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Fortaleza-Ce, 29 de novembro de 2013

FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL
RUA PAULINO NOGUEIRA, 77 - BENFICA
FORTALEZA-CEARÁ

Ceará Sporting Club, na condição de filiado desta Federação, requisita,
imediatamente, que todos as diligências possíveis sejam realizadas por esta para que
seus interesses não sejam prejudicados por atos claramente ilícitos, noticiados na
imprensa esportiva e policial na nada de hoje.
É de notório conhecimento público que o CLUB ATLÉTICO BRAGANTINO, a
partir de uma declaração-denúncia de seu capitão, Alvaro Luiz Maior de Aquino, está
afastando jogadores do seu elenco a apenas dois dias da última rodada do Campeonato
Brasileiro da Série B 2013.
Não há qualquer motivação para tal afastamento, tendo em vista que os atletas
vinham treinando até dia 28 de novembro de 2013 normalmente, e, de maneira abrupta,
tiveram suas férias concedidas.
Notícias da imprensa dão conta de uma manobra para favorecer a equipe do
Figueirense Futebol Clube, uma vez que toda a carga de ingressos do estádio fora
destinada à torcida do Figueirense, time visitante, em uma atitude nunca vista no
futebol, podendo ser uma forma de não evidenciar uma possível compra de resultado.
É inadmissível, diante de tantas evidências, que o futebol brasileiro tenha sua
credibilidade arranhada e manchada, ficando todos inertes.
Diante do exposto, requer-se desta respeitável Federação que, na defesa de seus
filiados, notifique os Clubes citados, a Federação Paulista de Futebol, a Confederação
Brasileira de Futebol e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, para que possam ser
eivados todos os esforços no intuito de manter a lisura da disputa desportiva.
No caso de manutenção das medidas, claramente aéticas e amorais, por parte do
Club Atlético Bragantino, o Ceará Sporting Club buscará no âmbito desportivo e civil
que seu direito seja respeitado.
Certos que nosso pleito será prontamente atendido, reiteramos votos de distinta
consideração.
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