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Cascavel/PR, 03 de setembro de 2021. 

Ofício n. 002/2021 

Á 

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL  

DEPARTAMENTO DE COMPETIÇÕES  

 

Ilustríssimo Senhor Presidente e Gerente do DCO 

 

Considerando o atraso do calendário do Campeonato Paranaense de Futebol – temporada 

2021;  

Considerando que o Futebol Clube Cascavel não teve qualquer culpa em razão do atraso 

para o encerramento do Campeonato, inclusive concordando em jogar a cada 48 (quarenta e 

oito) horas, e; 

Considerando que o lapso temporal ocasionou o empréstimo de atletas, rescisões, baixas 

em contratos, inclusive lesões.  

 

Pelo presente instrumento o FUTEBOL CLUBE CASCAVEL, com sede na BR 277, 

Km 585, bairro Jardim Presidente, CEP 85818-560 na cidade de Cascavel/PR, inscrita no 

CNPJ sob o nº. 09.312.917/0001-04, neste ato representado por Sebastião Jorge da Silva 

Marques, residente e domiciliado na cidade de Cascavel/PR, vem perante Vossa Senhoria 

requerer o ADIAMENTO da partida de volta da semifinal, prevista para o dia 08.09.2021 na 

cidade de Cascavel/PR, entre FC Cascavel x Athlético Paranaense, por cautela e bom senso, 

respeitando o Princípio Pró Competição, bem como, para que seja ao menos dado 

equidade as equipes para a disputa da partida pelos fatos abaixo.  

 

O numero de inscritos aptos para o Campeonato Paranaense, que tinha previsão de 

encerramento no mês de maio/2021 (data limite imposta pela CBF para o encerramento dos 

Campeonatos Estaduais), atualmente é de 28 (vinte e oito) atletas, contudo, há dois 

atletas suspensos em razão do 3º amarelo; um atleta lesionada (declaração em anexo); um 

atleta impossibilidade de jogar contra a equipe do Athlético (empréstimo contratual); dois 

atletas diagnosticados com Covid (exames em anexo) e um atleta com suspeita (aguardando 

resultado de exame realizado hoje); um atleta não pode ser escalado por ser amador e não 

fazer parte mais da equipe do FC Cascavel, além de quatro atletas estarem emprestados.  

 

Vejamos que o FC Cascavel possui apenas 14 atletas aptos (ou 13 atletas caso 

confirmação de exame) para a partida, salientando que até o dia da partida ainda haverá 

novos exames de Covid-19 e a última rodada da 1ª. Fase do Campeonato Brasileiro Série D, 

ou seja, TEMOS RISCOS de não ter 11 atletas aptos para a partida do dia 08.09.2021.  

 

Assim, ressaltamos o pedido para que a partida entre FC Cascavel x Athlético 

Paranaense prevista para o dia 08.09.2021 seja adiada, em respeito ao Princípio Pró 

Competição e Equidade para disputa da partida. 
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Ademais, tendo em vista a boa relação entre o FC Cascavel e o Athlético Paranaense, 

estaremos entrando em contato com a Diretoria do CAP para concordância no adiamento da 

partida, visto a extrema necessidade.    

 

Sem mais para o momento e certos da compreensão.  

 

Atenciosamente,  

 

 

FUTEBOL CLUBE CASCAVEL 

Sebastião Jorge da Silva Marques 


