
 

 

“MINAS CHAMPIONS LEAGUE” 

 

REGULAMENTO DA TEMPORADA 2022 

 

 

 Art 1º - siVão Geral: O “Minas Champions League,” cuja sigla é “MCL"  Vresdisputado por Equipes, 

compostas por atletas registrados na FHMG, em no msximo 8 (oito) etapas, de Fevereiro a Dezembro de 

2021, a serem realizadas durante as etapas da Copa Minas ou competições chanceladas pela FHMG. 

Cada etapa, compreende a disputa de 5(cinco) provas, denominadas “Qualify”, “S1”, “S2”, “SEMI FINAL” e 

1 (uma) prova decisiva, denominada “FINAL”, e distribuirá premiações em especie,  contando pontos para 

o Ranking Anual do MCL. 

Todas as competições terão a chancela da FHMG estando, portanto, sujeitas a este regulamento específico 

do MCL, bem como ao Regulamento da FHMG. 

 

Art 2º - Comitê organizador será composto pelo Presidente da FHMG, Diretor técnico da FHMG, 01(um) 

Representante dos Cavaleiros, 01(um) Representante dos Oficiais da FHMG, 01(um) Representante dos 

Clubes filiados e Diretor do Evento. 

 §1º - Representante dos cavaleiros será indicado entre os 03(três) eleitos no último colégio 

eleitoral 

 §2º - Representante dos Oficiais será indicado entre os mesmos, os quais deverão promover uma 

reunião e enviar para FHMG até 10/02/2022. 

 §3º - Representante dos Clubes será indicado entre os mesmos, os quais deverão promover uma 

reunião e enviar para FHMG até 10/02/2022. 

 S4º - A cada etapa será  montado um Comitê de Apelação composto por 03(três) membros, 

escolhidos pelo Comitê Organizador, os quais não poderão ter vinculo com qualquer equipe do MCL. 

 



 

 

Art 3º - EQUIPES - O número mínimo de Equipes participantes no MCL em 2022 é de 8 (oito) e um  máximo 

de 16 (dezesseis), cada uma composta por um mínimo de 6 (seis) e um msximo de 10(dez) atletas 

(cavaleiros e / ou amazonas) e 01(hum) Mascote da categoria Aspirante, que participará conforme 

parágrafo  §8º.  

 §1º - O número de Equipes efetivamente participantes ser scomunicado antes do início da 

temporada de competições do MCL. 

 §2º - as Equipes estão livres para negociar com potenciais integrantes, não necessariamente 

filiados ao mesmo clube, e deverão apresentar para registro uma lista com no mínimo, 6 (seis) e, no 

máximo, 10 (dez) atletas (cavaleiros e / ou amazonas) e 01 (hum) Mascote conforme parágrafo §8º, das 

categorias Aspirante, Mini Mirim, Pre Mirim, Mirim, Pre Junior, Junior, Young Rider, Jovens Cavaleiros , 

Amadores, Master e Seniores. 

 §3º - Cada atleta pode ser registrado no MCL por apenas uma Equipe. Para participar de qualquer 

competição do MCL os atletas necessitam estar registrados  e em dia com com suas obrigações junto a 

FHMG. 

 §4º - Cada Atleta só poderá competir uma única vez nas provas do MCL durante uma mesma etapa. 

 §5º - Os cavalos não necessitam estar registrados por Equipes no MCL e podem competir ao longo 

do ano por diferentes Equipes. Porem durante uma mesma etapa, o cavalo só poderá competir uma única 

vez nas provas do MCL e por uma equipe. Para participar de qualquer competição do MCL os cavalos 

necessitam estar  registrados  e em dia com com suas obrigações junto a FHMG. 

 §6º - Capitão da Equipe: é o porta-voz e representante designado por uma Equipe. O Capitão é a 

pessoa de contato entre a Equipe e o Comitê Organizador do MCL, os organizadores, oficiais e os 

funcionários da FHMG nos quais serão realizadas as competições do MCL. O Capitão da Equipe terá 

autoridade e responsabilidade para representar a Equipe em relação a todos os assuntos, incluindo, mas 

não se limitando a questões relativas ao bem-estar dos cavalos, a proteção dos atletas e regulamentos. O 

Capitão da Equipe será registrado junto ao Comitê Organizador do MCL. Toda e qualquer alteração de 

Capitão deverá ocorrer somente em caráter excepcional e ser informada pela Equipe com antecedência 

mínima de 7 (sete) dias da próxima competição do MCL. 



