
 

 

 

 

Comunicado 

Nós da empresa JBR Agenciamentos & Eventos, responsáveis pela imagem do atleta 

Falcão nos eventos JOGO DO REI, através deste ofício, buscamos esclarecer alguns 

pontos a respeito do evento cancelado na cidade de União. 

Fomos contratados pela empresa REALIZE EVENTOS,  (esta que inclusive tem como 

seu responsável o Sr. Sergio Ricardo Veras Rodrigues), para participar de alguns 

eventos pelo Estado do Piauí, em especial nas cidades de Parnaíba, Esperantina e 

União, estendendo para um segundo momento a realização também na cidade de 

Timon. 

Conforme organizado pela contratante, chegamos à cidade de Teresina em 04/04/2019 

para a realização destes eventos citados, e logo no período da manhã fomos para a 

primeira cidade (Parnaíba) onde infelizmente não conseguimos concluir de maneira 

satisfatória o evento por conta dos alagamentos e chuvas que insistiram em permanecer 

durante o dia do evento.  

Fomos no dia seguinte (05/04) para a segunda cidade (Esperantina), onde da mesma 

maneira, tivemos os mesmos problemas, não conseguindo ter um evento a altura do 

atleta que foi contratado para realizar o diferenciado para os cidadãos que fizeram o 

impossível para poder participar do jogo festivo, e mais uma vez não conseguimos que 

o público mesmo já com seus ingressos em mãos, pudessem comparecer. 

Retornamos a cidade de Teresina no dia 06/04 para podermos no período da noite 

fecharmos nossa turnê na cidade de União, porém no decorrer do dia fomos recebendo 

muitas mensagens de pessoas de várias regiões, alegando que não conseguiriam 

chegar para assistir ao evento por conta das chuvas e pela dificuldade de pegar algumas 

estradas que estavam interditadas pelo mesmo motivo. 

Essas informações foram levadas em consideração e analisadas por todos os 

envolvidos na organização do evento, eles sabiam que algumas pessoas que 

compraram seus ingressos eram da própria cidade e que poderiam estar no local na 

hora do jogo, porem a pergunta é, seria justo com todos que também já tinham seus 

ingressos e por causa de um fenômeno meteorológico não poderiam comparecer? O 

evento de União não foi cancelado por definitivo, foi adiado para poder ter em sua 

realização um público maior e que não tivesse problemas para poder se divertir, a 

intenção não era apenas comercial, tanto que quem comprou seu ingresso poderá 

receber seus valores de volta se assim decidir, mas o que ficou em cheque no momento 

foi ser justo com todos e além de tudo usar o bom senso, se algumas pessoas estão 

sendo prejudicadas, onde esta o respeito e humanismo com nosso próximo. 

Esperamos ter passado um pouco mais de informações a respeito do ocorrido e 

entendemos o quanto isso seria importante tanto para os realizadores do evento, como 

para quem simplesmente estaria assistindo, mas vale ressaltar, deve-se analisar se 

talvez esteja havendo um sensacionalismo por parte de alguém que ou queira vender 

notícias ou tem a intenção de polemizar uma situação totalmente sem nenhum bom 

senso. Precisamos de pessoas melhores para o mundo, quem sabe assim ele se torne 

melhor para todos nós! 
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