele que busca utilizar o esporte como meio de massificação de 
sua marca junto a um segmento específico. O nome da campanha também está estampado no uniforme 
dos árbitros, nos coletes de aquecimento das equipes e nas mídias sociais da Federação.

“Nosso intuito é apresentar o futebol capixaba como um veículo importante de comunicação para empresas 
que queiram conversar com o mercado, apresentar suas marcas através da relevância e abrangência que 
tem o futebol, apresentando números consistentes. E mostrar que tem retorno sim” explicou Gustavo Vieira, 
presidente da FES.

Conheça um pouco mais da campanha que elencou “10 motivos para investir no futebol capixaba”.

O Espírito Santo se destaca por estar localizado no eixo mais desenvolvido do Brasil, na região Sudeste, 
próximo aos grandes centros e com uma rede logística privilegiada, cortado por duas das principais 
rodovias federais, as BRs 101 e 262. O estado capixaba também conta com um novo aeroporto moderno 
e muito bem localizado.

A Federação tem um calendário de competições anual que contempla todas as categorias (Sub 13, Sub 
15, Sub 17, Sub 20 e Feminino), além de 3 competições profissionais (Estadual Série A, Estadual Série B 
e Copa ES).

O Espírito Santo tem clubes tradicionais, alguns centenários como o Vitória Futebol Clube, Estrela do 
Norte Futebol Clube e Rio Branco Atlético Clube, que são ricos em histórias e títulos, e muitos que levam 
os nomes dos municípios capixabas, como São Mateus, Colatina, Nova Venécia e Aracruz, que traz o bair-
rismo, potencializando a aproximação da torcida e o apoio ao futebol capixaba.

A paixão passada de pai para filhos há várias gerações, e times que levam o nome e o orgulho das ci-
dades e regiões capixabas. Torcidas que movimentam os estádios, são homens, mulheres, crianças e 
famílias que vivem a tradição do futebol capixaba.



7

Investimentos da Federação 

Federação qualificada e bem relacionada

Excelente custo x benefício

Campeonatos com vagas em competições nacionais

Jogos transmitidos

Palco qualificado: estádio Kleber Andrade

A FES, ao longo dos últimos 5 anos, tem conseguido assumir as despesas de taxas de arbitragem e qua-
dro móvel em todas as suas competições, além de dar total suporte aos seus filiados, principalmente, nas 
duas últimas temporadas, as quais o futebol foi muito prejudicado com a pandemia do novo Coronavírus.

Visando reforçar a prevenção e a saúde de todos os envolvidos com os campeonatos, a FES assumiu as 
despesas com todas as testagens, isentou e reduziu suas taxas, além de ter pago todos os valores de 
arbitragem e despesas dos jogos. A Federação também tem fornecido bolas oficiais das partidas e para 
os treinos das equipes gratuitamente aos seus filiados.

A FES é a única Federação de Futebol do Brasil certificada pelo Ministério da Cidadania, e com isso 
vem conseguindo captar importantes investimentos para o futebol capixaba. Seja através de patrocínio, 
como no caso dos contratos firmados com a CAIXA e Correios/SEDEX, ou por convênios, através de 
emendas parlamentares.

No âmbito estadual, a Federação tem uma excelente relação com o Governo do Estado, e por estar total-
mente regularizada e com todas as certidões em dia, consegue formalizar convênios e contratos de patro-
cínio com o Governo Estadual e Prefeituras Municipais. 

Por se tratar de um estado geograficamente pequeno, com curtas distâncias, e por ter uma Federação que 
dá total suporte aos seus filiados, as competições têm um excelente custo-benefício para as equipes par-
ticipantes, comparado a outras praças esportivas. 

Tanto o Campeonato Estadual Série A, quanto a Copa Espírito Santo dão acesso a competições nacionais. 
São duas vagas: na Copa do Brasil, no Brasileiro Série D e na Copa Verde. Já as competições de base, no 
Campeonato Sub 20 - vagas para a Copa São Paulo de Futebol Júnior e Copa do Brasil Sub 20, e no Sub 17, 
vaga na Copa do Brasil Sub 17.

Todas as três competições profissionais realizadas pela Federação: Estadual Série A, Estadual Série B, e Copa 
ES são transmitidas simultaneamente pelas redes sociais (Youtube e Facebook), e pela TV aberta, através de 
contrato firmado entre a FES e a TV Educativa do ES. Ao menos um jogo é transmitido por rodada.

