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Uma parceria do Sport Club do Recife e do Grupo Torcida 

EXPEDIENTE GruPo TorcIDa

A torcida do Sport é muito fiel. Sem-
pre apoiou incondicionalmente e vive 
isso. Os rubro-negros respiram o Clu-
be e, este ano, esse contato acabou 
ficando mais distante fisicamente 
devido à pandemia da Covid-19. Esse 
período atingiu todos de forma muito 
emocional e continuamos procurando 
uma forma de diminuir essa saudade 
enquanto os jogos estão sem público. 
Então a Revista do Sport reflete isso. É 
mais um canal de comunicação para o 
torcedor se manter conectado, mesmo 
de longe. Além de mostrar as ações já 
feitas, quisemos apresentar aos rubro-

-negros todas as formas que ele pode 
estar junto ao Sport.

São 60 páginas com muito conteú-
do, falando do futebol profissional, dos 
nossos torcedores espalhados pelo 
Brasil e mundo com os Consulados do 
Leão e os produtos rubro-negros que 
estão à disposição. Um espaço com-
pletamente preto e vermelho para ler, 
conhecer mais sobre o próprio Clube e 
ter como lembrança.

Espero que todos tenham uma boa 
leitura e estamos abertos a sugestões 
e críticas, buscando sempre melhorar 
e estreitar nossa relação com o maior 
patrimônio do Sport, a sua torcida.

Milton Caldas Bivar

FALA, PRESIDENTE!
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“Congelar um momento único já é uma mistura de sentimentos dentro da fotografia, 
mas congelar uma sequência, que resultou no gol rubro-negro, é uma combinação má-
gica entre o futebol e a fotografia. Felicidade do atleta, felicidade do clube, do torcedor e 
a minha felicidade em ter eternizado esse lance. 

Que momentos como este, de alegria, sejam repetidos durante o Brasileirão 2020. E 
desejo que imagens como estas possam alegrar a torcida, que neste momento, está im-
possibilitada de ir às arquibancadas devido à pandemia que estamos vivendo”. 

Anderson Stevens, fotógrafo do Sport Club do Recife.
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De volta à Série a

O Sport está de volta ao lugar que nunca 
deveria ter saído: a Série A do Campeonato 
Brasileiro. Após o acesso conquistado em 
2019, como o segundo colocado da série B, 
o Leão se credenciou a jogar a elite do fu-
tebol nacional. A competição, que deveria 
ter iniciado em maio, começou em agosto 
por conta da pandemia da Covid-19 e será 
finalizada apenas em fevereiro de 2021.

Com a paralisação do futebol em todo o 
Brasil, a Série A terá um calendário corri-
do, com jogos em sequência e equipes mo-
dificadas. Incluído neste contexto, o Sport 
buscará, de início, a permanência, mas 
sem esquecer de sua tradição de sempre 
almejar grandes voos em busca dos luga-
res mais altos da classificação.

Após a autorização do Governo do Esta-
do para o retorno dos treinamentos, o Leão 

teve 34 dias de treino até o primeiro jogo 
oficial. O período foi aproveitado para tra-
balhar melhor o elenco na parte tática, téc-
nica e fisicamente. Tudo isso com o foco 
principal no Brasileirão.

Pelo nível do Campeonato Brasileiro, os 
desafios são do início ao fim. E eles serão 
ainda maiores, já que decidia-se orienta-
ções da CBF e seguindo protocolos mé-
dicos, as partidas na Ilha do Retiro terão 
portões fechados. Sem a força da torcida 
mais apaixonada do futebol da região. O 
torcedor fará falta, mas a aposta é de que 
sob seus domínios a equipe consiga bons 
resultados.

“O objetivo é fazer uma Série A digna 
da camisa do Sport. Um clube centenário, 
com uma história linda, gigante, com títu-
los importantes, não pode entrar no Bra-

Após o acesso em 2019, Sport jogará novamente a 

divisão de elite do futebol nacional

sileiro para fazer feio. A gente entra para 
fazer uma competição digna. O resultado 
final a gente vai ver ao longo da compe-
tição”, analisou o Executivo de Futebol do 
Sport, Lucas Drubsky.

O Sport teve uma melhor preparação 
para o Brasileiro. O Estadual e a Copa do 
Nordeste serviram como testes e com 
margem para evolução. Com o sistema de 
jogo definido, atletas que permaneceram 
no clube e novas contratações, a equipe 
agora comandada por Jair Ventura quer 
surpreender. Mas, antes, é preciso fazer o 
dever de casa, deixar o time jogando de 
forma homogênea para enfrentar as gran-
des equipes do futebol brasileiro.

O elenco rubro-negro está ganhando 
corpo no decorrer da competição e evo-
luindo a cada partida. Porém, a diretoria 

está atenta às oportunidades de merca-
do. A possibilidade de reforçar o grupo e 
dar ainda mais qualidade para o treinador 
rubro-negro não está descartada. Sempre, 
claro, com responsabilidade para não ul-
trapassar o limite financeiro do clube e dar 
continuidade ao planejamento da diretoria 
de futebol.

“Estamos sempre de olho no mercado e, 
junto com a avaliação do treinador, pode-
mos trazer algumas peças para reforçar o 
elenco. Conversamos todos os dias e ele 
(Jair Ventura) é um técnico bastante crite-
rioso. Além disso, temos a visão da direto-
ria para validarmos as opções que surgem 
para o Sport. É um trabalho realizado em 
conjunto visando a sequência da Série A 
do Campeonato Brasileiro”, pontuou o Exe-
cutivo de Futebol leonino.
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Seja um licenciado Allo na sua cidade,
acesse o nosso site e saiba mais:

grupoallo.com.br

Um leão por dia?

Aqui na Allo ele
é nosso amigo.

Allo e Spoo
uma parceria de sucesso
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O futebol profissional ganhou um novo 
comandante para a temporada: Jair 

Ventura. O técnico assumiu o Leão no final 
de agosto e desembarcou na Ilha do Retiro 
em busca de uma temporada vitoriosa ves-
tindo as cores rubro-negras.

“EU VIM AQUI FAZER O MELHOR EM 
CONJUNTO COM A DIRETORIA, COM O 
PRESIDENTE E A NOSSA TORCIDA POR-
QUE NOSSO MAIOR OBJETIVO AQUI É O 
SPORT”

Jair, nascido no Rio de Janeiro, iniciou 
sua carreira no Botafogo, em 2016. Em 2018, 
comandou também o Santos. Ele também 
foi técnico do Corinthians neste mesmo 
ano, seu último Clube. Agora, o técnico che-
ga ao Leão visando uma boa campanha e a 
permanência na elite do futebol brasileiro.

Em campo, apesar de ainda estar nos pri-
meiros passos, o treinador já tem colocado um 
pouco da sua filosofia de jogo, que segundo ele 
será adaptado às características do elenco. 

“Minha filosofia vai de acordo com o elen-

cara nova no 
comando leonino
Jair Ventura é o novo técnico para conduzir o Sport no 

Campeonato Brasileiro da Série A

co. Não posso colocá-la na frente da insti-
tuição. Se perguntar o que eu gosto, vem 
de berço, um futebol leve, ofensivo, de uma 
seleção que encantou o mundo. Mas enten-
do que temos que respeitar o momento, as 
características do elenco para fazer o me-
lhor para o Clube e não para o treinador. A 
instituição é maior que o modelo de jogo”, 
afirmou o professor.

