Recife, 11 de fevereiro de 2015
Ofício n.º 010/2015

Prezado Senhor Presidente,

Em resposta ao Ofício n.º 015/15 do Departamento de Futebol Profissional
do Clube Náutico Capibaribe, na qual V.Sa. solicita providências junto à Comissão de
Arbitragem e a Federação Pernambucana de Futebol referente à partida entre as equipes
Sport Club do Recife x Clube Náutico Capibaribe, realizada às 18h30, do dia 08 de fevereiro
do ano corrente, válida pelo Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano 2015, no
que tange a afirmação que em vários momentos foi prejudicado pela atuação do árbitro
Emerson Luiz Sobral.

Informamos que o material enviado para tal análise não condiz no que está
escrito no documento, tendo em vista que necessitamos de um DVD completo e um DVD
Editado da partida para análise da mesma.

Frisando que tais DVDs, devem ser gravados em equipamentos que
possam ser utilizados em reprodutores simples de forma que possam retroceder e avançar,
pois as análises são feitas com imagens lentíssimas e paradas, momento que se usam os
“frames” dos lances.

Considerando que as imagens são vistas em TVs de grande dimensão,
solicitamos a gentiliza de não enviar “pen-drive”.

Analisando o nosso material e os lances específicos editados pelo Clube,
entendemos que todas as faltas mostradas foram assinaladas corretamente.
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Em relação ao lance do gol, onde a equipe afirma que houve impedimento,
o atleta estava em posição legal; quanto à jogada que indica falta observamos atentamente
por diversas vezes em câmera lenta e ainda tivemos o devido cuidado de enviar o vídeo
para Comissão Nacional de Arbitragem que chegou à seguinte interpretação: CHOQUE
CASUAL, E SEM QUE TENHA HAVIDO IMPRUDÊNCIA DO ATACANTE QUE PRATICOU
UM MOVIMENTO PARA JOGAR, SEM IMPRUDÊNCIA, PORTANTO, CHOQUE DE
FUTEBOL E GOL LEGAL.

Análise esta, além de feita pela Comissão Estadual de Arbitragem, feita
também pelo Dr. Manoel Serapião Filho, Instrutor Chefe da Comissão de Arbitragem
Nacional e representante do Brasil na Internacional Football Association Board (IFAB).

Desejando ao filiado grande sucesso na competição que se iniciou e
empenhados em aprimorar cada vez mais as ações que visem atender aos clubes filiados e
ao aprimoramento das arbitragens, nos colocamos à disposição para qualquer outro
esclarecimento julgado necessário.

Atenciosamente,

SALMO VALENTIM
Presidente da Comissão

Ilmo. Sr.
GLAUBER CABRAL DE VASCONCELOS JÚNIOR
Presidente do Clube Náutico Capibaribe
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