O Kleber Andrade, localizado na Região Metropolitana, é um estádio estruturado que foi sede do Mundial 
Sub 17 de 2019, além de já ter recebido grandes jogos, é reconhecido como um dos melhores gramados 
do Brasil.



8

TEMPORADA 2021: 
Campeonatos marcantes e galeria de campeões
Título inédito! O Real Noroeste se consagrou campeão do Capixabão Banestes 2021 após empate 1 a 1 
com o Rio Branco Futebol Clube, que levou a decisão da final para os pênaltis, 7 a 8, no Estádio Olímpio 
Perim, em Venda Nova do Imigrante. As cobranças nas penalidades máximas proporcionaram muita 
emoção na primeira conquista do estadual dos merengues capixabas em sua história. Com o título, o 
Real disputará o Campeonato Brasileiro Série D e as Copas Verde e do Brasil em 2022.

Crédito: RP Fotografia Esportiva
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TEMPORADA 2021: 
Campeonatos marcantes e galeria de campeões

Pé quente! O Nova Venécia Futebol Clube conquistou o 
Capixabão Série B Sicoob 2021 em seu primeiro ano de 
atividade. A decisão aconteceu na disputa de pênaltis, por 8 
a 7, após o placar de 1 a 1 no tempo regulamentar da partida. 
Com o troféu, o clube estreante de 2021 e o CTE Colatina, 

O Leão do Norte venceu a Copa ES Sicoob 2021. O clube de Nova 
Venécia soltou o grito de “É Campeão!” em jogo único, em que 
venceu o Aster Brasil após empatar 1 a 1 no tempo normal, e sair 
na frente nos pênaltis por 6 a 5, no Estádio Kleber Andrade. Em 
2022 o Leão representará o futebol capixaba no Campeonato 
Brasileiro Série D, na Copa do Brasil e Copa Verde.

A Copa ES Sicoob 2021 foi histórica! A edição teve recorde 
de clubes participantes, 16 no total, seis a mais que 2019. 
Com mais times, a competição também gerou mais em-
pregos. Foram cerca de 480 atletas inscritos, além de 96 
membros de comissões técnicas.

vice-campeão da competição, compõem a elite do futebol 
capixaba em 2022.

Crédito: Henrique Montovanelli/FES

A Federação investiu R� 320 mil no torneio, valor que cus-
teou as taxas de arbitragem, 702 testes de Covid-19, for-
necimento de bolas, coletes para treinamento, além de ter 
reduzido em  50% o valor das  inscrições de atletas, entre 
outras despesas, minimizando assim os custos para os 
clubes participantes.

Crédito: Henrique Montovanelli/FES
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TEMPORADA 2021: 
Campeonatos marcantes e galeria de campeões

O Campeonato Estadual Sub 15 2021 foi marcado pelo 
tricampeonato do Porto Vitória Esporte Clube, em cima do 
Atlético Itapemirim. O clube da capital ganhou de virada, 

Hexacampeão! O Porto Vitória também levantou a taça de 
campeão do Campeonato Estadual Sub 17 2021, a sexta 
vez da sua história. A equipe venceu o Aster Brasil, por 3 
a 1, em jogo único no estádio Kleber Andrade. E em 2022, 
o clube joga a Copa do Brasil Sub-17.

por 2 a 1, do Galo da Vila, no estádio Kleber Andrade. As 
outras duas conquistas dos meninos da base do Porto 
aconteceram em 2016 e 2018.

“É Campeão!”. O Aster Brasil conquistou o Campeonato 
Estadual Sub 20. Com o título inédito, o clube disputará 
pela primeira vez a Copa do Brasil Sub 20, em 2022. Além 
do torneio, no ano que vem o Aster também jogará a Copa 
São Paulo de Futebol Júnior.
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O Vila Nova Futebol Clube se tornou heptacampeão 
capixaba! O clube de Vila Velha conquistou o Campeonato 
Estadual Feminino 2021 após vencer o Prosperidade 
Futebol Clube por 1 a 0, com gol de Luana, no estádio Kleber 
Andrade. Com o triunfo, as meninas conquistaram vaga na 
Série A-3 do Campeonato Brasileiro Feminino, nova divisão 
para o futebol feminino brasileiro, criada em 2021.