Com os objetivos pré-definidos nesta ca-
minhada, o Sport caminha no Brasileirão 
visando um jogo por vez. E a participação 
da torcida será de fundamental importân-
cia, mesmo que de longe. Seja na Ilha do 
Retiro ou fora de casa, Jair Ventura espera 
contar com o incentivo e o apoio da torcida 
rubro-negra em busca de cada ponto signi-
ficativo na competição.
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Brasileiro da Série A
Turno Returno 

Rodada Data Jogo

20ª 07, 08 ou 09|11 Ceará x Sport

21ª 13, 14 ou 16|11 Sport x Vasco 

22ª 21, 22 ou 23|11 Sport x Atlético|GO

23ª 27, 28 ou 30|11 Santos x Sport

24ª 05, 06 ou 07|12 São Paulo x Sport

25ª 12, 13 ou 14|12 Sport x Coritiba

26ª 19, 20 ou 21|12 Sport x Grêmio

27ª 26, 27 ou 28|12 Goiás x Sport

28ª 02, 03 ou 04|01 Sport x Fortaleza

29ª 09, 10 ou 11|01 Sport x Palmeiras

30ª 16, 17 ou 18|01 Fluminense x Sport

31ª 20 ou 21|01 Corinthians x Sport

32ª 23, 24 ou 25|01 Sport x Bahia

33ª  31|01 ou 01|02 Sport x Flamengo

34ª 06, 07 ou 08|02 Botafogo|RJ x Sport

35ª 11, 12 ou 13|02 Internacional x Sport

36ª 17 ou 18|02 Sport x Bragantino

37ª 20 ou 21|02 Sport x Atlético|MG

38ª 24|02 Athletico x Sport

Rodada Data Jogo

1ª 08|08 Sport 3x2 Ceará

2ª 13|08 Vasco 2x0 Sport

3ª  16|08 Atlético|GO 1x1 Sport

4ª 20|08 Sport 0x1 Santos

5ª 23|08 Sport 0x1 São Paulo

6ª 30|08 Coritiba 1x0 Sport

7ª 03|09 Grêmio 1x2 Sport

8ª 06|09 Sport 2x1 Goiás

9ª  09/09 Fortaleza 1x0 Sport  

10ª 13/09 Palmeiras 2x2 Sport  

11ª 20/09 Sport 1x0 Fluminense  

12ª 27/09 Sport 1x0 Corinthians  

13ª 04/09 Bahia 1x2 Sport  

14ª 07/10 Flamengo x Sport  

15ª 11q10 Sport x Botafogo  

16ª 14/10 Sport x Internacional  

17ª 18/10 Bragantino x Sport

18ª 24, 25 ou 26|10 Atlético|MG x Sport

19ª 31|10, 01 ou 02|11 Sport x Athletico

www.sportvida.sportrecife.com.br/
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Ricardinho
Número: 20
Posição: Volante
Altura: 1,74m 
Idade: 31 (27/03/1989) 
       @ribeiroricardinho
Temporadas: 2020

 Marcos Serrato
Número: 8
Posição: Volante
Altura: 1,73m 
Idade: 26 (08/02/1994) 
       @marcosserrato
Temporadas: 2020

Hernane Brocador
Número: 9
Posição: Atacante
Altura: 1m83
Idade: 34 (08/04/1986)
       @hernanebrocador
Temporadas: 2015, 2018, 
2019, 2020

Leandro Barcia
Número: 11
Posição: Atacante
Altura: 1m74
Idade: 27 (08/10/1992)
       @leabarcia
Temporadas: 2020

Marquinhos
Número: 33
Posição: Atacante
Altura: 1m73
Idade: 22 (26/01/1998)
      @omarquinhos97
Temporadas: 2020

Lucas Venuto
Número: 95
Posição: Atacante
Altura: 1m64
Idade: 25 (14/01/1995)
       @venutolucas
Temporadas: 2020

Maxwell
Número: 40
Posição: Atacante
Altura: 1m72
Idade: 21 (21/04/1999)
       @maxwellima.40
Temporadas: 2020

Philip
Número: 17
Posição: Atacante
Altura: 1,65m
Idade: 29 (08/0 5/1991) 
Temporadas: 2020

Rogério
Número: 90
Posição: Atacante
Altura: 1,74m
Idade: 29 (24/12/1990)
       @oficialr17
Temporadas: 2016, 2017, 

2018, 2020

Jair Ventura 
Técnico de Futebol

Emílio Faro
Auxiliar-Técnico

Lucas Drubscky
Executivo de Futebol

Antônio Macedo 
Analista

Ricardo Henriques
Preparador Físico

Jorcey Anísio
preparador de goleirosC
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Jonatan Gòmez
Número: 16
Posição: Meia
Altura: 1m71
Idade: 30 (21/12/1989)
       @jonatandavidgomez 

Temporadas: 2020

Thiago Neves 
Número: 30
Posição: Meia
Altura: 1,82m
Idade: 35 (27/02/1985)
Temporadas: 2020

Lucas Mugni
Número: 10
Posição: Meia
Altura: 1m81
Idade: 28 (12/01/1992)
       @lukitasmugni
Temporadas: 2020

Bruninho
Número: 14 
Posição: Meia-atacante
Altura: 1m71
Idade: 30 (21/12/1989)
       @lbrunoroberto
Temporadas: 2020

Ronaldo Silva
Número: 7
Posição: Atacante
Altura: 1m82
Idade: 29 (10/04/1991)
       @ronaldo_h91
Temporadas: 2020

Elenco Profissional

Carlos Eduardo
Número: 92
Posição: Goleiro
Altura: 1m92
Idade: 28 (24/02/1992)
       @92.carloseduardo
Temporadas: 2020

Túlio
Número: 49
Posição: Goleiro
Altura: 1m86
Idade: 20 (16/04/2000)
      @tuliogalindo
Temporadas: 2020

Patric
Número:  2
Posição: Lateral-direito
Altura: 1m73
Idade: 31 (25/03/1989)
      @patricoficial
Temporadas: 2020

Maílson
Número: 1
Posição: Goleiro
Altura: 1m97
Idade: 23 (20/08/1996)
       @mailsontenorio
Temporadas: 2018, 2019, 
2020

Sander
Número: 12
Posição: Lateral-esquerdo
Altura: 1m76
Idade: 29 (03/10/1990)
Temporadas: 2017, 2018, 

2019, 2020

Luan Polli
Número: 27 
Posição: Goleiro
Altura: 1m89
Idade: 27 (06/04/1993)
       @luanpolli
Temporadas: 2018, 2019, 
2020

Raul Prata
Número: 23
Posição: Lateral-direito
Altura: 1m78
Idade: 32 (14/07/1987)
       @raulprata87
Temporadas: 2017, 2018, 
2019, 2020

Rafael Thyere
Número: 15
Posição: Zagueiro
Altura: 1m89
Idade: 27 (17/01/1993)
       @rafaelthyere93
Temporadas: 2019, 2020

Luciano Juba
Número: 46 
Posição: Lateral-esquerdo
Altura: 1m76
Idade: 20 (29/08/1999)
       @lucianojuba46
Temporadas: 2020

Adryelson
Número: 34
Posição: Zagueiro
Altura: 1m82
Idade: 22 (23/03/1998)
       @adryelson98
Temporadas: 2015, 2016, 
2018, 2019, 2020

Elias
Número: 22
Posição: Lateral-Direito
Altura: 1m79
Idade: 21 (16/07/1999)
       @eliasliraa99
Temporadas: 2020