 

 

 §7º - Atletas menores de 18 (dezoito) anos não podem ser designados como Capitão de Equipe. 

   §8º - Os Atletas da categoria Aspirante serão aquele melhores colocados na etapa 

MCL anterior, tendo o 1º colocado o direito de escolher em primeiro lugar em qual equipe saltará, o 2º 

colocado o direito de escolher em segundo lugar em qual equipe saltará e assim repetirá com os demais e 

suas classificações. 

 

Art 4º - Registro de Equipes: uma Equipe só pode se registrar se tiver concluído um acordo com o Comitê 

Organizador do MCL. O Acordo de Equipe e Registro devem ocorrer, no msximo, 10/02/2022. Os 

interessados em formalizar o Acordo e o Registro terão a possibilidade de buscar patrocinadores próprios, 

sem limite de quantidade e / ou valores, se assim o desejarem. 

 §1º - Inscrição anual e Pagamento de taxas anuais de participação e direito de uso do nome, 

logomarca da Equipe e Cor serão realizadas no momento do registro das equipes, respeitando a data limite 

de  10/02/2022. O pagamento das taxas anuais de participação e direito de uso do nome e logomarca da 

Equipe, cujo valor ser sdefinido juntamente com o Comitê Organizador, dever sser integralmente efetuado 

até 10/02/2021. 

 §2º -  Valor para compra de cada equipe  para a temporada 2022 será de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais) a vista ou R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) em 10 vezes. 

 §3º - Inscrições fora do prazo acima serão analisadas pelo Comitê Organizador, e caso aceitas o 

pagamento deverá ser pago no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) em 01(uma) parcela à vista.  

 

Art 5º - Uniformes e Materiais das Equipes – Camisas  e mantas de responsabilidade  das Equipes.  

 §1º - É obrigatório o uso pelos atletas do uniforme das Equipes em todas as provas seletivas e ou 

decisivas do MCL.  

 §2º - Os uniformes das Equipes serão confeccionados por fornecedor único, indicado pelo Comitê 

Organizador, de acordo com os padrões e regras estabelecidos pelo MCL e aprovado pela FHMG.  

 §3º - Cada equipe pode ter patrocinadores específicos nos materiais, mas esses devem ser 

aprovados pelo Comitê Organizador para que não haja conflito com os patrocinadores do MCL. 

O custo de aquisição dos uniformes não está incluído na inscrição e / ou nas taxas anuais de participação e 

deverão ser negociados e pagos diretamente ao fornecedor. 



 

 

           §4º - Ordem de entrada do MCL no final da ordem da prova.  

 

Art 6º - Nome e Logotipo / Logomarca das Equipes: serão escolhidos pelo Capitão da Equipe, não podendo 

este nome ser alterado no decorrer da temporada. A prioridade de escolha se dará de acordo a ordem de 

pagamento compensada na FHMG.  

 §1º - A confirmação do nome se dará por ocasião da efetivação da Inscrição Anual e Pagamento das 

taxas anuais de participação e direito de uso do nome e logomarca da Equipe. 

 

Art 7º - Música oficial: será proposta pelos integrantes de cada Equipe. A música será executada na entrada 

dos cavaleiros da Equipe na pista e, eventualmente, nas cerimônias de premiação. 

 

Art 8º - Janela de transferência e substituição de atletas entre Equipes: há uma janela de transferência ou 

substituição de 08/05 até 30/06  e outra 08/08 até 15/09, durante a temporada do MCL. Qualquer 

alteração ou extensão nas datas da janela de transferência será comunicada antes da realização da 

primeira competição do MCL. As eventuais transferências de cavaleiros / amazonas para outras Equipes 

deverão ser registradas junto ao Comitê Organizador.  

 §1º - a substituição de atletas fora da janela de transferência ou de substituição é 

excepcionalmente possível por razões médicas. 

 §2º -o empréstimo de atletas ou substituições fora da janela de transferência será permitidas entre 

equipes em casos especiais que serão analisados e caso acatado pelos capitães e pelo presidente da FHMG. 