Bicampeão! O União Esporte Clube conquistou o 
bicampeonato após vencer o Parma F.C, por 2 a 0, no 
estádio Engenheiro Araripe. Além da conquista do 
Campeonato Interligas 2021, o time vianense havia 
sido campeão em 2019. Em 2020 a competição não foi 
realizada por conta da pandemia.

Crédito: Wagner Chaló

A competição teve o maior número de participantes 
desde a primeira edição de 2010, que também contou com 
dez equipes. Além de fazer história com a transmissão 
inédita da final do Campeonato pelo YouTube e Facebook, 
via streaming, dando mais visibilidade para o futebol 
capixaba feminino.
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Centro de Desenvolvimento do Futebol
A Federação deu mais um passo importante e reafirmou o seu compromisso com o desenvolvimento 
socioesportivo no Espírito Santo. No mês de novembro, em parceria com a Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF), a FES anunciou a construção do Centro de Desenvolvimento do Futebol, no 
município de Serra.

O Centro faz parte do contrato firmado entre a FIFA e a CBF denominado ‘Fundo de Legado da 
Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014™’, cujo objetivo é fomentar a prática futebolística nos países 
que sediam a principal competição da modalidade no mundo. Em 2014, 15 estados brasileiros não 
receberam jogos da Copa do Mundo da FIFA e através do Fundo de Legado receberão os Centros de 
Desenvolvimento do Futebol.

O espaço, que tem 18mil m² de terreno, contará com campo de grama de dimensões oficiais FIFA 
Quality, vestiários e prédio administrativo totalmente equipado, tem a entrega prevista para o 
segundo semestre de 2022. Localizado na Região de Bicanga, o “CD” será dedicado para os jovens 
desenvolverem suas habilidades e evoluírem com acompanhamento de profissionais, norteados 
pela CBF e pela FES.
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“É um investimento que deixa de fato um legado da Copa do Mundo, 
um centro de desenvolvimento de futebol para gerar oportunidades 
às pessoas que têm identidade com o futebol, que lá podem tentar 
aprender praticando e na teoria, porque haverá local de curso. É um 
centro que estará na maior cidade do Estado, que é a Serra, onde há 
muitas demandas na área social”.

“É um Estado que tem feito muita inclusão social, incentivando ao 
esporte. O legado chega ao Espírito Santo para que possa ser um 
projeto arrojado, principalmente na inclusão social e na formação 
de atletas e cidadãos. Essa parceria será muito importante para o 
desenvolvimento do esporte, principalmente do futebol capixaba”.

 “O Centro de Desenvolvimento foi uma conquista da FES e ficará de 
legado para os capixabas. Nele será possível centralizar jogos das 
competições amadoras na Grande Vitória, implementar no Centro de 
Treinamento da Arbitragem, cursos de Capacitação e outros projetos 
sociais. Com este projeto, a FES reafirma seu compromisso com 
o desenvolvimento sócio esportivo no Espírito Santo, portanto, irá 
contribuir com a qualificação da prática do futebol, além de valorizar 
a região”.

Renato Casagrande
Governador

Ednaldo Rodrigues
Presidente da CBF

Gustavo Vieira
Presidente da FES



14

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO  
EM NÚMEROS

Terreno

Campo de futebol com gramado sintético 105x68m Padrão FIFA Quality

18mil m²
de Área Edificada

446 m²
de Área da Implantação

17mil m²

2 vestiários para equipes contendo vestiário do técnico individualizado

2 vestiários para arbitragem

Sala médica

Banheiros para público

Arquibancada Verde com 480 assentos

Salas de Administração para a Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo

Estacionamento para 3 ônibus e 40 carros

Portaria

Depósito

Concessão de comidas e bebida
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Conheça as principais atividades no Centro 
de Desenvolvimento

Projeto Social

Competições

Administração

Capacitação

A Unidade Gol do Brasil, projeto da CBF Social, atenderá cerca de 240 crianças e adolescentes entre 7 
e 16 anos. Serão aplicados conceitos de ensino das dez habilidades de vida da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) por meio da prática do futebol.

Serão promovidas competições regionais, de categorias de base e futebol feminino, organizadas pela FES

A Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo ocupará parte das instalações para suportar 
a sua administração.

