COMUNICADO OFICIAL
O Departamento de Esportes - Atlética UNIP vem por meio deste
comunicado informar a decisão sobre a ocorrência envolvendo a partida
número 90 entre as equipes NADA CONSTA F.S do Campus Chácara e
DUUBOM FUTSAL & CANNA do do Campus Paraíso, no XXVI Campeonato
Aberto de Futsal.
Após analisar os (i) relatórios da arbitragem, (ii) representante da
partida, (iii) responsáveis pela segurança do campus e também após conversar
com os responsáveis das equipes, a Atlética UNIP decide:
1) Eliminar a equipe NADA CONSTA F.S. do Campus Chácara que foi a
vencedora da partida.
2) Vetar a participação de todas as atividades propostas pelo Departamento de
Esportes - Atlética UNIP em 2019 dos alunos: Guilherme de Jesus Ribeiro,
João Paulo da Silva, Jardel Roberto Arruda, Arlindo Antônio da Silva Neto,
Nathan Almeida de Lima, Murilo Duarte Barbosa da Silva, Luan Ferreira Costa,
Uelinton dos Santos Jr., Gabriel Ribeiro Reche e Gabriel Lopes dos Santos,
atletas da equipe DUUBOM FUTSAL & CANNA do Campus Paraíso; e dos
alunos Felipe Gabriel do N. Oliveira, Victor Ferreira de Souza, Gabriel Comar,
Caio Sousa do Nascimento, Matheus Oliveira, Gabriel Lima Barbosa, Davi
Santos Martins Pereira, Thiago H. do Nascimento, Micael dos Santos Silva
e Guilherme dos Santos Silva, atletas da equipe NADA CONSTA F.S. do
Campus Chácara.
Os objetivos de promovermos competições esportivas internas são
baseadas em cultura de paz, saúde e união entre nossos alunos, sentimentos
bem diferentes dos proporcionados em quadra na disputa entre as equipes
citadas acima. Temos o dever, como Instituição Educacional, de educarmos
nossos alunos a realizarem sempre boas práticas na sociedade e utilizar como
ferramenta de formação humana o esporte.
Dessa forma, as punições aplicadas acima, seguem a jurisprudência de
penalidades já aplicadas em eventos isolados pontuais já ocorridos, e servem
de ato concreto para reflexão e mudança no comportamento individual/coletivo
das equipes/alunos envolvidos em atos que são inaceitáveis em qualquer tipo
de segmento humano: a violência e a falta de respeito com o próximo.
Atenciosamente.
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