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ATO DA PRESIDENCIA  Nº  005/2018 

 

Considerando que o Vilavelhense Futebol Clube encaminhou ofício ao Departamento de 

Competições da FES, informando que não irá comparecer a partida entre Estrela do Norte 

F.C. x Vilavelhense F.C., marcada para o dia 12/05/2018 (sábado), conforme documento 

anexo. 

Considerando o Art. 44 do Regulamento Geral de Competições da FES, transcrito abaixo, 

e que a equipe Vilavelhense Futebol Clube não poderá comparecer a partida devido a 

insuficiência de atletas para realização da mesma 

Art. 44 - No caso de uma equipe não se apresentar em campo para uma partida 

previamente programada, o seu adversário será declarado vencedor pelo 

placar de três a zero. 

RESOLVE:  

01- Cancelar a partida entre Estrela do Norte F.C. x Vilavelhense F.C., válida pela 10ª 

Rodada do Campeonato Estadual Série B de 2018 marcada para o dia 12/05/2018 

(sábado), ficando o clube adversário, árbitros e quadro móvel dispensados do 

comparecimento ao referido jogo. 

02- Declarar o Estrela do Norte Futebol Clube como equipe vencedora da referida partida 

pelo escore de 3 x 0 (W.O.). 

 

Publique-se. 

Cumpra-se. 

Vitória (ES), 10 de maio de 2018. 
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Of. 036/2018            Vila Velha, 09 de maio de 2018. 
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A 

Federação de Futebol do Espírito Santo 
Vitória – ES 

 

 

 

Assunto: Jogo do dia 12 de maio de 2018 

 

 

 

Prezado Presidente: 

 

 

 
 O Vilavelhense Futebol Clube, atualmente disputando o Campeonato Estadual da 

Série B, vem pelo presente informar que não comparecerá a última partida prevista para o dia 

12 de maio, as 15 horas no Estádio Sumaré, pelas razões a seguir expostas: 

 

  Desde a filiação do Vilavelhense, participando de todos os campeonatos possíveis 

de participar, jamais faltou com seus compromissos; no entanto, diversos atletas que atuaram 

neste campeonato, antes mesmo de seu término, receberam convites de equipes que irão 

participar da Copa ES no segundo semestre, razão pela qual, solicitaram a rescisão dos 

contratos a fim de continuarem as negociações. 

 

 Aliado a estes fatos, a crise financeira envolvendo o nosso clube não permite que 

façamos mais esta despesa e não possamos honrar com os compromissos assumidos com os 

atletas, 

 

  Desta forma, pedimos desculpas pelo transtorno que possamos estar causando e, 

mais uma vez, informamos o não comparecimento à partida da última rodada. 

 
 

Atenciosamente 
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