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OFÍCIO CIRCULAR 012/2022 – Presidência 

 

Prezados Clubes e Atletas Filiados,  

 

A Federação Mineira de Arco e Flecha está na eminência de uma grande mudança. O Mineirinho, 

nossa sede campestre e centro de treinamento há 42 anos, passará as mãos da iniciativa privada, 

com intuído de revitalizar o Complexo Esportivo e dar um destino comercial para o espaço. 

Durante os últimos anos vivemos a sombra dessa possibilidade de sairmos do campo, o que 

acarretou em um processo enorme de trabalho árduo e negociações da Presidência desta Entidade 

e suas Diretorias, todos doando voluntariamente seu tempo, suas habilidades e contatos, no sentido 

de encontrar uma solução para uma mudança menos traumática e que fosse para o benefício de 

nossos atletas, nossa instituição e nossas relações com as entidades governamentais.  

  

Vivemos tempos difíceis, mudanças políticas, adversidades, problemas de ordem financeira, 

críticas, obstáculos, uma infinidade de desafios que muitas vezes passam de forma despercebida. 

O Tiro com Arco exige muito de todos nós para continuar crescendo em Minas, no Brasil e no 

Mundo mas, quando observamos a estrutura que temos hoje, uma Federação sem dívidas e com 

projetos bem alicerçados, temos a percepção muito clara de estarmos fazendo a coisa certa. 

 

Temos grande orgulho em vermos arqueiros mineiros despontando entre os melhores do Brasil e 

sabemos de todo o esforço e potencial de nossos atletas e instrutores que se dedicam diariamente 

no campo de prática. Vivenciamos ao longo dos anos dentro da Federação momentos de 

congregação, de participação de amigos e familiares, momentos de entretenimento e diversão que 

se traduziram em experiências incríveis no esporte. Por vezes muitas dessas vivências se diluíram 

por questões que preferimos legar ao esquecimento e hoje, nossa intensão é justamente resgatar a 

alegria que o campo da Federação sempre nos proporcionou, resgatando em todos, o sentimento 

de companheirismo que a família do arco representa.  

 

Toda mudança é algo que pressupõe alguma insegurança e adaptação, isso é natural frente ao 

desconhecido, e sair do campo que integra o cenário do Mineirinho nos traz um sentimento de 

pesar e nostalgia, mas que acreditamos que, ainda assim, nos dará força para seguirmos adiante. 

Nossa Federação terá que deixar o Mineirinho, mas todo o tempo que nossa Diretoria investiu em 

reuniões e negociações surtiu efeito, somos hoje a única Federação Esportiva autorizada a ainda 

permanecer no Complexo, com boas relações com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Social e a empresa licitadora.  

 

Uma situação desafiadora que nos propulsionou para novos patamares. Teremos em breve três 

unidades no Estado de Minas Gerais, uma sede administrativa já em funcionamento no bairro 

Sagrada Família e dois campos de prática a serem inaugurados nos próximos meses, um no Caiçara 

em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte e outro em Lagoa Santa em parceria com o 

Governo do Estado de Minas Gerais e Prefeitura de Lagoa Santa. Dois grandes projetos que trarão 
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maior destaque para o esporte em Minas, para o Brasil e para o Mundo. Uma grande conquista 

para a Federação Mineira e para os Clubes Associados.  

 

 

Essa boa notícia busca trazer sentimentos de renovação e conquista, demonstrando que esta 

Diretoria não está parada. Apesar de nosso tempo extremamente curto uma coisa nos une, o amor 

pelo Tiro com Arco, por isso, aqui estamos como voluntários, procurando realizar um bom 

trabalho, cheios de desafios e obstáculos, motivados por fazermos o certo e fundamentados em 

nossos Regulamentos e Estatuto. Nada disso seria possível sem importantes contribuições e, para 

tanto, gostaríamos de agradecer nossa incansável Diretoria, nossos funcionários que se dedicam 

com afinco, muitas vezes extrapolando suas funções, aos instrutores e a todos que dedicam seu 

tempo de alguma forma a esta Entidade em prol do Esporte. Agradecemos ainda as boas energias 

que a grande maioria envia até essa diretoria. 

 

Esperamos sinceramente que nossas ações e condução dessa Entidade possam cada vez mais 

agregar clubes, pessoas e famílias, gerando bem estar e conquistas inimagináveis. Os cronogramas 

de mudança e inauguração de nossos novos Campos de Prática serão divulgados em devido curso 

em nossos canais oficiais e esperamos com muita alegria inaugurar uma nova fase para o Tiro com 

Arco em Minas Gerais, trazendo de volta a nossa rotina a alegria e o laço fraternal que o esporte 

nos proporciona.  

 

 

 

 

Belo Horizonte, 01 de Setembro de 2022 

 

 

                   

 

Anne Ferreira Silva Pacheco Xavier 

Presidente da FMAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefferson Kleber Forti 

Vice- Presidente da FMAF 
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