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Recife, U de Novembro dê 2021.

últimas quatro rodadas para o SPORT CLUB DO

Assunto: Alteração das rodadas do Campeonato Erasileiro - Série A 2021

SPORT CtUB DO RECIFE, associação civil sem fins lucrativos devidamente inscrita no CNPJ sob o n.

10.866.051/0001-54, com sede na Av. Sport Club do Recife, s/n., bairro da llha do Retiro, no municipio
de Recife, Estado de Pernambuco, neste ato representado na forma prevista em seu Estatuto Social,
pormeiodoseuVice-Presidentelurídicoinfra-assinado,vem,pormeiodopresente,exporerequerer
o que se8ue:

O SPORÍ CLUB DO RECIFE foi surpreendido com a publicação detalhadã do Brasileirão Assaí 2021
referente às rodadas 35 a 38.

Com relação ao requerente, o jogo da rodada 35 frente ao Flamengo/Rl, anteriorrrente marcado
pan o dia 24/71foi transferido pa? o dia 03/12, pois, o jogo da rodada 2, entre Grêmio/RS e
tlamengo/RJ, adiado a pedido do próprio Flamengo/Rl face a convocação dejogadores para osjogos
dd []ini1àlorid da Copà do \.4undo de 2022.

Em decorrência dessas modificações as
RECIFE ficarão da seguinte forma:

Rodada

354

36q

38e

Date
a3/Q
21/1-L
a6/12
09/L2

Local

Arena Pernambuco
Morumbi
Chapecó

Arena Pernambuco

Ou seja, corn a mudança do dia 24/11 parâ o dia 03/12 da referida pârtida, toda a logística para o
jo8o contra a Chapecoense restou comprometida, pois, é sabido, que a distância entre Rêcife/pE e
a cidade de Chapecó/SCé de quase 3OO0 km, o que causa enorme desgâste aosjogadores.

É certo que essa maratona de jogos finais ocasionará grande perda ao SpORT, agremiaçâo que vem
numa enorme batalha nessa reta final da competição buscando a sua pêrmanência na Série A, ou
seja, o equilíbrío que se está buscando garantir, na verdade, em relação ao requerente, será o
contrário, haverá desequilíbrío face o desgaste excessivo das viagens.

Ressalte se, que foi requerido pelo SPORT o adiamênto do jogo contra o Santos (27a rodadâ),
realizado na Arena Pernambuco, do domingo l1j /7O) paft â segunda-feira (18/10), poi5 o jogo
anterior, contra o Cuiabá, rcalizado no did 74/tO em Cuiabá, em razão da logística, a delêBaçâo só
retornou no final do dia 15/10, chegando em Recifê no dia 16/10 por volta das 03:O0hs, entretanto,
o pedido foiindeferido e realizada uma partida no dia seguinte a uma viagem de extremo desgaste.
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Sport x Flamengo
5ão Paulo x SpoÍt
Chapecoense x Sport
Sport x Athletico



SpoÍtctuo oo necire

Ou seja, a CBF não autoÍlzou a solicitação de Írudança de data destejogo do domin8o para se8unda

e foi ;ealizada outra partida com menos de 48 horas de intervalo da chegada da anterior'

Em seguida, a CBF adiou outro jogo do SPORT, relativo à 28a rodada, contra o Palmeiras, passando

do do;in8o dia 24/10, para segundaJeíra dia 25/10, em razão de um pedido do Palmeiras que tinha

jogado no dia 20/10 contra o Ceârá, ou seia, apesar de urn intervalo maior de descanso' teve

deferido seu pedido em detrimento ao do SP0RT.

Além disso, a CBF antecipou o jogo contra o RB Bragantino pela 34e rodada, passando para o dia

28/10, o que fez com que, por consequência, o SPORT requeresse, em razão dessa quântidãdê de

jo8os e viagens, o adiamento do iogo contra o atlético/GO pela 293 rodada do domingo dla 31/10

para a segunda feira, dia O1/11; todavia, mãis uma vez, a CBF neEou a solicitação.

Por fim, ocorreu a antecipação do jogo contra o Fluminense pela 30? rodada, do domingo dia 07/11
para o sábado dia 06/11, modificando toda a lo8ísitica e preparação de treinos já programada,

modificação essa sem qualquer razão.

Faz'se mister ressaltar que todas as Ínodificações havidas, em nenhum momento o SPORT sequer

foi consultado, apenâs sendo comunicado acerca de suas realizaçõesl

Mais uma vez o SPORT é penalizado com mudanças da tabela, prejudicando toda uma programação,

ocasionando desgaste excessivo a seus atletas e, o píor, causando estranheza à lisura na retâ final
do campeonato, conforme está sendo amp amante noticiado em vários sites e blogs que tratam
sobre futebol.t

Nesse diapasão, requer a manutenção das datas anteri nte definidas
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