Chico
Número: 44
Posição: Zagueiro
Altura: 1m88
Idade: 21 (14/09/1998)
       @chicoalves04
Temporadas: 2019, 2020

Iago Maidana
Número: 6 
Posição: Zagueiro
Altura: 1m95
Idade: 24 (06/02/1996) 
      @maidana 
Temporadas: 2020

Betinho 
Número: 18
Posição: Volante
Altura: 1m81 
Idade: 28 (04/04/1992)
      @btinhobf
Temporadas: 2020

Ronaldo
Número: 5
Posição: Volante
Altura: 1m72
Idade: 26 (27/06/1994)
       @_ronaldohenrique05
Temporadas: 2019, 2020

Marcão
Número: 77
Posição: Volante
Altura: 1m83
Idade: 29 (14/10/1991)
       @marcaosilva77
Temporadas: 2019, 2020

João Igor
Número: 28
Posição: Volante
Altura: 1m77
Idade: 24 (14/03/1996)
        @joaoigor28
Temporadas: 2019, 2020

Alê Santos
Número: 48
Posição: Volante
Altura: 1m81
Idade: 21 (31/03/1999)
       @_alesantos48
Temporadas: 2016, 2017, 
2018, 2019, 2020
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O sonho do engenheiro Guilherme de 
Aquino Fonseca, que retornou de 

Londres após estudos e os primeiros con-
tatos com o futebol, se tornou realidade. No 
último dia 13 de maio, o Sport Club do Re-
cife festejou seus 115 anos de uma forma 
diferente. Não tivemos a tradicional missa 
na sede ou a sessão solene do Conselho De-
liberativo. A pandemia da Covid-19 mudou 
toda a programação de festividades. 

Assim, todas as homenagens se con-
centraram nas redes sociais do Leão, que 
deram um show de cobertura e interação 
com a torcida leonina. E não foram poucas 
para demonstrar toda a paixão do torcedor 

do Sport ao Maior do Nordeste. A diretoria 
do clube realizou vários eventos pontuais, 
sempre com a temática dos 115 anos do 
Sport

Um vídeo institucional foi colocado no 
site do clube, uma forma de homenagear a 
grande torcida rubro-negra por todo o País. 
No dia do aniversário, o presidente Milton 
Bivar também fez questão de falar sobre os 
115 anos, com palavras de otimismo sobre a 
tradição e força do Sport. 

“Nesse dia de hoje, em que completamos 
115 anos, eu quero passar para o nosso tor-
cedor uma mensagem de confiança. O Sport 
é gigante. O Sport é um clube muito grande 

Parabéns ao leão!
Sport festejou 115 anos de conquistas com diversas ações 

nas redes sociais do clube
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e que nós vamos sair dessa pandemia mui-
to mais forte em breve”.

No YouTube, no dia 13 de maio, o torcedor 
pôde acompanhar, novamente, a partida fi-
nal do Campeonato Brasileiro de 1987, con-
tra o Guarani, que garantiu a primeira con-
quista nacional do Leão. Outra novidade: foi 
garantida uma réplica digital do ingresso 
da época, com o nome do torcedor persona-
lizado. A campanha serviu para arrecadar 
fundos para os funcionários do clube. 

O Sport também presentou os 20 sócios 
mais idosos do clube com kits que envolve-
ram materiais esportivos e de saúde, como 
forma de prevenção ao novo coronavírus. O 
kit contou com voucher para a nova cami-

sa e toalha do Leão, máscara, álcool em gel, 
luvas e uma carta com recomendações de 
higiene para os homenageados. 

Outra ação foi o lançamento de mais um 
produto licenciado, em parceria com a Dom 
Rua, com camisas casuais comemorativas 
em alusão aos 115 anos. A peça 100% em 
algodão está disponível em duas cores e 
aumenta a variedade e disponibilidade de 
produtos em segmento casual em menção 
à data especial do Clube. Com edição li-
mitada, a camisa está sendo vendida pelo 
WhatsApp da Dom Rua (62- 98568.5497) 
ou pelo site da loja no valor de R$ 99,00 + 
frete. Os sócios têm direito a 10% de des-
conto. 

Foi uma comemoração diferente, é ver-
dade. Como tudo está sendo em 2020, por 
conta desta Covid-19. Mas, ao profetizar 
que “o Sport seria um autêntico campeão 
na sua história”, nosso fundador Guilherme 
de Aquino Fonseca acertou em cheio. 

Os números mostram que somos a maior 
força esportiva do Nordeste. Somos os maio-
res vencedores de títulos estaduais (42 
campeonatos pernambucanos). Seja no fu-
tebol ou nos esportes olímpicos. A grande-
za patrimonial é soberana no Nordeste, com 
um Centro de Treinamento de nível mundial. 

Temos três títulos nacionais gravados 
no manto sagrado, sendo o primeiro clube 

do Norte|Nordeste a conquistar o Campeo-
nato Brasileiro e a Copa do Brasil. 

Respeitado no Brasil e no Mundo, sen-
do o primeiro clube nordestino a constar 
na lista do IFFHS, órgão reconhecido pela 
Fifa e responsável pela soma de todos os 
resultados de torneios nacionais e conti-
nentais. Logo na primeira aparição na lista, 
o Leão ficou entre os 100 melhores clubes 
do mundo, aparecendo na 97ª posição, com 
118 pontos. 

Parabéns ao Sport Club do Recife pelos 
seus 115 anos! Como dizia Guilherme de 
Aquino: “O Sport nasceu sob o signo de va-
lentia e dele jamais se apartará”.
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a Máquina do leão
Sport apresenta serviço de autoatendimento para a 

compra das camisas oficiais do clube

Inovações sempre marcam o marketing 
do Sport. E seguindo a tendências dos 

grandes clubes do futebol mundial, o clube 
apresentou a primeira máquina de vendas das 
camisas do Leão. 

Com a vending machine, o torcedor terá 
mais facilidades para adquirir o manto sagra-
do leonino, com mais praticidade e em pontos 
espalhados pelo Estado. A máquina foi apre-
sentada ao torcedor na sede do Clube e vai 
seguir por pontos espalhados nos principais 
shoppings centers. 

“Nossa intenção em apresentar a Máquina 
do Leão é mostrar a nossa torcida essa ten-
dência internacional no mercado de vendas 
e autosserviços e o Sport larga na frente em 

proporcionar ao nosso torcedor também essa 
experiência”, afirmou o Diretor de Marketing  e 
Comunicação, Rafael Soares. 

Toda a máquina é customizada e a camisa vem 
dentro de um tubete com as cores rubro-negras e 
o símbolo do Clube, que depois pode ser utilizado 
como cofre ou porta-objetos. O uniforme será o tra-
dicional, vermelho e preto, assinado pela UMBRO, 
e está sendo vendido nos modelos masculino e fe-
minino, do P ao GG. 

As peças custam R$ 199,00 (homens) e R$ 
179,00 (mulheres) e a venda dos produtos nas 
máquinas de autoatendimento pode ser feita 
através de cartões de débito ou crédito, com 
possibilidade de parcelamento em até dez 
prestações. 

Durante o período de pandemia, que 
afetou diversos clubes no futebol 

mundial, o Sport inovou com novas estra-
tégias de comunicação e marketing, utili-
zando as redes sociais para interagir ainda 
mais com o seu torcedor. O foco deixou de 
ser apenas institucional e passou a ser um 
veículo de comunicação mais abrangente, 
com novos projetos sociais, dicas de saúde 
e interação educacional.

