
Vimos por meio deste DECLARAR APOIO INCONDICIONAL 
e irrestrito a chapa de Rozenha e Eufrásio, na eleição da 
presidência da Federação Amazonense de futebol – FAF!

Nós, subscritores deste texto, comunicamos que somos 
totalmente a favor da mudança no comando da FAF, 
passamos três décadas com a mesma gestão, paramos no 
tempo e agora, chegou a hora de mostrar que queremos / 
necessitamos / exigimos e vamos buscar essa mudança. 
Nossos clubes precisam da mudança, nossas ligas 
precisam de mudança, nosso futebol clama por mudança, 
NÓS DIRIGENTES precisamos dessa mudança e é por ela 
que iremos lutar, aonde quer que seja, custe o que custar!

Queríamos informar também, que não aceitaremos 
nenhuma manobra suspeita, como ocorreu em outras 
oportunidades (e não foram poucas) e já estamos 
percebendo de maneira subliminar novamente na 
resolução 001 datada de 13 de janeiro e postada somente 
em 25/01, mais uma destas manobras, infelizmente. 
Queremos o correto, somente o correto, queremos o 
cumprimento do estatuto, que marca eleição para os 10 
meses anteriores ao final do mandato atual, ou seja, a 
eleição tem que ocorrer até o final de fevereiro, também 
lutaremos por isso!                                                                                                 

Aos membros da executiva atual da federação, queremos 
avisar que não somos leigos. Para mantê-los no poder 
quando tinham a maioria, todos podiam votar, agora que 
está claro que não existem mais votos favoráveis a 
permanência do julgo e do quase cartel que se enraizou 
nos porões do alicerce da direção do futebol Amazonense, 
mais precisamente na FAF, querem mudar as regras do 
jogo e exigir documentos que não eram exigidos antes, 
jamais permitiremos isso! As mordaças caíram juntamente 
com as máscaras, Basta! Chega! Acabou!

MANIFESTO Manaus, 27 de Janeiro 2022.

Desejamos que o processo aconteça tranquilo, que 
tenhamos uma transição digna e civilizada até para 
preservar o futebol tão escandalizado durante 3 décadas, 
mas deixamos claro que exigiremos o cumprimento das 
regras sem MANOBRAS. 

NÃO desejamos ter por exemplo, que recorrer à gigantesca 
maioria que compõem atualmente a ONDA AZUL da 
mudança, para invocar inclusive e se for necessário o 
Estatuto da FAF (isso mesmo, o Estatuto dragoniano de 
Coari 2006), que mesmo com toda previsão protetiva 
colocada no mesmo para facilitar como fez por estas 3 
décadas passadas, uma continuidade de uma situação 
nociva  ao futebol local, mas que agora com o que temos 
atualmente, permite-nos, convocar uma Assembleia 
Geral, e os MOTIVOS para até e se for o caso, tenham 
certeza, não faltam, DESTITUIR toda a executiva da FAF, é 
possível ser feito perfeitamente. Expediente que não 
queremos recorrer! Queremos o respeito à vontade dos 
que compõem a comunidade votante que elegem a 
Direção da FAF e que organizam o futebol do Amazonas, 
nas pontas mais difíceis, que são nos municípios e os 
clubes profissionais do Amazonas.

Para finalizar, estamos em plena disputa de um Estadual 
profissional, são 12 clubes em disputa, 12 investimentos, 12 
dirigentes, 12 torcidas, etc. Mesmo estando claro qual a cor 
da camisa dentre os 12 clubes que a executiva da FAF 
escolheu, CLAMAMOS seja IMPARCIAL e PARE na cor 
escolhida, as máculas que está pouco a pouco colocando 
na vossa reputação frente a direção da FAF.

A mudança chegou!

Queremos ROZENHA E EUFRÁSIO!

Tenham grandeza, aceitem a nossa vontade!

CONTINUA >>>
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ASSINAM ESSE MANIFESTO:

LIGAS
 
Coari - Eufrasio da Sílvia Azevedo 
Humaitá - Édson Prestes Ferreira 
Rio Preto da Eva -Clebson Pereira de Menezes
Manicoré - Erasmo Conceição da Silva
Itapiranga - Izac Farias de Souza
Novo Airão - Nazareno Barbosa F.
Santo Antônio do Içá - Manoel da Conceição Silva 
Iranduba - Francisco Gomes da Cunha 
São Paulo de Olivença - Aldary Cruz de Souza 
Anamã - Gelciney Moraes dos Santos 
Itacoatiara - Pedro Nogueira da Silva 
Tabatinga - Aldacy Carneiro Caldas 
Novo Aripuanã - Mário Cesar Sodré 
Barcelos - Édson de Jesus Carneiro da Costa 
Codajás - Raimundo Magalhães dos Santos
Borba - Claudione Brasil Goes
Silves - Wollace Viana Andrade 
Autazes - Eduardo Alves Aranha 
São Sebastião do Uatumã - Fábio Monteiro Alves 
Nova Olinda - Edmilson Machado de Lima 
Tefé - Carlos José Lima Cunha 
Canutama- Lúcio Romano de Matos 
Lábrea - Antônio Soares Braga 
Urucurituba - Gilson Soares Bentes 
Caapiranga - João Victor Barroso de Moraes 
Benjamin Constant - Rainey Pinto Araújo



ASSINAM ESSE MANIFESTO:

LIGAS 
 
Urucará - Celestino Marques Vieira 
Boa Vista do Ramos - Antônio Similo Lima Neto 
Alvarães - Elton Leocadio Cavalcante 
Atalaia do Norte - Manoel Cândido de Matos 
Manaquiri- Flávio Coelho dos Santos 
Manacapuru - Gel Mateus de Souza 
São Gabriel da Cachoeira - Erlange Figueiredo de Araújo
Beruri - Walter Medeiros da Silva
Sta. Isabel do Rio Negro - Francisco Afonso B. de Queiroz
Anori - Manoel da Costa Moura
Amatura - Cosmar Gonçalo Balieiro
Fonte Boa - Sharles de Souza Coelho

CLUBES

William Abreu - Pres. Conselho Delibrativo Amazonas FC
Wallace Dantas - Presidente do Atlético Clipper Clube
Denis Albuquerque - Presidente do Nacional Fast Clube
João Carlos Dias - Presidente do JC Futebol Clube
Marcus Souza - Presidente do Manauara EC
Roberto Soares - Presidente do CDC Manicoré
Deusdeth Reis - Presidente do Nacional FC
Lúcio Barros - Presidente do Penarol AC
Francisco Boary - Presidente do São Raimundo EC
Aldemir Maquiné - Presidente do EC Tarumã
Modesto Alexandre - Presidente Princesa do Solimões EC


