
Bom dia a todos, 

Em princípio não costumo dar importância à pessoas que se 

escondem atrás do anomimato para se manifestarem mas a minha 

reputação e o meu caráter foram atacados de forma vil, covarde e 

mentirosa e infelizmente, as pessoas que pouco me conhecem, 

podem ser levadas a acreditar nessas mentiras e 

acusações  absurdas por isso, quero esclarecer a todos que em 

momento algum eu faltei com a verdade quando afirmei que o 

dinheiro da compra desse CT seria todo captado através de 

processo junto ao poder público.  

 

O valor disponibilizado pelo SAFERGS foi um ato de gestão da 

Diretoria e classificado na contabilidade do SAFERGS não como 

despesa e sim como contas a receber. O processo de captação do 

capital em questão está aprovado pelo governo federal e incluso 

no orçamento da União para o ano de 2016 e numa situação 

normal teria sido liberado até o final de Abril deste ano, o que não 

aconteceu devido a convulsão política existente no nosso país 

porém, isso não altera nem invalida o processo já aprovado. Os 

valores serão depositados na conta do SAFERGS, com certeza, 

até o final do ano, porque o governo seja qual for tem que cumprir 

o orçamento aprovado.  

 

Não foi chamada uma assembléia para a aprovação porque não se 

tratava de uma despesa e sim de um adiantamento da verba por 

receber.  

 

A assembléia convocada para o dia 06/08, é o atendimento a 

reivindicações dos associados para um maior número de 

participantes e não ao contrário como esta sendo colocado, nesse 

dia serão mínimo o número de jogos pela federação o que pôe por 

terra a argumentação de que visa esvasiar a assembléia. Quanto ao 

valor da área, o valor de R$ 600.000,00 foi uma proposta que 

tivemos no ano de 2014, quando pela primeira vez tivemos a 

oferta desse local, Como não tínhamos aporte para a aquisição 

desistimos do negócio e a área foi negociada com  a atual dona 

que recebeu a área como parte de pagamento de uma casa que 

vendeu ao antigo proprietário, e com ela passamos a negociar a 



partir do momento em que tivemos a aprovação de nossos 

processos em Brasilia.  

 

O valor evoluiu em virtude da concorrência para a aquisição do 

imóvel. Pesquisamos sim outras áreas e a escolha por esse local 

deveu-se ao fato do local já estar pronto. Houve sim um problema 

de alagamento mas causado pela avaria de um motor que faz a 

drenagem de toda a área, tanto do campo de futebol quanto das 

demais áreas, onde a água da chuva é canalizada para um 

reservatório para ser utilizada na irrigação dos gramados.  

 

O campo de futebol é todo drenado, com iluminação, vestiários  e 

demais dependências prontas, sendo inclusive autosuficiente em 

questão de fornecimento de água através de um poço artesiano. 

Não somos levianos e tenho o maior zelo com o que eu ajudei a 

construir e acima de tudo tenho um nome a zelar que é a  herança 

maior que meu pai me deixou. As pessoas que me conhecem 

sabem do meu caráter e não levarão em conta as leviandades de 

que esse cafageste divulgou. Mas isso serviu para que eu 

conhecesse melhor algumas pessoas que me dão palmadinhas nas 

costas e que foram prontos em me taxar de safado nos grupos de 

whats em que participam,  não sabendo que tenho acesso a todos 

eles. A pessoa que divulgou esse e-mail talvez não saiba que a 

internet tem impressõs digitais e ja providenciamos a denúncia ao 

MP e foi iniciada uma investigação da origem deste e-mail e 

dentro em breve talvez eu receba uma graninha desse idiota por 

danos morais. 

 

Desulpem os meus amigos "os meus amigos", pois a estes eu não 

precisaria prestar esses esclarecimentos, mas precisava  fazer 

esses esclarecimentos aos demais. 

 

Carlos Castro - Presidente do SAFERGS 
 