 Além de abordar dicas de como se pre-
venir para combater a Covid-19 nas redes, 
o Sport realizou a campanha “Clássico do 
Bem”, como forma de arrecadar recursos 
para os órgãos de saúde pública do Estado. 
A ação viabilizou os três clubes do Estado 
(Sport, Santa e Náutico) para uma compe-
tição, onde vencia o time que conseguisse 
mais doações. O Leão foi o campeão com 

21% do valor estimado, um total de R$6.290. 
O dinheiro serviu para adquirir produtos e 
equipamentos que ajudaram no combate 
ao novo coronavírus.

Outra campanha que ganhou simpatia 
e atraiu ainda mais o torcedor foi a “Cores 
que abracei”. O site oficial trazia desenhos 
para que os torcedores mirins do Leão pu-
dessem colorir. Depois, postava uma foto ou 
um vídeo com a pintura pronta, marcando a 
hashtag #CoresQueAbracei.

As imagens eram do bolo de aniversá-
rio dos 115 anos do Sport e de personagens 
do nosso Carnaval, como Papangu, Bumba 
Meu Boi, Mamulengo, o Homem da Meia 
Noite e o Galo da Madrugada. Desenhos do 
cachorro Colher de Pau, dos grandes torce-
dores-símbolos do clube (Ariano Suassuna, 
Dona Maria e Zé do Rádio) também foram 

ações na quarentena
Sport inova estratégicas de comunicação com projetos 

sociais e educacionais, além de dicas de saúde no Site Oficial
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os temas desenvolvidos para a brincadeira.
Os “ingressos solidários” também foram 

outro sucesso. Sempre que chegava uma 
data especial, a o marketing leonino pro-
movia a venda de ingressos virtuais para 
que o torcedor pudesse adquirir e, com isso, 
ajudar o clube a pagar despesas, principal-
mente com os funcionários.

Os jogos das finais do Campeonato 
Brasileiro de 1987, a decisão da Copa do 

Brasil de 2008 e a conquista do tricam-
peonato do Nordeste em 2014 foram exi-
bidos no canal da TV Sport no YouTube. 
E ainda teve a distribuição de alguns brin-
des. Na exibição do título regional, os tor-
cedores ganharam chips da SportCel, a 
operadora oficial do Leão, e ingressos no 
setor dos Assentos Especiais ou Cadeiras 
Centrais (para quando os jogos voltarem a 
receber público na Ilha do Retiro).

lançamento on-line
Leão apresentou novas camisas em transmissão ao vivo 

pela TV Sport

Apesar da distância e das limitações 
por conta da pandemia da Covid-19, 

o Sport realizou mais um grande evento 
de lançamento dos uniformes para 2020. 
Junto à Umbro, o Leão divulgou as novas 
camisas de forma virtual no canal oficial 
do clube no YouTube, a TV Sport. E a festa 
on-line contou as participações do humo-
rista Rodrigo Marques, do cantor Lenine e 
do ídolo e campeão da Copa do Brasil em 
2008, Carlinhos Bala.

O lançamento virtual foi inédito no 
Sport e a transmissão reuniu milhares de 

rubro-negros. Durante uma hora e meia, 
os artistas apresentaram as duas camisas 
principais (tradicional e branca), e os uni-
formes de treino e goleiro. Toda a produção 
foi realizada seguindo o regulamento de 
cuidados necessários para evitar a conta-
minação da Covid-19, como o uso de más-
caras, álcool em gel e mantendo o distan-
ciamento social.

“Todo o planejamento que tínhamos foi mu-
dado para on-line, mas conseguimos agra-
dar o torcedor. Trouxemos dois rubro-negros 
ilustres para fazer esta apresentação, as 
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A diretoria do Sport deu ao torcedor 
mais uma opção para adquirir os produtos 
oficiais do clube. A Cazá do Sport, loja ofi-
cial do Leão da Ilha do Retiro, abriu uma 

unidade no Shopping Recife, no bairro de 
Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Além 
do acervo de material do rubro-negro, o es-
paço também conta com atendimento aos 

Sport inaugura loja oficial no 
Shopping Recife

sócios e serviço de bilheterias em sema-
nas de jogos.

O lançamento, realizado antes da pan-
demia, foi uma grande festa com a presen-
ça do Mascote Leo e de jogadores como 
Leandro Barcia, Alê Santos, Rithely e Her-
nane Brocador. A torcida fez a sua parte e 
compareceu para comprar os produtos do 
clube e tirar fotos com os atletas.

“Estamos muito felizes com a inaugu-
ração da nova loja no Shopping Recife, 
que é um dos maiores de Pernambuco e 
do Brasil. Nada mais justo que o Sport ter 
uma loja nesse ponto, que poderá atender 
a Zona Sul do Recife. O grande diferencial 
será oferecer atendimento ao sócio, bilhe-
teria de jogo, com horário estendido, con-

forme foi pedido muitas vezes”, destacou o 
Diretor de Marketing e Comunicação, Ra-
fael Soares.

Na loja, os rubro-negros contam com uma 
vasta diversidade de produtos, como cami-
sas de jogo, treino, viagem e casual da nossa 
fornecedora esportiva, Umbro, assim como 
toda a linha de produtos licenciados.

“O serviço funciona até às 22h, em um 
período onde a Secretaria Social na Ilha 
e as bilheterias em semanas de jogos não 
estarão disponíveis. Também esperamos 
esse ano abrir ainda outras lojas na Região 
Metropolitana e em todo o Estado. Conta-
mos com a torcida para que seja um su-
cesso de vendas e torne o Sport cada vez 
mais forte”, complementou o dirigente.

histórias do Rodrigo e a música de Leni-
ne deixaram tudo mais especial para nos-
sa torcida. Foi bom para matar um pouco 
da saudade e tivemos um alcance maior 
das nossas vendas de camisa, que é uma 
receita muito necessária para enfrentar 
o período que estamos passando”, disse 
o Vice-Presidente de Marketing, Diogo 
Noronha.

As camisas carregam símbolos de alu-
são aos 115 anos do Clube, completados 
no dia 13 de maio. A pré-venda, aberta na 

loja oficial Cazá do Sport, foi um sucesso. E 
quando os uniformes foram para as lojas 
físicas, as vendas foram ainda maiores. O 
torcedor rubro-negro definitivamente abra-
çou a parceria com a Umbro e aprovou os 
mantos leoninos.

A torcida do Sport pode adquirir as ca-
misas com os seguintes preços: Padrão 1 
e 2 masculina (R$259,90) e Padrão 1 e 2 
feminina (R$199,90). Já o Padrão 1 e 2 Ju-
venil (R$199,90) e o Kit Infantil Padrão 1 
(R$229,90).
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consulados no brasil 
e no mundo

A torcida do Sport está ganhando 
não apenas o Brasil, mas também 

o mundo. E o projeto do Consulado do 
Leão tem contribuído diretamente para 
transformar vários lugares em um “pe-
dacinho da Ilha longe do Recife”. Apenas 
neste ano foram inaugurados quatro no-
vos Consulados: Porto e Lisboa, em Por-
tugal, São Luís, no Maranhão, e Blume-
nau, em Santa Catarina.

O primeiro na Europa foi no Porto sob 
o comando do Cônsul Thiago Rafael. 
Na cidade portuguesa, os rubro-negros 
ganharam um espaço para se reunir e 

assistir aos jogos do Leão nas competi-
ções, além de confraternizar e ficar mais 
perto de Pernambuco.