  

 §3º -Atletas pertencentes ao Grupo I (anexo I), poderão flutuar em até 3 equipes diferentes na 

temporada, seguindo a restrição do art 9º, item 9.2.  

 

Art 9º -  FORMATO DE COMPETIÇÃO 

 9.1 - Duração da temporada e número de competições do MCL: de Fevereiro a Dezembro; 8 (oito) 

é o número máximo de competições da MCL. Serão sempre realizadas durante uma etapa da FHMG ou em 



 

 

algum Evento com a chancela da FHMG, onde as datas e locais das competições do MCL serão comunicado 

juntamente com o calendário da FHMG / 2022 

 9.2 - Cada etapa, compreende a disputa de 4 (quatro) provas, denominadas “Qualify”, “S1”, “S2”,  

“SEMI-FINAL” e, 1 (uma) prova decisiva, denominada “FINAL”: 

  Qualify: 1(um) atleta por equipe da categoria aspirante, julgada para as Equipes pelo 

Artigos 238.6.2.3 (Tempo Ideal) ,  e disputadas em prova da grade de horários da etapa e, portanto , não 

exclusivas do MCL, nas quais os atletas poderão participar tanto por suas equipes como individualmente 

pela etapa da FHMG. Ordem de entrada das equipes por sorteio na 1º etapa, nas demais será ordem 

inversa de classificação do Ranking.   

  S1: 2 (dois) atletas por equipe, havendo 1 descarte, julgada para as Equipes pelo Artigos 

238.6.2.3 (Tempo Ideal) 238.2.1 (ao cronômetro) e disputadas em prova da grade de horários da etapa e, 

portanto , não exclusivas do MCL, nas quais os atletas poderão participar tanto por suas equipes como 

individualmente pela etapa da FHMG. Ordem de entrada das equipes por sorteio na 1º etapa, nas demais 

será ordem inversa de classificação do Ranking. 

  S2: 2 (Dois) atletas por equipe, sendo um PRM/MR/JC, havendo 1 descarte na S2 a 1,10 mt., 

julgada para as Equipes pelo Artigo 238.2.1 (ao cronômetro) para as categorias AM/MA/PRM/MR /JC e 

disputadas em provas da grade de horários da etapa FHMG e, portanto, não exclusivas do MCL, nas quais 

os atletas poderão participar tanto por suas Equipes como individualmente pela etapa da FHMG. Ordem de 

entrada das equipes por sorteio na 1º etapa, nas demais será ordem inversa de classificação do Ranking. 

 

                    SIMI-FINAL:  : 2 (Dois) atletas por equipe, no máximo 1 senior, respeitando a regra do 0,15m, 

havendo 1 descarte na SIMI-FINAL a 1,20 mt., julgada para as Equipes pelo Artigo 238.2.1 (ao cronômetro) 

para as categorias AM/MA/PRM/MR /JC e disputadas em provas da grade de horários da etapa FHMG e, 

portanto, não exclusivas do MCL, nas quais os atletas poderão participar tanto por suas Equipes como 

individualmente pela etapa da FHMG. Ordem de entrada das equipes por sorteio na 1º etapa, nas demais 

será ordem inversa de classificação do Ranking. 

 



 

 

   

  FINAL: 1  atletas por equipe não havendo descarte Final a 1,30mt. julgada pelo Artigo 

238.2.1 (Tabela A – ao cronômetro) aberta para 1 (um) atleta do Grupo I ou 1(um) atleta não pertencente 

ao Grupo I, ou 2 (dois) atleta não pertencente ao Grupo I, disputada em uma prova exclusiva do MCL, na 

qual participarão todas as equipes em ordem inversa do resultado validos da S1, S2 e Semi-Final, sem 

descartes de resultados.  

 9.3 - Para o resultado final da etapa serão considerados o somatório de FALTA e TEMPO dos 

conjuntos, conforme abaixo apontado: 

  - Melhor resultado da equipe na S1 de faltas sem considerar tempo; 

                             - S2 melhor resultado da equipe na S2, sendo o mehor resultado com o tempo; 

  - 1 (um) melhores resultados da equipe na Semi-Final, sendo o melhor resultado com 

tempo; 

  -FINAL  1 (um) resultados da equipe na Final faltas e tempo    

 §1º - A desqualificação / Eliminação de qualquer atleta de uma Equipe durante nas provas S1, S2 

e Semi-Final, implica no acréscimo ao resultado, da mesma, do pior resultado de entre conjuntos do MCL 

somados a 20 pontos, conforme regulamento CBH/FEI. 

