ESPORTP CLUBE

VITORIA
Salvador(Ba.), 8 de setembro de 2020.

Ao
ILUSTRÍSSIMO PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO ESPORTE
CLUBE VITÓRIA - DR. FABIO RIOS MOTA.
REF.: MANIFESTAÇÃO SOBRE CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA EM 03/09/2020.

Prezados Senhores,
nos ao assunto em epígrafe, que trata de manifestação de V.Sa., na
Reportamo qualidade de Presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Vitória, expressando
discordância sobre os acontecimentos ocorridos na partida disputada entre o Vitória e o Ceará
Sporting Club no último dia 26 de agosto.
Venho, respeitosamente, esclarecer que:
Como é de conhecimento notório, o nosso Clube vive uma situação financeira
delicada, fruto das gestões deploráveis que por aqui passaram entre 2017 a 2019, agravada pela
crise sanitária que ora assola o mundo.
O Clube permaneceu inativo por meses, com queda abrupta de receitas, perda de
patrocinadores, diminuição dos valores de receita de TV, falta de arrecadação em partidas
(bilheteria, estacionamento, bares etc.), redução do número de adimplentes de sócios-torcedores.
A situação é preocupante, mas ao mesmo tempo encorajadora. Trabalhamos arduamente para
superar todos os obstáculos e alcançar os objetivos esportivos projetados.
A aludida partida era de fundamental importância, não só para as pretensões
esportivas, como também para o reequilíbrio financeiro do Clube, motivação dos atletas e
funcionários.
Contudo, os flagrantes erros no jogo, frutos de uma arbitragem confusa, ruim,
transformaram negativamente a partida como um todo, prejudicando sobremaneira as nossas
pretensões.
Assim, houve uma somatização de problemas, gerou excessos, atitudes inadequadas,
que não mais serão repetidas por parte da Presidência, a qual lamenta o ocorrido.
Todavia, bom dizer, que ali estava alguém apaixonado pelo Clube, e
interesses da instituição. Jamais houve a intenção de ocasionar algum prejuízo, se
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seja a imagem do Clube. Reconhecidamente, integramos o rol de presidentes que construiu a
reputação deste Clube, através de muito trabalho e vitórias.
Somos adeptos do respeito, do jogo limpo, da vitória justa!
Iremos mostrar com trabalho firme que a situação foi momentânea, ocasional.
Seguiremos lutando pela nossa reconstrução, em busca do nosso máximo objetivo, pois
assim iremos soerguer o nome do Esporte Clube Vitória.
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