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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

 

Gabinete

 

 

O�cio Nº 1338/2020 - SEL/GAB Brasília-DF, 25 de novembro de 2020.

 

Assunto: Apoio às jogadoras do Futebol Feminino da Gama.

 

Senhor Secretária,

 

Com os nosso cordiais cumprimentos, e em atenção aos fatos veiculados pelo Jornal
Metrópoles a respeito da dramá�ca situação enfrentada pelas jogadoras do Futebol Feminino da Gama, que
relatam calote do empresário e falta de condições de suprir necessidade básicas, como alimentação e
transporte.

Ocorre que o futebol feminino do Gama encerrou sua par�cipação no Campeonato Candango
2020, no úl�mo domingo (22/11) e que as atletas, Ludymila Bárbara, Jade Cris�na, Lorena Gonçalves e Cín�a
Silva, encontram-se sem condições de permanência na cidade, necessitando de assistência para retornarem
para suas cidades de origem com a maior brevidade possível.

Diante do exposto, a Secretaria de Esporte e Lazer no cumprimento de sua missão ins�tucional
e na busca de uma solução para a situação das atletas que contribuíram com o futebol feminino do Distrito
Federal solicita o  urgente e imprescindível apoio Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social no sen�do
de verificar a possibilidade de doação de transporte para o retorno das atletas.

Na oportunidade, agradecemos a atenção e reforçamos a necessidade do apoio
dessa Secretaria de Estado na resolução da situação relatada e nos colocamos à disposição, por meio do
Secretário Execu�vo de Futebol, Sr. Paulo Vitor,  nos telefones: 4042-2032, para as trata�vas necessárias à
resolução da situação relatada.

 

 

Atenciosamente,

 

CELINA LEÃO

Secretária de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal

 

 

 

À Senhora,

MAYARA NORONHA ROCHA

Secretária de Estado

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
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