Cursos e workshops ligados à temática do futebol poderão ser aplicados no Centro de 
Desenvolvimento.

Crédito: Henrique Montovanelli/FES
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Crédito: Henrique Montovanelli/FES
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Lances de emoção e audiência
Em mais um ano a FES manteve a sua trajetória de sucesso e garantiu a transmissão dos jogos da 
temporada, sempre com o intuito de dar mais visibilidade e retorno para clubes e patrocinadores 
das competições. 

No Campeonato Estadual Série A Banestes, a parceria com o MyCujoo possibilitou que os torcedores 
apoiassem os clubes capixabas com a compra de pacotes para assistir aos jogos nos quais a renda foi 
destinada para os clubes participantes. 

No Campeonato Estadual Série B Sicoob e na Copa ES Sicoob, as transmissões ganharam o reforço da TV 
Educativa que levou ao torcedor capixaba lances emocionantes e números surpreendentes, através da 
estrutura com diversas câmeras, unidade móvel de transmissão com replay e profissionais capacitados.

As transmissões do futebol capixaba pela TVE somaram mais de 2 milhões de visualizações, na TV 
aberta e nas redes sociais Youtube e Facebook. Ao todo, foram 54 jogos transmitidos no ano, entre 
Capixabão Banestes, Capixabão Série B Sicoob, Estadual Feminino e Estadual Sub-15. 

“O futebol capixaba é campeão de audiência”, confirma a TVE!

O futebol capixaba em 2021 foi um espetáculo à parte. Além da força do esporte em si, o mercado local 
se aqueceu. Houve aumento na receita dos clubes e participação recorde de equipes profissionais numa 
temporada, que ficou marcada pela volta gradual do público aos estádios.

Com a final da Copa Espírito Santo Sicoob, a TVE totalizou a transmissão de 51 jogos de futebol profissional 
ao vivo, pela TV aberta. Esse número coloca a TV Educativa ES, a emissora pública dos capixabas, como a 
que mais transmitiu futebol profissional local durante o ano de 2021 em todo o país. A segunda colocada 
no ranking é a TVE Bahia, com 40 transmissões e, em terceiro lugar, vem a TV Cultura do Pará, com 35. A 
transmissão dos jogos do Capixabão séries A e B e da Copa Espírito Santo elevou os índices de audiência 
da TVE. Ao todo, mais de 1 milhão de pessoas foram alcançadas pelos jogos transmitidos apenas pelas 
redes sociais.
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“Autoriza o árbitro!”

Mulheres no comando

A arbitragem capixaba começou com a pré-temporada 
virtual, realizada pela Comissão de Arbitragem da FES, 
em fevereiro, além de preparação e reciclagem para as 
competições do ano. Entretanto, com a possibilidade do 
retorno às atividades presenciais, após avanço da vaci-
nação e a melhora no quadro da pandemia da Covid-19 no 
estado, as capacitações da arbitragem voltaram a aconte-
cer presencialmente.

Durante o ano, árbitros e assistentes participaram de no-
vos treinamentos e provas práticas e teóricas, como na 
preparação para a Copa ES Sicoob, no campo do estádio 

A temporada 2021 do futebol capixaba também foi marca-
da pela representatividade feminina na arbitragem. Pela 
primeira vez na história, um trio feminino atuou em uma 
partida profissional no Estado.

O feito aconteceu no dia 18 de setembro, na vitória do Vi-
lavelhense em cima do GEL por 1 a 0, no Gil Bernardes, 
na segunda rodada da Copa ES Sicoob. A árbitra central 
Vanessa de Souza Guijansque e as assistentes Marcielly 
Netto e Sandy Bergamaschi Teixeira formaram o trio que 
comandou a partida.

A data também foi marcada como a primeira vez em 19 
anos que uma partida profissional no Estado teve árbitra 
central. Curiosamente, a última havia sido justamente a 
tia de Vanessa, Neide Guijansque, no dia 18 de maio de 
2002, na Série B do Campeonato Capixaba. Naquela parti-
da, o pai de Vanessa, Robson Guijansque, foi assistente, e 

o irmão, Rafael Guijansque, o quarto árbitro. O esposo de 
Neide, Eutímio Pereira, foi o outro assistente.