“Diferente da gente aí no Brasil, que 
encontramos artigos como camisas, 
copos, chaveiros… Dos times do mundo 
todo, aqui se resume aos clubes locais. 
Nos bares também, só passa os jogos da-
qui e da Europa. Pensei juntamente com 
a minha esposa de criar um local aqui 
para reunir os torcedores do leão para 
acompanhar os jogos. Espero também 
facilitar a chegada de artigos do Sport 
para a nossa grande massa de torcedo-

DO

Pedacinho da Ilha longe do Recife foi inaugurado em duas 

cidades brasileiras e duas na Europa
res aqui em Portugal, essa nova coleção 
do nosso manto está linda e nós quere-
mos também ter a possibilidade de ad-
quirir”, afirmou Thiago Rafael.

Ainda em Portugal, mas desta vez em 
Lisboa, o mês de junho reservou tam-
bém a criação de mais um Consulado 
do Leão. E com o novo espaço, o Cônsul 
Aníbal Monteiro espera reunir um nú-
mero maior de rubro-negros para acom-
panhar o clube do coração, comemorar 
os gols e vibrar com novas vitórias e 
conquistas.

“O Sport sempre fez parte da minha 
vida. Quando eu me mudei para Lisboa, 
em 2018, eu tive isso na minha mente 

de abrir um consulado aqui porque eu 
entendia que havia muitos torcedores 
do Sport. Quando eu já estava adaptado 
ao local e aos costumes, eu decidi que a 
hora era essa para que um pouco daque-
les pernambucanos ou mesmo aqueles 
que não são, mas gostam do Sport, pos-
sam matar a saudade do que é a Ilha do 
Retiro. Então, essa foi a minha ideia, de 
abrir um consulado para que a gente pos-
sa acompanhar um pouco mais do Sport 
e ter cada vez mais rubro-negros reuni-
dos”, disse o Cônsul Aníbal Monteiro.

Já no Brasil, o Nordeste e o Sul ficaram 
um pouco mais rubro-negros em 2020. 
Em São Luís, no Maranhão, a sede leo-
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nina fica no Bar Maré Mansa, localizado 
na Av. Litorânea nº12 A, São Marcos- Ca-
lhau de São Luís. E o Cônsul Wellington 
é o responsável por organizar a estrutu-
ra para os torcedores.

“É uma honra para mim e muito im-
portante para nós termos um Consulado 
aqui em São Luís. Representa não só a 
união dos torcedores, mas uma parte de 
Pernambuco e o coração do Sport que 
pulsa no Maranhão. Temos a oportuni-
dade de agregar e estarmos juntos para 
acompanhar todos os jogos e eventos, e 

poder receber outros rubro-negros que 
estarão de passagem. Aqui, todos serão 
bem-vindos. Eu costumo dizer que nós 
temos a responsabilidade de manter a 
história desse clube viva, e agora temos 
a oportunidade de dar a nossa contribui-
ção. O Sport somos todos nós!”, resumiu.

Enquanto em Blumenau, Santa Ca-
tarina, o Cônsul David Ribeiro já está 
pronto para receber os rubro-negros da 
região. A ideia de ter o consulado surgiu 
após o jogo contra o Brusque, na cidade 
próxima, devido à grande quantidade de 

torcedores por aqui, e este número ten-
de a ser ainda maior.

“Inicialmente, a expectativa era de jun-
tar cerca de 10 torcedores. E com o pas-
sar do tempo, percebemos que alguns 
torcedores que moravam aqui, além de 
turistas, nos chamavam para conversar. 
Com isto, criamos um grupo de Whatsa-
pp e fomos crescendo. Hoje, temos cerca 
de 40 integrantes”, ressaltou.

Abra um Consulado

Além de estampar as cores rubro-negras 

por todo o Brasil, uma série de vanta-
gens acompanha os torcedores que 
desejam ser cônsul e manter esse pe-
dacinho da Ilha à disposição de mais 
apaixonados. Os benefícios incluem 
sorteio de ingressos em jogos do Sport 
na cidade, levar um grupo de torcedores 
para dar apoio ao time no hotel, ganhar 
produtos oficiais do Clube, participar de 
competições entre embaixadas e um 
espaço personalizado no Site Oficial.

Saiba mais enviando um e-mail para 
marketing@sportrecife.com.br.
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Tem uma novidade para aproximar o 
torcedor ainda mais do seu clube do 

coração, mesmo à distância. Em parceria 
com a BrandTurbo, o Sport criou uma exten-
são de navegador na web do Leão. Agora, o 
rubro-negro pode deixar o seu navegador de 
internet personalizado e com as cores ver-
melho e preto.

Disponível para Google Chrome e Microsoft 
Edge, a torcida pode conferir as principais no-
tícias em tempo real, personalizar o fundo de 
tela com as fotos disponibilizadas e ter fácil 
acesso aos canais de comunicação do Clube, 

como o site e redes sociais. Além da oportu-
nidade de conferir as promoções e produtos 
oficiais da Loja Cazá do Sport, adquirir o Sport 
Cel, produtos licenciados e acesso ao portal 
do Sócio, Maior do Nordeste.

Para instalar a extensão do Leão Chrome 
OS, Mac ou Windows é muito simples. Basta 
acessar o link https://go.brandturbo.vip/spor-
tclubdorecife e baixar para deixar o navega-
dor com a aparência personalizada. Assim, 
o rubro-negro estará apoiando diretamente 
o Sport, pois parte da instalação gera receita 
para o Clube.

Navegador rubro-negro
Em parceria com BrandTurbo, Sport cria extensão de 

navegador personalizada do Leão

Em um momento delicado que vive o mundo, por conta da pandemia da Covid-19, é preci-
so ter criatividade para superar as adversidades proporcionadas pela crise. E com este 

foco, o marketing do Sport firmou parcerias visando benefícios para o clube e a torcida com 
contribuição para o desenvolvimento da estrutura e atendimento aos rubro-negros. Conheça 
um pouco mais sobre essas parcerias.

Dugout

A parceria com a Dugout é para o setor 
de comunicação. A empresa é líder na dis-
tribuição de conteúdos digitais de futebol, 
tendo atingido mais de 1,84 bilhões de vi-
sualizações nos conteúdos de seu site e 
rede. Com o Leão, ela vai engajar e aumen-
tar a base de torcedores digitais através de 
uma rede global que inclui 85 veículos de 
comunicação. A empresa vai produzir ma-
teriais do Sport para alcançar os torcedores 
e amantes do futebol pelo mundo afora.

O Sport se junta aos internacionais A.C. 
Milan, Arsenal, Barcelona, Bayern Munich, 
Chelsea, Juventus, Liverpool, Manchester 
City, Paris Saint-Germain e Real Madrid, e 
aos brasileiros Corinthians, Flamengo, San-
tos, Vasco, Coritiba, Goiás e Chapecoense.

“Estamos muito entusiasmados com esta 
parceria com a Dugout, pois sabemos da 
força da empresa em difundir a marca não 
só nacionalmente como no exterior. Temos 
torcedores rubro-negros espalhados por 
todo o mundo e queremos estar ainda mais 
conectados com cada um, além de alcançar 
de forma geral os apaixonados por futebol.”, 

afirmou o Vice-Presidente de Comunicação, 
Jurandyr Gayoso.

