
 

 

A força do futebol nordestino em painel do FUTSUMMIT 

Executivos debatem o sucesso nas gestões dos clubes Fortaleza e Bahia e da Federação Paraibana de Futebol 
em conteúdo do Mercado Bitcoin FUTSUMMIT 2021 

  

 

Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2021 – O futebol nordestino se faz presente no Mercado Bitcoin FUTSUMMIT 
2021. A organização do maior evento on-line de futebol da América Latina prepara um painel dedicado ao 
sucesso nas gestões de organizações da região, promovendo debates com executivos de clubes e da federação. 
O congresso acontecerá nos dias 16 e 17 de setembro, com inscrições gratuitas por meio do site 
futsummit2021.com.br. 

O painel “A Força do Nordeste” terá a participação do presidente do Fortaleza Esporte Clube, Marcelo Paz, da 
presidente da Federação Paraibana de Futebol, Michelle Ramalho, e do ex-presidente do Esporte Clube Bahia, 
Marcelo Sant’Ana. Idealizador do evento, Getúlio Vargas será o mediador. 

As gestões e boas práticas das instituições serão o tema central do debate. O Fortaleza ascendeu da Série C do 
Campeonato Brasileiro até ótimos resultados na divisão de elite do futebol nacional, com títulos regionais e 
participações em torneios internacionais, como a inédita participação na Copa Sul-Americana.  

Marcelo Sant’Ana escreveu seu nome na história do futebol brasileiro ao se tornar o presidente mais jovem 
entre os clubes das duas principais divisões do país, então com 33 anos. Em sua gestão, entre os anos 2015 e 
2017, o Bahia recuperou sua representatividade no cenário nacional e ergueu o troféu de campeão da Copa do 
Nordeste.  

Michelle Ramalho, por sua vez, desde 2018 trabalha na árdua missão da reestruturação do futebol paraibano, 
promovendo também a disputa estadual feminina. Formada em Direito, ela é a única mulher presidente de 
federação no país e a segunda na história da Federação Paraibana de Futebol. 

“Eu vivo o Nordeste diariamente e acompanho de perto os incríveis trabalhos desenvolvidos no futebol 
nordestino. Clubes e federações contam com excelentes profissionais e gestões exemplares, além de 
torcedores engajados e fanáticos. Por isso, o assunto não poderia ficar de fora do Mercado Bitcoin FUTSUMMIT 
2021. Estou muito feliz em poder propagar a força do Nordeste no evento e oferecer aos nossos inscritos um 
excelente conteúdo. Esse painel será espetacular”, avisa Getúlio Vargas. 

O principal objetivo do Mercado Bitcoin FUTSUMMIT 2021 é oferecer um conteúdo de excelência a todos que 
sonham em trabalhar na indústria do futebol ou desejam o aperfeiçoamento profissional na carreira, de 
maneira gratuita, democratizando o acesso a alguns dos maiores especialistas de cada área.  



 

 

Nomes como Zico, o ex-goleiro Júlio César (tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira e hoje VP da 
Federação Paulista de Futebol), Mauro Silva (hoje comentarista) e o ex-jogador Pedrinho, entre outras grandes 
referências do futebol, estão confirmados no corpo de palestrantes do Mercado Bitcoin FUTSUMMIT 2021. 

 

Para mais informações sobre o FUTSUMMIT, acesse futsummit2021.com.br. 

Para mais informações sobre o Mercado Bitcoin, acesse mercadobitcoin.com.br. 

Informações para a imprensa: 

Luca Gomes – (21) 97940-7763 / luca@brandpower.com.br 

 

Sobre o FUTSUMMIT 

O FUTSUMMIT é o maior evento on-line da América Latina sobre a indústria do futebol, que tem como missão 
oferecer acesso a conteúdo de excelência, de maneira gratuita, para quem integra ou deseja trabalhar no meio 
futebolístico. O evento é idealizado e tem a curadoria de Getúlio Vargas, ex-atleta e hoje empresário, e é 
organizado pela agência Bethe B, dona de mais de 30 anos de experiência nos segmentos branding e live 
marketing. 

Estreou em 2020 de forma histórica, com mais de 25 mil inscritos e alcançando países dos cinco continentes. 
A edição 2021 do FUTSUMMIT acontece nos dias 16 e 17 de setembro, com patrocínio máster e naming rights 
do Mercado Bitcoin. 

 

Sobre o Mercado Bitcoin 

O Mercado Bitcoin é a maior plataforma de negociação de criptomoedas e ativos digitais da América Latina e o 
primeiro unicórnio cripto do Brasil. Sua Holding 2TM está entre os 10 maiores unicórnios da América Latina.  

A empresa está entre as 25 exchanges mais confiáveis do mundo para negociar criptoativos, segundo estudo 
conduzido pelo Blockchain Transparency Institute (BTI). Com aproximadamente 3MM milhões de clientes e 
mais de 40 bilhões de reais já negociados desde sua criação, em 2013, a empresa é pioneira na nova 
economia digital, transformando a relação das pessoas com seu próprio dinheiro e democratizando o acesso a 
ativos alternativos com liquidez e segurança. 

 

http://www.futsummit2021.com.br/
http://www.mercadobitcoin.com.br/
http://luca@brandpower.com.br

