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CURRÍCULO DE EVENTOS FIFOS 

 
 

A FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FOOTBALL 7 SOCIETY foi fundada em 30 de junho de 2004 através da evolução 
de nosso esporte em várias, partes do mundo, destacando-se em seu início os países da ARGENTINA, PARAGUAI, 
PORTUGUAL e ESTADOS UNIDOS. 

Nesta evolução destaca-se também o BRASIL, que criou as regras da modalidade através da CONFEDERAÇÃO 
BRASILEIRA DE FUTEBOL SETE SOCIETY – CBF7, e atualmente como filiada a CBSS – CONFEDERAÇÂO BRASILEIRA DE 
SOCCER SOCIETY, cuja iniciativa proporcionou os primeiros eventos que iriam integrar os países em torno da 
unificação das regras do 

futebol sete society a nível internacional e consequentemente fundar a FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FOOTBALL 
7 SOCIETY, que passou a ter uma nova nomenclatura em julho de 2017 e passou a ser chamada de Federação 
Internacional de Football Soccer Society, para também realizar as variações do futebol. Atualmente no Brasil a FIFOS, 
conta como filiada a CBSS 

– CONFEDERAÇÂO BRASILEIRA DE SOCCER SOCIETY. 
 
Realização desses Eventos Internacionais abaixo, os quais enraizaram e fixaram as diretrizes para a criação e fundação 
da Federação Internacional: 

 
 

2020 
 

 CAMPEONATO BRASILEIRO DE BEACH SOCCER – Convênio com o Ministério da Cidadania - 
Secretaria Nacional de Esportes – Lei Federal de Incentivo ao Esporte. O evento foi realizado conforme 
plano de trabalho aprovado, contando com a participação de 240 beneficiários diretos, entre atletas e 
comissões técnica. O campeonato foi disputado em duas etapas: A primeira entre os doas 28/10/2020 e 
02/11/2020 na cidade de Pernambuco/RE e a segunda fase entre os dias 18/11/2020 e 22/11/2020, na 
cidade do Rio de Janeiro/RJ. Apesar da ausência de público em função da pandemia da Covid-19, o 
evento reunião 08 equipes em cada etapa e foi uma sucesso em nível organizacional, estrutural e técnico.


 Destacamos que, devido a pandemia da Covid-19, no ano de 2020 a FIFOS suspendeu suas 
atividades entre os meses de março e setembro. Dado este cenário, a entidade não realizou outras 
atividades relevantes neste ano, além do Campeonato Brasileiro de Beach Socecr, acima 
mencionado.
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2019 

 CURSO DE PRÉ TEMPORADA DE ARBITRAGEM – em conjunto com a Federação Paulista de 
Clubes de Futebol 7 Society e a Confederação Brasileira de Soccer Society, a FIFOS prestou assessoria 
técnica e didática no curso de pré-temporada e reciclagem para árbitros de Futebol 7 Society, realizado 
em Janeiro de 2019, em São Paulo, com o objetivo de abordar temas como a padronização e os ajustes 
das regras mundiais da modalidade. Ai final do curso, que teve como principal instrutor o Professor 
Milton Mattani, 70 árbitros foram certificados, estando assim habilitados para arbitrar partidas da 
modalidade em nível nacional e internacional.


 
 CAMPEONATO PAULISTA DE BEACH SOCCER – evento realizado no Guarujá / SP, entre os dias 

16 e 20 de janeiro de 2019, no qual a FIFOS prestou assessoria na parte técnica e arbitragem da 
competição, que contou com 08 equipes e um total de 160 profissionais envolvidos entre atletas e 
comissões técnicas. A FIFOS foi responsável por chefiar e avaliar a equipe de arbitragem da 
competição, com 08 profissionais. Além da assessoria técnica e comande de arbitragem, a FIFOS 
realizou, durante este evento diversas clínicas com mais de 200 crianças e adolescentes da região, com 
a participação dos atletas profissionais, onde tais jovens tiveram foram envolvidos em atividades físicas 
e receberem treinamento de fundamentos básicos do futebol.
 