O Co-fundador da Dugout, Elliot Richar-
dson, também falou sobre a parceria: “Re-
centemente temos construído a nossa 
presença na América do Sul e é fantástico 
concretizar uma parceria com o Sport e tra-
zer conteúdos de futebol de elevada quali-
dade para mais torcedores na região. A par-
ceria irá permitir ao clube aumentar a sua 
presença global e atrair novos seguidores 
por todo o mundo”.

 

Novos parceiros
Sport firma acordos com empresas para benefício do clube
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LP Saúde

Com o retorno do futebol, o Leão está se-
guindo um protocolo de prevenção diante 
do cenário de pandemia da COVID-19. Em 
parceria com a LP Saúde, jogadores, comis-
são técnica e os demais funcionários envol-
vidos estão sendo submetidos aos testes 
necessários para combater a contamina-
ção do vírus. Com esta parceria, o Clube não 
terá custos para a realização dos procedi-
mentos.

“Ficamos satisfeitos que o clube tenha fe-
chado essa parceria com a clínica LP Saúde 
em que eles vão oferecer exames de soro-
logia, IGM, IGG e o exame de PCR quando 
for necessário utilizar. Nós pretendemos 
fazer a nova testagem nos jogadores e em 
pessoas que frequentam o CT, de quinze 
em quinze dias”, explicou o Diretor Médico, 
Stemberg Vasconcelos.

 

License Solutions

A startup catarinense License Solutions 
também é uma das parceiras do Sport em 
2020. A empresa desenvolve soluções fo-
cadas no mercado de licenciamento, utili-
zando a tecnologia como seu principal viés.

A License Solutions dará suporte na ges-
tão dos contratos de licenciamento através 
do Royalty Controller, software que serve 
para realizar o gerenciamento dos contra-
tos e automatizar a gestão de cobrança dos 
royalties gerados pelas vendas dos produ-
tos licenciados do Leão.

Desta maneira, será possível monitorar e 
controlar as transações comerciais envol-
vendo as empresas licenciadas, manten-
do o controle efetivo sobre todos os valo-
res que serão cobrados, garantindo assim, 
mais transparência e receita para o clube, 
além do controle sobre a marca leonina.

 
Surfix

A empresa de telecomunicação Surfix 
firmou uma parceria com o Sport para 

a temporada. Com renome no mercado 
pernambucano e 17 anos de história, a 
empresa vai investir em tecnologia na 
central telefônica do Clube e serviços de 
Call Center, proporcionando um melhor 
atendimento para os sócios e torcedores 
do Leão. Além de mais agilidade e prati-
cidade também para os funcionários do 
Clube, no momento de contato com os 
rubro-negros.

A Surfix atua no desenvolvimento e 
implantação de soluções para o mercado 
de TIC (Tecnologia da Informação e Co-
municação) e possui expertise nos ser-
viços de Telefonia Digital, Data Center e 
WiFi Marketing.

 

Um Telecom

Na volta do futebol e dos jogos na Ilha 
do Retiro, o Sport se reforçou fora das 
quatro linhas com a parceria com a Um 
Telecom. A operadora pernambucana de 
telecomunicações e soluções em infra-
estrutura de TI realizou a instalação do 
uso de videomonitoramento inteligente 
no estádio rubro-negro.

Esta tecnologia detecta a temperatu-

ra das pessoas filmadas e a ausência de 
máscaras em suas faces, bem como faz a 
contagem de pessoas no ambiente, acu-
sando aglomerações. Nas partidas, o sis-
tema auxilia o monitoramento de atletas 
e comissões técnicas, equipe de arbitra-
gem, profissionais da imprensa espor-
tiva e todo o staff que atuará na Ilha do 
Retiro.

“Ficamos muito felizes por ampliar 
os laços de confiança e parceria com a 
Um Telecom, por meio também da nos-
sa vice-presidência de tecnologia da in-
formação, com Matheus Souto Maior, e 
poder ter em nossa estrutura uma tec-
nologia de ponta. A empresa vem ofere-
cendo ao Leão esse pioneirismo impor-
tante no âmbito tecnológico”, enalteceu 
o Vice-Presidente de Marketing, Diogo 
Noronha.

O sistema da Um Telecom também 
pode ser aplicado no monitoramento de 
torcedores e ingresso facial, nas arqui-
bancadas e também com sistema in-
terligado com as catracas dos setores, 
buscando diminuir fraudes e também a 
violência no estádio.
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Sport contra a pirataria
Empresas podem licenciar seus produtos com a 

marca do clube

O Sport tem uma marca pesada, reco-
nhecida em todo Brasil e em vários 

países pelo mundo. É uma força construída 
há 115 anos e que, a cada temporada, se con-
solida. E este trabalho tem sido feito cada 
vez mais de forma profissional. Por isso, o 
clube abriu um espaço para que as empre-
sas licenciem seus produtos com a marca 
do Leão da Ilha do Retiro e evitem a pirataria, 
que pode causar problemas judiciais. 

O Departamento de Marketing está se 
cercando de todos os cuidados necessários 
com a imagem do Clube. Portanto, há um 
combate diário em todas as esferas legais 
do uso indevido da marca. Assim, se você 
tem um produto alusivo e quer licenciá-lo, 
deve entrar em contato com o departa-
mento através do telefone (81) 3225 
6700 ou pelo e-mail marketing@
sportrecife.com.br para ficar regu-
larizado.

O Leão já conta com uma grande 
lista de parceiros fortes e com es-
paço para mais. Empresas como 
Sport Cel, Konami, Cazá do Sport, 
GoCase, Retrô Mania, Portal do 
Estudante, Di Placa, Dom Rua 
e Casa Dohler já estão junto ao 
clube oferecendo produtos li-
cenciados e de qualidade para o 
torcedor rubro-negro.

Desta forma, contamos com a 
colaboração da torcida na consci-

ência de que os itens oficiais e licenciados 
são importantes para a receita financeira do 
Sport. É importante ressaltar também que 
pirataria é crime, como tipifica o Código Pe-
nal brasileiro.

Vamos valorizar o Sport Club do Recife e 
os nossos produtos oficiais. Valorizar esta 
paixão que é passada de geração para gera-
ção e que nos faz ser o maior clube do Norte 
e Nordeste. Rubro-negro só compra produto 
licenciado e com o selo holográfico do Leão.
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“lineko”Lineck com o coach Lucas “luq” Gue-
des. E já em agosto veio a primeira conquis-
ta para a Ilha do Retiro. O clube foi campeão 
da Copa do Nordeste de CSGO ao derrotar 
na última rodada o Athlantis Aliance, em 
série de melhor de três partidas.

“Ganhar a Copa do Nordeste para mim, 
como rubro-negro, tem um gosto com-
pletamente especial. Esse nome repre-
senta demais e sabemos como a nos-
sa região carece de estrutura”, afirmou 
o treinador. Além do título, o Sport teve 
o jogador João “naitte” Maia eleito MVP 
da competição. “Fiquei feliz pela indi-
cação, mas fico mais realizado pela vi-
tória coletiva do time. A iniciativa do 
campeonato é muito importante para o  
nosso cenário. Só temos que agradecer e 
que venham mais”, resumiu. 

Já no Free Fire, o clube passou a integrar 
o jogo em parceria com a Organização de 
X-treinos em Pernambuco (OXPE). De iní-
cio, foi realizada a Copa Leão, competição 
on-line que premiou os três primeiros co-

locados e deu aos destaques o direito de 
participarem da guilda oficial do Sport 
no jogo. O Line-UP do clube visando as 
competições para a versão mobile, como 
LBFF, LPFF, entre outras ligas e copas não 
oficiais, conta com Mago, Catiza, Chinho, 
Lampião e Camisa10.

