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OFÍCIO GABSEC nº 269 /2022 
Fortaleza, 12 de julho de 2022.  

EXMO. SR. 
EDNALDO RODRIGUES 
MD. PRESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL 
Avenida Luís Carlos Prestes, 130 – Barra da Tijuca- Rio de Janeiro/RJ 
CEP: 22775-055 
 
Assunto: Realização do Jogo Fortaleza x Ceará pela Copa do Brasil 

 
Senhor Presidente,  
 
Cumprimentando-o, cordialmente, venho através do presente, registrar o 

deslinde do episódio registrado no recente jogo realizado no Estádio Plácido 
Aderaldo Castelo, no ultimo domingo, na competição havida entre Fortaleza e 
Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, ocorreu a suspensão da partida 
face à excepcional interrupção do sistema elétrico do equipamento, devido à 
sobrecarga de energia advinda da central de abastecimento de energia elétrica do 
Estado – ENEL. 

Cumpre destacar, por oportuno, a magnitude do sistema elétrico da 
ARENA Castelão, que paralelamente à rede energética oriunda da ENEL, funciona 
ainda, simultaneamente, com (07) sete geradores, garantindo, assim, o efetivo 
abastecimento de energia do equipamento em quaisquer hipóteses comuns de panes 
eventuais ou quedas e oscilações de energia. 

A vista disso, não obstante a detectada excepcionalidade do episodio de 
interrupção do sistema no ultimo jogo, esta Secretaria do Esporte e Juventude, 
visando à realização das próximas competições no estádio, estendeu as já 
sistemáticas medidas de segurança preventivas para o regular funcionamento do 
equipamento, mediante a realização de nova manutenção preventiva na atual 
subestação de energia e o acréscimo de novo dispositivo aos grupos geradores da 
ARENA. 

Para esse fim, e com o afã de assegurar ampla garantia de segurança para 
a realização do jogo Ceará x Fortaleza pela Copa do Brasil no Estádio Plácido 
Aderaldo Castelo, no próximo dia 13/07/2022, cumpre registrar que todas as 
medidas acautelatórias foram efetivamente adotadas por este Órgão-gestor do 
equipamento, que novamente será palco de mais um grande espetáculo do futebol 
nacional. 

Desse modo, consignadas tais considerações, renovo, por fim, protestos de 
elevada consideração e estima. 

 

Atenciosamente, 
 

Rogério Nogueira Pinheiro 
Secretário do Esporte e Juventude 
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