 CURSO PARA FORMAÇÃO DE NOVOS ÁRBITROS – em conjunto com a Confederação Brasileira 
de Soccer Society e a Federação Rondoniense de Futebol 7, a FIFOS prestou assessoria técnica e didática 
no curso que teve como objetivo a formação de novos árbitros de Futebol 7 Society, realizado em Março 
de 2019, em Porto Velho / RO. Ao final do curso, que teve como principal instrutor o Professou Milton 
Mattani, 30 novos árbitros foram certificados, estando assim habilitados para arbitrar partidas da 
modalidade em nível nacional e internacional. 


 MUNDIAL INFANTIL DE FUTEBOL 7 SOCIETY - em conjunto com a GO CUP, realizado de 14 à 
20 de Abril de 2019 na parte técnica e arbitragem da competição, na cidade de Aparecida de Goiânia – 
GOIAS – Brasil. Torneio infantil que abrangeu as categorias entre o sub 7 e o sub 12, contando com a 
participação de 320 equipes, em que a FIFOS coordenou uma equipe de 110 árbitros. Foram, no total, 
1.121 jogos, 6.333 gols marcados, 4.200 jogadores e mais de 70.000 visitantes, colocando o Go Cup 
seguramente entre os maiores torneios de futebol no mundo, e sobretudo, colaborando enfaticamente 
com a promoção da modalidades esportiva entre crianças e garimpando futuros novos talentos para o 
Brasil.


 CURSO PARA FORMAÇÃO DE NOVOS ÁRBITROS – em conjunto com a Federação Paulista de 
Clubes de Futebol 7 Society, a FIFOS prestou assessoria técnica e didática no curso que teve como 
objetivo a formação de novos árbitros de Futebol 7 Society, realizado em Julho de 2019, em São Paulo. 
Ao final do curso, que teve como principal instrutor o Professou Milton Mattani, 12 novos árbitros 
foram certificados, estando assim habilitados para arbitrar partidas da modalidade em nível nacional 
e internacional.


 TORNEIO INTERNACIONAL DE FUTEBOL FEMININO DE SELEÇÕES 2019 – realizado na 
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cidade de São Paulo – SP - Brasil – no Estádio do Pacaembu, de 24 de agosto a 01 de setembro de 2019, 
com 04 Seleções participantes – BRASIL, ARGENTINA, COSTA RICA E CHILE. Convênio com o 
Ministério da Cidadania - Secretaria Nacional de Esportes – Lei Federal de Incentivo ao Esporte. O 
evento foi realizado conforme plano de trabalho aprovado, contando com a participação de 128 
beneficiários diretos, entre atletas e comissões técnica (32 membros de cada seleção envolvida). Durante 
a competição mais de 31.000 pessoas estiveram presentes ao Estádio do Pacaembú, e tiveram acesso a 
um evento de alto nível técnico, que teve como grande campeã, a seleção chilena, que derrotou a seleção 
brasileira, nos pênaltis. Importantes resultados foram obtidos com a realização deste evento, entre eles: 
O intercâmbio das jogadoras brasileiras com atletas internacionais, possibilitando o aperfeiçoamento 
das mesmas e a experiência necessária para representar o Brasil em grandes competições; A promoção 
do Futebol Feminino no Brasil, com a realização do maior evento da modalidade em nosso país; Levar 
ao público um evento de alto nível técnico, com 04 seleções principais de seus países envolvidas e 
evidenciar o Brasil como capaz de organizar eventos internacionais de grandes proporções.

