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E aí pessoal do Óbvio Ululante, 

Eu sou a Luiza Aguiar, eu sou a Pamela Joras e eu sou Suellen Ramos. 

E o assunto deste mês é o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Sim ele 

existe e a edição desse ano, queteve início em setembro e vai até novembro, conta com a 

participação de 20 equipes de todo o Brasil. 

A terceira edição do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino tem algumas 

novidades em sua formação. Uma delas é a presença de quatro equipes tradicionais do 

futebol masculino, sendo elas: Flamengo, América Mineiro, Portuguesa e Santos. 

As outras 16 equipes que completam a competição são Iranduba, do Amazonas, 

Pinheirense, do Pará, Botafogo, da Paraíba, Caucaia, do Ceará, Tiradentes, do 

Piauí, Viana, do Maranhão, Vitória, de Pernambuco, São Francisco, da Bahia, 

Mixto, do Mato Grosso, Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, Ferroviária, Centro 

Olímpico, São José e Rio Preto, de São Paulo, Foz Cataratas, do Paraná e 

Kindermann, de Santa Catarina. 

As 20 equipes foram divididas igualmente em quatro grupos, onde os dois 

melhores colocados se classificaram para a segunda fase da competição. Ferroviária, 

atual campeã e Kindermann campeão da Copa do Brasil desse ano, surpreenderam 

caindo já na primeira fase. 
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As oito melhores equipes que se classificaram para a segunda fase contarão 

também o reforço das 20 atletas da seleção permanente, distribuídas através de um draft, 

outra novidade da competição. O sorteio aconteceu nessa sexta na cede da CBF. 

Forte candidato ao título já em sua primeira participação, a equipe do Flamengo 

investiu no elenco contratando nomes de peso como Tânia Maranhão e Maycon, 

medalhistas olímpicas pela seleção brasileira. O time ainda foi contemplado no draft 

com as escolhas da zagueira Mônica, da versátil Maurine e da atacante Rafaela 

Travalão.  

Outro que aponta como favorito é o São José. A equipe teve a melhor campanha 

na 1ª fase do torneio, apresentando 100% de aproveitamento e 19 gols de saldo. Além 

disso, no draft a equipe ganhou como reforços a volante Bia e a lendária meia Formiga. 

Quem também apresentou 100% de aproveitamento na 1ª fase foi o Santos. A equipe, 

que volta à ativa depois de três anos sem representação no feminino, de cara mostrou 

sua força despachando para casa a atual campeã Ferroviária. 

Nessa segunda fase, as equipes estão divididas em dois grupos de quatro clubes 

que jogarão entre si em disputas de ida e volta, com início na tarde de hoje, 30 de 

setembro. Os dois melhores de cada grupo classificam-se para a semi-final. 

Acompanhe conosco os próximos passos do Campeonato Brasileiro de Futebol 

Feminino e os principais assuntos do futebol praticado por mulheres. 

Luiza Aguiar, Pamela Joras e Suellen Ramos para a Rádio UFMG Educativa. 

 


