COMUNICADO DA FEDERAÇÃO MINEIRA DE TEXAS HOLD’EM
Como todos sabem, em 2018, devido a muitos problemas, das oito etapas prometidas, do
Campeonato Mineiro do Poker (CMP), realizamos apenas três. Com o fechamento do
Poker Live, casa que sediava o CMP, e o iminente término do meu mandato, no dia 31 de
dezembro, como presidente da FMTH (Federação Mineira de Texas Hold’em), buscamos
desde então uma solução para terminar a série. Finalmente, conseguimos.
Depois de inúmeras reuniões, com total respaldo da CBTH (Confederação Brasileira de
Texas Hold’em), firmamos parceria com o Sierra Poker Sports, o mais tradicional clube de
poker de Minas Gerais. O Sierra se prontificou a terminar o CMP e aqui preciso esclarecer
alguns pontos:
1. Meu mandato será prorrogado até o dia 26 de janeiro, quando ocorrem as novas
eleições para FMTH. As eleições ocorrem no próprio dia 26, no Sierra Poker
Sports, com a nova diretoria tomando posse imediatamente no dia seguinte,
dia 27 de janeiro. Todos os detalhes estão publicados no site da federação (www.fmth.com.br), no Edital de Convocação para Eleição da Federação Mineira de
Texas Hold’em.
2. O dinheiro arrecadado pelo CMP durante as três etapas, referente ao
ranking e proveniente da arrecadação e taxas administrativas, está de posse
dos antigos proprietários da Poker Live. Esse montante, cerca de R$ 65.000
(correspondente a mais ou menos 50% do garantido do ranking), deve ser repassado integralmente à nova administração e usado para sanar os compromissos firmados pela minha administração: ranking e acordos com a CBTH. Assim que a situação jurídica da FMTH, que está em processo final de regularização, for resolvido, o
valor deve ser depositado.
3. O Marcelo Souza, diretor de marketing do Sierra Poker Sports, fez um vídeo
dando mais detalhes sobre a continuidade do Campeonato Mineiro de Poker, que
terá sua 4ª etapa iniciada no dia 07 de janeiro.
Por fim, gostaria de agradecer a todos os jogadores de Minas Gerais pela confiança
nestes últimos dois anos. Queria agradecer também ao Sierra pela ajuda na solução dos
problemas críticos que tivemos durante 2018.
Que o poker mineiro continue forte e em crescimento com a nova administração. Volto
agora a me dedicar completamente à minha carreira de jogador, sempre fazendo o possível para ajudar a nova diretoria no que for necessário.
Fábio Issa Gomes
Presidente da Federação Mineira de Texas Hold’em
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