“Queremos levar o Sport ao topo. O Free 
Fire hoje é o jogo mobile mais jogado do 
Brasil e o Sport merece ter a melhor re-
presentação possível. Chegar a principal 
Liga Profissional da modalidade é o nosso 
foco e maior desafio, mas vamos chegar lá. 
Acompanhamos o cenário há anos e sabe-
mos das equipes de futebol que já tinham 
time de e-sports, ver o Sport nesse cenário 
é um sonho. Melhor ainda é representá-lo 
com um sentimento não só de player, mas 
também de torcedor”, pontuou o técnico 
da equipe, Liberato Júnior.

Com a parceria com a Konami, o Leão 
formou um time competitivo para as dis-
putas nas competições de  Pro Evolution 
Soccer (PES) na plataforma PS4. O clube 

Você já deve ter ouvido falar em eSports 
ou Esportes Eletrônicos, né? É uma 

modalidade que surgiu há poucos anos e 
que está dominando o mercado dos ga-
mes com cada vez mais competidores. 
São torneios disputados em jogos eletrô-
nicos em que os jogadores atuam como 
atletas profissionais e são assistidos por 
uma audiência presencial e/ou on-line 
através de plataformas de stream ou até 
TV. Mas você sabia que o Sport já está in-
cluído neste contexto e já com bons resul-
tados?

Em 2020, o Leão entrou no mundo do 
eSports e já com muita força. O clube, ini-
cialmente, apostou em jogos como Free 
Fire e CSGO, que são games de ação e su-
cesso no mundo todo, e no Pro Evolution 
Soccer, da parceria Konami, um dos prin-
cipais jogos de futebol eletrônico em to-
das as plataformas.

O CSGO mal estreou e já deu resulta-
dos ao Sport. O Line-UP foi apresentado no 
início de julho e é formado por Francisco 
“mcl” Valentim, João “naitte” Maia, Lucas 
“skip” Santiago, Lucas “LKS” França, e John 

eSports do leão
Sport investe nos esportes eletrônicos e já alcança 

resultados
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É sempre bom relembrar os grandes 
triunfos do nosso time. Revemos, para-
mos no tempo e nos enchemos de or-
gulho. Sabendo dessa veia saudosa que 
pulsa nos rubro-negros é que, de forma 
simbólica e virtual pelo PES – com apoio 
da Geek Gamer – o Sport promoveu o 
maior embate da história do Clube: de um 
lado, o time campeão brasileiro de 1987; 
do outro, o campeão da Copa do Brasil de 

2008. 
Com a venda dos ingressos virtuais, 

os rubro-negros lotaram a Ilha do Retiro 
virtual para assistirem ao jogo transmiti-
do na TV Sport. Foram vendidos mais de 
1.500 ingressos, com arrecadação em tor-
no de R$40 mil. Toda a renda foi revertida 
parte para os funcionários do Clube e par-
te para a ONG Novo Jeito para o combate 
à Covid-19.

1987 x 2008

está sendo representado pela equipe Mi-
tos da Bola Esports, que contribui também 
na organização de eventos voltados à mo-
dalidade.

Além da equipe, o Sport promoveu, nos 
últimos meses, competições de PES. Teve 
o Campeonato de PES on-line e Copa Sport 
Geek Gamer com o objetivo de incentivar e 
valorizar os e-Sports, que vêm crescendo 
não apenas entre os jovens, mas também 

entre os apaixonados de todas as idades.
“O importante é o Sport estar antena-

do com o que está acontecendo com toda 
forma de prática esportiva. O Leão integra 
o jogo e acreditamos que é sempre bom 
valorizar esse tipo de inovação e também 
manter a vida social do Clube sempre ati-
va, oferecendo aos nossos torcedores mais 
formas de entretenimento”, concluiu Rafa-
el Soares, Diretor de Marketing do Sport.

a live pré-jogo
Sport e Minha Casa Financiada promoveram encontro 

on-line antes da partida contra o Atlético/GO



4342

Sport e Minha Casa Financiada pro-
moveram diversas ações junto ao 

torcedor rubro-negro. Antes da partida do 
Leão contra o Atlético|GO, pela terceira ro-
dada do Campeonato Brasileiro da Série A, 
aconteceu um esquenta para matar sauda-
des do clima de festa que sempre esquenta-
va a sede da Ilha do Retiro. 

Pouco antes de começar a partida, o can-
tor pernambucano Tuca Barros fez um som 
no canal do YouTube da TV Sport. E para 
não perder o embalo, logo depois da live 
musical, foi transmitida a partida por áudio 
com narração rubro-negra. O cenário da live 
foi ambientado na Cazá do Sport, também 
parceira do clube nesta novidade. 

Sem torcedor na Ilha do Retiro por conta da 
pandemia do novo coronavírus, o Sport 

não cansa de apresentar novidades para atrair 
ainda mais a apaixonada torcida rubro-negra. A 
novidade agora é o Boneco-Torcedor, que tem 
imagens dos torcedores nas arquibancadas 
da Ilha do Retiro em dias de jogos do Campe-
onato Brasileiro. 

Além da foto na arquibancada, o torcedor 
poderá levar o seu boneco personalizado 
para casa, logo após o campeonato. O clube 
ainda irá divulgar como será feita a retirada 

dos bonecos. 
Os torcedores rubro-negros que desejam 

marcar presença no estádio de forma repre-
sentativa podem adquirir o boneco-torcedor 
pelo site do sócio (R$49,00), ou pelo site 
da FutebolCard, não sócios, pelo valor de 
(R$99,00). O pagamento pode ser realizado 
em até 10x no cartão de crédito e o valor é 
referente a todas as partidas em que o Sport 
for mandante do Campeonato Brasileiro da 
Série A, enquanto não houver liberação de 
público nos estádios.

boneco-torcedor na Ilha
Imagens dos torcedores estão sendo colocadas nas 

arquibancadas da Ilha durante os jogos do Brasileirão
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Foi um grande sucesso a ação entre o 
Sport e o patrocinador Minha Casa Fi-

nanciada, ao lançar o Drive-In do Leão, que 
foi realizado na primeira partida do clube 
fora de casa, diante do Vasco da Gama, pelo 
Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. 
Os torcedores puderam assistir ao jogo em 
seus carros, na Cobertura do Edifício Gara-

gem (B4) do Shopping Recife. 
Além de atrair um grande número de 

torcedores, Sport e Minha Casa Financiada 
deram um show de bola no quesito respeito 
aos protocolos de distanciamento, devido à 
pandemia da Covid-19, sem deixar de lado a 
paixão da torcida pelo seu clube. 

Cada carro que teve acesso ao Edifício Ga-

Drive-In do leão
Ação aconteceu durante a partida contra o Vasco em 

Edifício Garagem do Shopping Recife



46 47

ragem pagou R$ 50,00 (sócios) e R$ 100,00 
(não-sócios), com no máximo 4 pessoas por 
veículos e um limite máximo de 80 carros. 
Para este jogo, os sócios da categoria Ouro 
foram contatados pela Secretaria Social 
para garantir sua vaga de forma gratuita. 

A entrada dos carros aconteceu uma hora 
antes do início da partida e seguiu todos os 
protocolos de segurança médica. Também 
seguindo todas as recomendações, pelo 
aplicativo NADA Pay (disponível na App 
Store e Play Store) foi organizada a ida ao 
banheiro, com uma fila virtual e os clientes 
sendo chamados pelo celular. 