 S2º - A desqualificação / Eliminação de qualquer atleta de uma Equipe durante a prova Final 

“MCL” (1,30mt., Tabela A) de uma competição do MCL implica na desqualificação / Eliminação da 

equipe. 

 9.4 - A prova QUALIFY somará 1(um) ponto para cada equipe na etapa para os atletas que 

terminarem com 0(zero) pontos perdidos dentro da faixa de tempo. 

As provas qualificativas S1, S2 e SEMI-FINAL podem ocorrer em qualquer ordem dentro da grade de 

horários da etapa da FHMG. Os percursos das provas exclusivas e decisiva do MCL serão sempre 

desenhados por “Course Designers” indicados pelo comitê organizador e terão um mínimo de 10 (dez) 

obstáculos e 13 (treze) esforços e um máximo de 12 (doze) obstáculos e 15 (quinze) esforços. Para a prova 

de 1,30m um coringa com o bonus para equipe, podendo tirar um 4 pontos se for o caso. Os resultados das 

provas S1, S2 e Semi- final contarão para o MCL e para o Ranking da FHMG 2022. 



 

 

 9.5 -  Só estarão habilitados a participarem das provas do MCL, os cavalos que tenham terminado 

ao menos uma prova dos dias anteriores da etapa do Ranking da FHMG em sua categoria ou não de 

origem. O cavalo deve particiapar obrigatorimente do primeiro dia para o conjunto poder concorrer ao 

MCL, salvo as etapas que só tiverem a prova do MCL.  

  §1º - Casos de eliminação ou desistência do cavaleiro ou cavalo, serão examinados pelo 

comitê de apelação e eventualmente liberados para a prova. 

 9.6 - Caso uma ou mais Equipes não consiga(m) participar em alguma das PROVA do MCL estará(ão) 

automaticamente desqualificada(s) da Etapa. 

 9.7 - O Capitão de cada equipe notificará ao Comitê organizador, no prazo e local indicado no 

programa pela FHMG, quantos e quais atletas farão parte da sua Equipe para as competições do MCL- no 

mínimo 6 (seis) e no máximo 10 (dez) atletas. O Capitão deverá indicar para cada etapa do MCL, os atletas e 

a ordem de suas respectivas participações dentro da sua equipe nas provas qualificativas S1 (1.00mt.), S2 

(1.10mt.), SEMI-FINAL (1.20mt) e FINAL (1.30mt.). 

 

 §1º - Distribuição de Atletas nas provas: 

PROVAS/CATEGORIAS S1 (1,00mt.) S2 (1,10mt.) SEMI-FINAL 
(1,20mt) 

FINAL 
 (1,30mt) 

AMADOR B SIM SIM -  

AMADOR A* SIM SIM SIM  

AMADOR*  SIM SIM  

AMADOR T- JC T   SIM SIM 

MINI MIRIM SIM SIM -  

PRE MIRIM SIM SIM SIM SIM 

JC B SIM SIM -  

JC A SIM SIM SIM  

JC* - SIM SIM SIM 

MIRIM* - SIM SIM SIM 



 

 

SR -YR -JR-PJR - - - SIM 

SR A - - SIM - 

 
 
 
 

 §2º - Ressalva para os cavaleiros que disputam o ranking da FHMG 2022 que só poderão saltar 

provas com a diferença de 0,15m por temporada de acordo ao regulamento da FHMG e CBH, exato na 

prova QUALIFY reservada somente para atletas aspirantes.   O cavaleiro/amazona e o cavalo, não poderá 

saltar a SEMI-FINAL e a FINAL da mesma etapa do MCL. 

 §3º - Cada Equipe poderá inscrever somente 2(dois) cavaleiros pertencentes ao Grupo I, na 

temporada 2021. 

 $4º - Os Cavaleiros provenientes de outras federações que saltaram provas acima de 1,40m em 

CSNs não poderão formar equipe com cavaleiros da categoria sênior top ranqueados em 2022 na FHMG, 

pertencentes ao Grupo I. 

