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A FEDERAÇÃO ALAGOANA DE FUTEBOL (FAF) e a FEDERAÇÃO 

ALAGOANA DE FUTEBOL DIGITAL VIRTUAL (FAFDV), em conjunto, vêm a 
público INFORMAR a eliminação do jogador Robério Ferreira dos Santos em virtude 

do descumprimento do Regulamento oficial do e-Alagoano 2020. 
 

As Federações, assim como seus dirigentes e jogadores, sempre prezaram pelo 

comprometimento com a competição e, sem dúvida, pela lisura e lealdade entre as partes. 
 

No momento em que o contato pessoal foi restrito por medidas sanitárias e de 
segurança à saúde da população, inclusive de todos os envolvidos na disputa,                          
o e-Alagoano 2020 teve sua dinâmica de disputa alterada, sendo retomado com a 

realização dos jogos online, atendendo a um pedido dos clubes, representantes e parceiros, 
além de diminuir a saudade dos apaixonados pelo futebol. 

 
Mas, assim como acontece dentro do campo, é preciso que haja flair play. 

Infelizmente, nos deparamos com a informação, mediante denúncia – em áudios e 

conversas –, de que o jogador Robério, representante do CSE, no confronto com o ASA, 
pela 7ª rodada da Primeira Fase, e na disputa da Semifinal com o CSA, teria sido 

substituído por um terceiro, não participante do e-Alagoano, que assumiu o jogo em seu 
lugar, em evidente violação às regras da competição. 
  

Após a FAF e FAFDV terem iniciado o regular procedimento administrativo para 
investigar as denúncias, o próprio Robério confirmou a falta, o que motivou sua imediata 

eliminação do campeonato e punição nos termos do Regulamento da Competição. 

 
Para garantir a integridade do campeonato, os jogos da fase de classificação em 

que houve irregularidade terão pontuação revertida ao jogador adversário. 
 

Com a nova classificação, outras disputas serão realizadas para definição dos 
finalistas a partir de novos jogos da Fase Semifinal, com breve divulgação da respectiva 
tabela e reinício do campeonato, até então paralisado em virtude da ocorrência. 

  
As Federações lamentam o ocorrido, esclarecendo que não compactuam com 

condutas que contrariam às regras do jogo, como a observada.  
 

Comprometem-se, ainda, a buscar formas de aprimorar a segurança dos e-jogos. 

 
Maceió, 22 de maio de 2020. 

 
 

Felipe Omena Feijó    Henrique Leite 

Presidente da FAF    Presidente da FAFDV 
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