E claro que o Sport também aproveitou 
para trabalhar com outros parceiros no 
Shopping Recife. A loja oficial do Leão, a 
Cazá do Sport, colocou seu ponto de ven-

das no espaço, com produtos licenciados, 
máscaras com a marca do clube e, claro, 
as camisas oficiais. Para comprar bebidas 
e comidas, os torcedores puderam utilizar 
o aplicativo NADA Pay, onde foi possível 
comprar nas lojas de conveniência instala-
das no shopping. 

O patrocinador Minha Casa Financia-
da é responsável pelo maior portal de 
construções financiadas do Brasil. Este ano 
movimentou mais de R$ 500 milhões em 
obras apenas no primeiro semestre. A fer-
ramenta online auxiliar no requerimento de 
financiamentos imobiliários e desburocra-
tiza os processos de aprovação e execução 
de obras. A meta do Minha Casa Financia-
da em 2021 é chegar em R$ 5 bilhões em 
obras financiadas.
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O estádio Adelmar da Costa Carvalho, 
mais conhecido como Ilha do Retiro, passou 
por uma série de melhorias em seu gramado 
desde o início da pandemia. A manutenção 
teve como objetivo melhorar a permeabili-
dade atual do campo, garantindo a capaci-
dade de funcionamento total para a retoma-
da dos jogos na temporada 2020.

“Nós fizemos uma total revitalização do 
gramado juntamente com os nossos parcei-
ros da Campaneli, uma empresa que presta 
serviço nessa área de manutenção do gra-
mado em vários estádios do Brasil e junta-
mente com a nossa equipe, conseguimos 
manter o gramado em condições para que 
o espetáculo continuasse tendo a sua qua-
lidade e mantendo-o em totais condições de 

uso”, relatou o Vice-Presidente Engenharia e 
Patrimônio, Jair Jaroslavsky.

A reforma contemplou a manutenção inte-
gral do gramado, cortes habituais, adubação 
e ricassões feitos com produtos antipragas 
para evitar desgastes no período do inverno, 
além de melhoria no sistema de irrigação.

“VAMOS FAZER COM QUE NOSSOS ATLE-
TAS E COMISSãO TÉCNICA SE SINTAM 
ALTAMENTE APTOS A PRATICAREM O FU-
TEBOL NESSE CAMPO MARAVILHOSO”

Seguindo a valorização do futebol, o Clu-
be também vem investindo para dar aos 
campos do Centro de Treinamento, o mes-
mo tratamento dado à Ilha do Retiro.

GraMaDo Da IlHa 
Do rETIro
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“O Sport será o autêntico campeão, pois 
nasceu sob o signo da valentia e dele 

jamais se apartará”. Assim preconizou Guilher-
me de Aquino quando fundou esta nação de 
vencedores e tem se cumprido a história. São 
115 anos de títulos e glórias. Uma tradição de 
conquistas que se renova anualmente e se ex-
pressa em uma nação de mais de 3 milhões de 
apaixonados.

O novo Reinado é a fundação do Sport 
Club do Recife e sua trajetória vitoriosa, le-
vando consigo o leão majestoso que faz to-
dos os adversários se curvarem em reco-
nhecimento à sua força. Foi pensando nisso 

que o Clube lançou o terceiro uniforme da 
temporada com a Umbro, patrocinadora de 
materiais esportivos. 

O lançamento ocorreu na loja oficial Cazá 
do Sport com uma live musical exibida na TV 
Sport. O cantor pernambucano Tuca Barros foi 
quem abriu o evento, cantando sucessos do 
sertanejo, samba e forró ao lado de seus con-
vidados, Sambar & Love. Em seguida, Sheldon 
apresentou o manto rubro-negro, que surpre-
endeu a todos. 

Nas cores bordô com dourado, o novo uni-
forme tem estampado no peito o primeiro es-
cudo do Sport, representando uma volta às 

o Novo reinado
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lINHa caSual 
Do lEÃo
Se liga na novidade: O Leão agora tem a sua própria 

coleção de produtos casuais! 

origens do Clube. Além disso, faz uma menção 
aos 125 anos desde a primeira partida de fute-
bol no Brasil.

O evento ainda contou com a participação 
da torcedora Renata Rangel. A rubro-negra re-
presentou a torcida feminina do Leão.

“É UMA LUTA NOSSA, DAS TORCEDORAS 

ESTAREM REPRESENTANDO O CLUBE. FI-
QUEI HONRADA, EMOCIONADA. EU ESPERA-
VA A CAMISA PRETA, MAS ELA ESTá MUITO 
BEM ELABORADA”.

O novo manto está disponível nas lojas fí-
sicas da Cazá do Sport, aplicativo ou pelo site 
www.cazadosport.com.br, e nas demais lojas.
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O Sport investiu em uma linha com-
pleta de peças casuais compos-

ta por camisetas, moletons, bermudas e 
shorts para todos os públicos, incluindo o 
infantil, abordando um novo estilo e ves-
tuário.

“Já temos diversos parceiros licen-
ciados que produzem camisas de uma 
linha mais casual, mas achávamos que 
faltava algo com a identidade e criação 
do próprio clube. Foi aí então que resol-
vemos lançar a nossa própria linha ca-
sual e estamos bem animados com o re-

sultado final, são camisas muito bonitas 
tanto para o público masculino, quanto 
feminino e, inclusive, as crianças. Agora 
o nosso torcedor ganha mais uma opção 
para seguir vestindo roupas do seu Clu-
be”, afirmou o Diretor de Marketing e Co-
municação, Rafael Soares.

A venda é exclusiva na Cazá do Sport e 
os produtos já estão disponíveis nas lojas 
físicas (Ilha do Retiro e Shopping Recife), 
site (www.cazadosport.com.br) e por meio 
do aplicativo, com valores a partir de R$ 
79,90.
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O meio-campista Thiago Neves é o 
novo reforço do Sport até o fim da 

temporada. O atleta de 35 anos foi oficiali-
zado no dia 17 de agosto e vem para com-
por o elenco em busca dos objetivos do 
Leão no Brasileirão.

“É um jogador raro no futebol brasileiro. 
Essa função de meia-atacante está cada 
dia mais difícil de encontrar, e Thiago tem 

uma carreira belíssima. Recentemente, 
estava até fechado com o Atlético-MG. Por 
razões externas a coisa não aconteceu, e 
eu agradeço sempre por não ter aconteci-
do e por Thiago ter tido oportunidade de 
vir para o Sport”, destacou Chico Guerra, 
Diretor de Futebol.

O atleta que tem passagens por gran-
des equipes, como Fluminense, Cruzeiro e 

Thiago Neves é o novo 
reforço do leão

Grémio, o TN30 aceitou o desafio de vestir 
a camisa do Leão e vai, junto aos demais 
do elenco, buscar fazer uma boa tempora-
da no Brasileirão.

“Primeiro quero agradecer a Deus pela 
oportunidade, mais um gigante do fute-
bol brasileiro, vai ser uma honra pra mim 

vestir essa camisa, poder defender esse 
clube tão grande, tão gigante. Sport pode 
ter certeza que eu vou fazer o possível e 
o impossível dentro de campo para que a 
gente consiga bons resultados e um belo 
campeonato também”, disse o recém-con-
tratado.
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O MINHA CASA FINANCIADA

www.minhacasa�nanciada.com
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