 §5º - Todos atletas deverão ser confirmados em suas categorias e grupo junto ao Comitê 

Organizador, o qual reserva vetos a caso não descritos neste regulamento. 

 

Art 10º - Pontuação da Etapa para o Ranking Anual MCL: O ranking final das Equipes nas competições do 
MCL é baseado na soma de pontos que serão concedidos as equipes nas competições do MCL de Fevereiro 
a Dezembro de 2022 -  
 

CLASSIFICAÇÃO PONTOS 

1o Lugar 20 

2o Lugar 15 

3o Lugar 11 

4o Lugar 9 

5o Lugar 7 

6o Lugar 5 

7o Lugar 4 



 

 

8o Lugar 3 

9o Lugar 2 

10o Lugar 2 

Equipe Desqualificada 0 (zero) 

 
 
 
 

 

 §1º - Empates: pontos ganhos por equipes que empatam em qualquer classificação são somados e 

divididos igualmente entre as equipes empatadas, conforme regulamento CBH. 

 §2º - Classificação geral do Ranking Anual MCL: a classificação geral do Ranking MCL é baseada na 

somatória dos pontos ganhos pela equipe em cada competição do MCL. No caso de empate em pontos 

para qualquer classificação ao final da temporada, desempate será pelo maior número de 1º lugar nas 

etapas, caso presistindo o maior número de 2º lugares e assim sucessivamente. 

 §3º - Haverá descarte de 01(uma) etapa, não podendo a etapa de encerramento. 

 §4º - A etapa final valerá o 100% (cem porcento) a mais da pontuação das demais. 

 S5º - O melhor resultado da prova de 1,30 receberá uma pontuação extra de 3(Três) pontos na 

etapa.  

 S6º -todas as equipes têm que obrigatoriamente, a partir do momento de sua inscrição, participar 

de todas as competições da temporada regular do MCL, de Fevereiro a Dezembro de 2021, com o mínimo 

de 7 (sete) e o máximo de 12 (doze) atletas. As Equipes que eventualmente não participarem de uma 

competição perderão os pontos da etapa em disputa. 

 §7º - Haverá uma bonificação de pontuação para os atleta das equipes que saltarem e obtiverem 

resultados segundo quadro abaixo, que saltarem o campeonato mineiro, não podendo ultrapassar de 

10(dez) pontos por equipe. 

Categorias Pontos 

Campeão Vice-Campeão 

Categorias 3 1 



 

 

 
 
  

Observação:  Será considerado participante de uma equipe, o concorrente que tenha saltado a segunda 

etapa do MCL, pela a mesma para o Campeonato Mineiro.   

            §8º  Na prova de 1,30m com coringa bonus de tirar 4 pontos de uma falta se for o caso.  

 

Art 11º - Premiação em Especie: 

 11.1 - a premiação total estimada é de R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), sendo R$ 

22.000.00 (vinte e dois mil reais) em cada etapa; e um carro O Km no valor de aproximadamente R$ 

35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para a classificação final do Ranking Anual do MCL. 

 11.2 - Haverá premiação em espécie de R$ 15.000,00 (quinze reais), em cada etapa do MCL, a ser 

confirmada no programa do evento aprovado pela FHMG, para as 3 (três) equipes melhor classificadas 

conforme abaixo: 

   1o Lugar - R$ 7.000,00 

   2o Lugar - R$ 5.000,00 

   3o Lugar - R$ 3.000,00  

 11.3 - Prêmios em espécie A premiação total para a classificação geral do Ranking Anual 

MCL é de um carro 0 KM no valor aproximado de 35.000.00 (trinta e cinco mil reais), a será 

confirmada após fechamento das equipes. 

 11.4 - Os montante acima mencionado dos itens 10.1, 10.2 e 10.3 serão recalculado em 

caso de um número menor do que doze 12 equipes nas competições no MCL na temporada 2020. 

 11.5 - Haverá desconto de IR na premiação em espécie oferecida, de acordo com a legislação 

tributária vigente. 

 11.6 - A premiação em espécie para a classificação geral das equipes no Ranking MCL é distribuída 

ao final da temporada, de acordo com o item 12.3. 