“É um orgulho imenso para mim. Sinto como se 
estivesse pegando a passagem de um legado que 
minha tia deixou. Venho para representar a família 
Guijansque, que tem um nome bastante conhecido 
na arbitragem, e dar continuidade”, conta a árbitra, 
Vanessa Guijansque. 

Na mesma competição, Vanessa voltou a formar um 
novo trio feminino, ao lado das assistentes Katiuscia 
Mayer Berger e Sandy Bergamaschi Teixeira, na partida 
entre Serra 3 x 0 Sport C. Brasil Capixaba, no Robertão, 
Serra, válida pela quinta rodada.

Engenheiro Araripe e no auditório da Secretaria de Estado 
de Esportes e Lazer (Sesport), com atividades ministra-
das pelo vice-presidente da Comissão de Arbitragem da 
FES, o ex-árbitro Marcos André Gomes.

A arbitragem também provou estar preparada fisica-
mente, passando com sucesso por duas avaliações da 
CBF, além de duas avaliações e outras duas reavaliações 
da FES.
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Conhecimento gera crescimento
Para fazer bonito dentro de campo é preciso muito preparo fora das quatro linhas, não só dos atletas, 
mas também dos dirigentes. Pensando nisso, a Federação seguiu com seu propósito de oferecer 
cursos de capacitação para os clubes filiados e empresários do setor.

A entidade promoveu o Workshop “A Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no Contexto Atual Brasileiro” 
para debater a Lei 14.193/21, também conhecido como lei do clube-empresa, com o diretor jurídico da 
CBF, Luiz Felipe Guimarães Santoro, o especialista em Direito Societário e Desportivo, Vantuil Gonçalves 
Jr, e o vice-presidente da Comissão Especial de Direito de Jogos Esportivos, Lotéricos e Entretenimento 
do Conselho Federal da OAB, Pedro Trengrouse.  

“O Brasil está dando um passo para se estabelecer como a grande maioria dos clubes do mundo, 
principalmente da Europa, com a profissionalização do futebol. Ou seja, uma grande oportunidade para 
os clubes profissionalizarem a sua estrutura e assim atraírem mais investimento, aumentarem a forma 
de captação de investimento”, destacou Vantuil, sobre o avanço da legislação. 

O diretor jurídico da CBF, Santoro, elogiou a iniciativa da Federação em promover o encontro: “O workshop 
aconteceu em um momento muito oportuno para o futebol capixaba, tendo em vista a aprovação da 
lei da sociedade anônima do futebol. Não tenho dúvidas que será um marco legal muito importante 
para aqueles clubes que queiram buscar investidores para o prosseguimento das suas atividades neste 
momento tão complicado financeiramente que os clubes vêm atravessando em razão da pandemia”.

Além disso, em parceria com a CBF Academy, a FES conseguiu para os filiados o desconto de 80% no 
valor do Curso de Gestão Financeira, Contábil e de RH, que ocorreu em maio. 
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Ranking CBF: 
Dedicação e trabalho contínuo

Ranking Nacional de Clubes 2022

O futebol capixaba vibrou com mais uma conquista! A Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo per-
maneceu na 22ª posição no Ranking Nacional das Federações 2022, realizado pela CBF. Com isso, as duas 
vagas na Copa do Brasil seguem garantidas. O futebol capixaba passou a ter a segunda vaga em 2021, após a 
FES chegar à 22ª colocação.

No ranking atual, a FES soma 2.168 pontos, 280 a mais em relação à Federação Roraimense de Futebol, 23ª 
colocada, e 522 pontos atrás da Federação de Futebol do Distrito Federal, que está na 24ª posição.

Em 2021, o futebol capixaba avançou de fase na Copa do Brasil mais uma vez, com Rio Branco eliminando o 
Sampaio Corrêa-MA, com vitória por 2 a 1 no Kleber Andrade.

O Ranking Nacional das Federações da CBF é estabelecido por meio de um cálculo sobre o desempenho dos 
clubes nas competições nacionais, considerando os últimos cinco anos, com pesos maiores para os anos 
mais recentes.

“Tivemos bons resultados em campo no que tange às competições nacionais. 
Não fomos bem na Série D e a gente tem que corrigir isso, mas conseguimos 
novamente passar de fase na Copa do Brasil pelo terceiro ano consecutivo”, 
comemorou o presidente da FES, Gustavo Vieira.