 
ANOS ANTERIORES 
 
 

 MUNDIAL INFANTIL DE FUTEBOL 7 SOCIETY - em conjunto com a GO CUP, realizado de 04 a 11 
de 2018 na parte técnica arbitragem da competição, na cidade de Aparecida de Goiânia – GOIAS – 
Brasil

 
 MUNDIALITO DE SOCCER SOCIETY – realizado na cidade de Taubaté em São Paulo - Brasil – 

Arena no Bolsão da Av. do Povo de 01 a 05 de Outubro de 2017, com 08 equipes participantes – 
GETAFE Espanha, LA CORUNÃ Espanha, TOKYO F7 Japão, HARRISBURG Estados Unidos, 
CORINTHIANS Brasil , SANTOS Brasil, FLAMENGO Brasil e TAUBATÉ Brasil. Convênio com o 
Estado de São Paulo Secretaria de Esportes – Lei Paulista de Incentivo ao Esporte.

 

 CIRCUITO BRASILEIRO DE CLUBES DE SOCCER - realizado na Arena Nacional, no Bairro Água 
Branca, na cidade de São Paulo - Brasil de 12 a 15 de Outubro de 2017 – 16 equipes participantes – 
Serra ES, América RJ, IBIS PE, Betim MG, Santos SP, Petrópolis RJ, Brasília DF, Corinthians SP, Sport 
RE, GE Juventus SC, Grêmio Osasco SP, Portuguesa SP, Ponte Preta SP, Guarani, Nacional SP e 
Atibaia SP. Convênio com o Estado de São Paulo Secretaria de Esportes – Lei Paulista de Incentivo ao 
Esporte. 

 

 MUNDIALITO DE SELEÇÕES DE BEACH SOCCER – realizado em outubro de 2016, na cidade de 
Santos, em Arena montada na Praia do Gonzaga – SP Brasil Convênio com o Estado de São Paulo 
Secretaria de Esportes – Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. Neste Evento recebemos o SELO DE 
QUALIDADE pelo nível de excelência demostrado na apresentação, execução e prestação de contas do 
projeto, atingindo alto grau de confiabilidade em conformidade com critérios técnicos definidos no 
programa de incentivo ao esporte.


 MUNDIALITO DE CLUBES ETAPA SÃO PAULO – Futebol Soccer Society, realizado em outubro 
de 2016, na cidade de São Paulo, no Centro Paraolímpico – SP – Brasil – Convênio com o Estado de 
São Paulo Secretaria de Esportes – Lei Paulista de Incentivo ao Esporte.
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 MUNDIAL INFANTIL DE FUTEBOL 7 SOCIETY - em Conjunto com a GO CUP, nos anos de 2014, 
2015, 2016 e 2017 na parte técnica da competição, realizado sempre na semana Santa em março/abril, 
na cidade de Aparecida de Goiânia – GOIAS – Brasil.

 
 COPA NACIONAL ALLIANZ de FUTEBOL SOCIETY - em conjunto com a Confederação de Futebol 

Soccer Society, nos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015, em 16 estados Brasileiros.
 

 COPA LATINA DE FUTEBOL SOCIETY 2012 - realizado em dezembro de 2012, na cidade de São 
Paulo, no Complexo Esportivo PLAYBALL – SP – Brasil. Convenio com o Ministério do Esporte – Lei 
Federal do Incentivo Fiscal ao Esporte.

 
 COPA AMÉRICA DE FUTEBOL SETE SOCIETY - realizado em janeiro de 2008, na cidade de 

Fortaleza no SESC IPARAMA- CEARÁ - Brasil.
 

 DESAFIO INTERNACIONAL BRASIL / PARAGUAI - realizado em junho de 2005, na cidade de São 
Bernardo do Campo, dentro do ginásio poliesportivo de SB, em São Paulo, no Brasil.

 
 COPA AMÉRICA DE FUTEBOL SETE SOCIETY - realizado em janeiro de 2004, na cidade de Capão 

da Canoa, no Rio Grande do Sul - Brasil.
 
 

 TAÇA LATINA DE FUTEBOL SETE SOCIETY - realizado em agosto de 2001, na cidade de Figueira 
da Foz, na Praia, ARENA montada em Portugal;

 

Abaixo, seguem algumas imagens dos projetos acima mencionados: 
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