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Oficio n°   029/2021  

Goiânia-GO, 23 de outubro de 2021 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Rogério Oliveira da Cruz 
Prefeito de Goiânia 
 

Excelentíssimo Prefeito, 

Deste o retorno do público aos estádios, o Goiás Esporte Clube objetivando a 
segurança sanitária dos cidadãos, bem como evitar a propagação do coronavírus, 
implementou todas as medidas exigidas pelo poder público. Dentre as medidas adotadas, 
está o cumprimento da Nota Técnica 08 da Superintendência de Vigilância Sanitária em 
Saúde da Prefeitura de Goiânia que regulamentou o retorno de público nos estádios de 
futebol e disciplina as medidas de prevenção e controle mínimos de ambientes e pessoas 
para evitar a contaminação e propagação do coronavírus. Dentre as regras previstas na 
supracitada nota técnica destaca-se que para a reabertura dos estabelecimentos acima 
mencionados, no município de Goiânia, deve-se: 

(...) 

VIII. Permitir o acesso de torcida apenas do clube mandante, a fim de se 
evitar deslocamento de torcedores de outras localidades;  

Entretanto, fomos negativamente surpreendidos com a edição da Nota Técnica 09 

da Superintendência de Vigilância Sanitária em Saúde da Prefeitura de Goiânia, que 

alterou de forma abrupta e sem qualquer diálogo ou comunicação tempestiva às 

agremiações esportivas que mandam seus jogos na capital, o item relativo a presença de 

torcedores visitantes nos jogos realizados em Goiânia, vejamos: 

Público em estádios 

II. Está permitido a presença de torcedores não apenas do clube mandante, 

mas também do visitante; 

III. 

IV. O número de ingressos disponibilizados a torcida visitante deve respeitar 

o Art. 87 do RGC 2021, mesmo com capacidade reduzida do estádio, sendo o 

cálculo feito em cima da capacidade permitida para operar o estádio.   
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Senhor Prefeito, para o retorno dos torcedores ao Estádio Hailé Pinheiro – 

“Serrinha”, o Goiás Esporte Clube realizou diversas obras para adequar-se as exigências 

do poder público, em especial a norma técnica 8 supra, e para tanto, teve que se desfazer 

do setor destinado a torcida visitante, buscando assim evitar aglomerações e 

consequentemente a disseminação do coronavírus. 

Estamos a pouco mais de 48 horas úteis do jogo entre Goiás Esporte Clube e 

Botafogo de Futebol e Regatas, jogo este que contará com a presença maciça dos 

torcedores esmeraldinos.  

Ao alterar abruptamente as condições de realização de jogos na capital, permitindo 

que torcedores do clube visitante e por conseguinte de outras cidades tenham acesso aos 

estádios goianienses, em especial ao Estádio Hailé Pinheiro – “Serrinha”, coloca-se em 

risco não somente a saúde da população goiana, como também a integridade física 

daqueles que comparecerem ao nosso estádio, haja vista a impossibilidade de realizarmos 

em tempo hábil, as adequações necessárias para acomodar com conforto, segurança e 

dignidade os torcedores da equipe visitante, ressaltando ainda que a própria Policia Militar 

do Estado de Goiás, através d e seu comandante do BEPE – Batalhão de Eventos, em 

reunião ontem se mostrou surpreso e preocupado com tal medida. 

Diante de tudo isto, clamamos a Vossa Excelência, que reconsidere tal decisão, e 

não sendo isto possível, que exclua nossa agremiação da possibilidade e obrigatoriedade 

de ter a presença de torcida visitante em nosso estádio nesta partida do dia 26/10/2021 – 

terça-feira. 

Certos de podermos contar com a lucidez, sensatez e elevado espírito cívico de 

Vossa Excelência, reforçamos nossos votos de elevada estima e apreço. 

Atenciosamente, 

 

_______________________________ 
Paulo Rogério de Carvalho Pinheiro 

Presidente Executivo 