“A gente conseguiu se consolidar dentro das federações que detém duas 
vagas na Copa do Brasil, que modificou por completo nosso calendário de 
forma positiva. Conseguimos também consolidar a segunda vaga na Série 
D, lembrando que os piores ranqueados não têm mais a segunda vaga e o 
Espírito Santo detêm a segunda vaga”, conclui Gustavo.

A CBF também divulgou o Ranking Nacional de Clubes 2022. O Rio Branco AC, que passou da primeira fase da 
Copa do Brasil em 2021, é o melhor time capixaba no levantamento, ocupando a 114ª posição juntamente com 
o Retrô/PE, com 505 pontos. O Vitória FC vem logo atrás, na 116ª colocação com 487 pontos, e o Rio Branco FC, 
de Venda Nova, é o terceiro melhor clube capixaba no ranking, no 131º lugar com 380 pontos.
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“É TETRA!”: Certificação Renovada

“Craques da Saúde”: 
O futebol a favor da saúde

Golaço da Solidariedade: 
Futebol além das quatro linhas

Legitimando a gestão transparente, com boas práticas de governança e em total conformidade com a 
legislação vigente, a FES recebeu pelo quarto ano consecutivo a renovação de sua certificação junto ao 
Ministério da Cidadania – Secretaria Especial do Esporte.

Com esse reconhecimento, a entidade pode receber recursos públicos do Governo Federal e firmar contratos 
de patrocínio esportivo. A exemplo de 2018, quando fechou patrocínios para o futebol capixaba com os Correios 
e Caixa, promovendo, respectivamente, o Capixabão Sedex e a Copa ES Loterias Caixa.

A CBF, em parceria com a Federação, entregou uma 
ambulância do Projeto “Craques da Saúde” para o Hospital 
Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, no município 
de Serra, referência no tratamento de pacientes com 
Covid-19. A ação fez parte do projeto “Craques da Saúde” 
da Confederação, que doou 27 ambulâncias para a unidade 
de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) de todas as 
Unidades Federativas do país. Sendo os hospitais públicos 
com o maior índice de pacientes recuperados da Covid-19 
de cada Estado que ganharam as ambulâncias.

A Federação entregou mais um cheque no valor de R� 
2 mil, além de bolas, em apoio à Obra Social Cristo Rei, 
sediada em Cariacica. A campanha #FutebolCapixabaSo-
lidário foi lançada pela FES, na edição de 2020, visando 
contribuir e fazer a diferença na formação de crianças e 
jovens capixabas. 

A entidade quase centenária, atualmente atende a 90 
crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade 
social, em Cariacica, e conhecendo as necessidades do 
Cristo Rei, foi anunciada a renovação de apoio financeiro 
à Obra Social também para 2022.

Crédito: Helio Filho/Secom
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Nomes de peso!
Grandes entidades reforçaram o time de patrocinadores e parceiros do futebol capixaba em 2021!

A Secretaria Especial do Esporte, do Ministério da Cidadania, através das emendas federais, viabilizou o 
pagamento de despesas com a arbitragem e fornecimento de bolas para cinco competições amadoras 
realizadas pela Federação. A Secretaria de Esportes e Lazer, por meio das emendas estaduais, custeou 
o transporte do Capixabão Banestes 2021, medalhas e troféus dos campeonatos amadores.

A elite do futebol capixaba contou com patrocínios do Banestes, que se tornou o naming rights da 
competição, e da TVE, totalizando um investimento de cerca de R� 1 milhão.

E não parou por aí! A Copa Espírito Santo levou o nome do Sicoob. A instituição financeira cooperativa foi 
uma das patrocinadoras da competição, assim como a TVE e a Unimed Vitória, patrocínios que renderam 
o montante de R� 550 mil em premiação aos clubes participantes. A tabelinha também aconteceu na 
temporada no Capixabão Série B Sicoob, que foi um sucesso. Na Copa ES Sicoob, a Federação investiu 
um total R� 320 mil com recursos próprios.

O patrocínio da Topper com a FES garantiu a distribuição de 600 bolas para os clubes que disputaram 
as competições profissionais durante o ano, em um investimento de R� 95.480 mil. Somente na Copa 
ES foram investidos R� 33.660 mil na utilização de 306 bolas.
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