 

Art 12º - Cerimônia de Premiação e Podium: haverá Cerimonia de Premiação e Podium para as 3 (três) 

equipes melhor classificadas (Ouro, Prata e Bronze) em cada competição do MCL. Durante as Cerimonias de 



 

 

Premiação e Podium os integrantes das Equipes devem usar o material do patrocinador Master do MCL 

fornecido pelo Comitê Executivo (capas de premiação para os cavalos) 

 §1º - Participação na premiação: Todos os integrantes das 3 (três) equipes melhor classificadas de 

cada competição do MCL devem participar da premiação e usar o material do patrocinador Master do MCL 

fornecido pelo Comitê Executivo do MCL. As equipes deverão ser representadas, pelo menos, por seus 

atletas que participaram da competição FINAL e pelos Capitães de Equipes. Os outros atletas das equipes e 

o(s) dono(s) das Equipes também serão convidados. Nenhum prêmio em espécie é dado para equipes ou 

atletas que não se apresentarem na cerimônia de premiação e podium devidamente uniformizado. 

 §2º - Cerimonias de Premiação, Podium: Todos os integrantes das 3 (três) melhores equipes da 

classificação no Ranking Anual do MCL devem estar presentes na última competição do MCL na temporada 

para receber o prêmio pessoalmente e devem estar disponíveis para participar e usar o material do 

patrocinador Master MCL (capas de premiação para os cavalos e bonés para os atletas). As equipes são 

representadas, pelo menos, por seus atletas que participam da última competição do MCL na temporada e 

pelos Capitães das Equipes. Os outros atletas e o(s) dono(s) das Equipes também serão convidados. 

Nenhum prêmio em dinheiro é dado para Equipes ou atletas que não se apresentarem na cerimônia de 

premiação, Podium, se e quando requisitados. 

 §3º - Troféus e Champagnes para as equipes campeã e vice-campeã. Faixas para equipe campeã. 

Medalhas e escarapelas para as equipes Ouro, Prata e Bronze de cada etapa. 

 

Art 13º - Inscrição para as Etapas do MCL deverão ser efetuadas na FHMG: os cavaleiros / amazonas e os 

seus respectivos cavalos, de todas as Equipes, deverão se inscrever no site da FHMG. A inscrição para o 

MCL ocorrerá simultaneamente com a inscrição da etapa da FHMG. Somente serão aceitas as inscrições de 

Cavaleiros e Cavalos devidamente em dia com suas taxas de anuidade cavalo/cavaleiro e inscrições, e que 

tenham participado de uma prova da etapa antes das provas qualificativas. 

 §1º - Atleta e cavalo reserva: se um atleta de uma Equipe do MCL inscrito para uma competição 

não puder competir por motivos médicos ou o cavalo por motivos veterinários, a Equipe poderá fazer uma 



 

 

substituição - por um atleta já registrado pela Equipe no MCL e devidamente inscrito na etapa da FHMG 

com um cavalo também inscrito, cujo ambos tenham participadas das provas do dia anterior. 

 

Art 14º -  Controle de material e hipersensibilização: Todos os cavalos que participam das competições do 

MCL estão sujeitos a controle de material e hipersensibilização, de acordo com os Regulamentos Geral e de 

Salto da CBH. 

 

Art 15º - Código de Conduta da FEI: O “Minas Champions League” adere integralmente ao Código de 

Conduta da FEI (Federation Equestre Internationale) em todas as suas competições e provas. 

 

Art 16º - CANCELAMENTO E / OU ADIAMENTO DE “ETAPA FHMG” - Se por algum motivo relevante, a 

critério do Comitê organizador do “Minas Champions League”, a etapa do MCL, não puder ser realizada no 

mesmo local e simultaneamente com a Etapa da FHMG, os Capitães das Equipes serão previamente 

comunicados. 

 

Art 17º - CASOS OMISSOS E ESPECIAIS - Os casos omissos e especiais (interpretativos e / ou eventuais 

contradições do regulamento) serão resolvidos pelo Comitê Executivo do “Minas Champions League” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo I 

Cavaleiros pertencentes ao Grupo I 

André Carvalho de Moura 

Fábio Sarti 

Felipe Ferreira Figueiredo  

Felipe Lopes Morgan  

Gabriel Kayan  

Henrique Rocha Lobo 

Paulo Gil Muniz Rodrigues 

Pedro Paulo Luz Lacerda  

Rodrigo Lemos de Moraes Sarmento  

Sérgio Henrique Neves Marins 

 

 


