
 

 

Sr. Árbitro:  Edson Israel Simões Fortuna                             DATA: 25/03/2022. 

      

 Apresento-lhe o relatório do jogo abaixo indicado, para qual V.Sª. foi 

escalado, solicitando-lhe o obséquio de preenchê-lo com a maior clareza e 

exatidão, devolvendo-nos dentro de 24 horas após a realização do jogo. 

 

 

Competição: 27ª Copa Metropolitana de Futsal       

Data: 25/03/2022 Categoria: Sub 14              Oficial (X) Amistoso ( ) 

Equipes e Resultado Final: Aliança Jaguariúna 07 x 01 Futsal Itatiba 

Início às 19:52h – Término às 20:56h.                      

Vencedor: Juve/Jaguariúna 

Árbitro Principal: Edson Israel Simões Fortuna         

Árbitro Auxiliar: Guilherme Massaini Póggio 

Anotador: Rosana Monteiro  

Cronometrista: José Luiz de França     

 

OCORRÊNCIAS: 

Relatar: Aos 19 minutos e 06 segundos de jogo, paralisei a partida tendo em 

vista que um torcedor da equipe Aliança Jaguariúna, se encontrava próximo 

ao gradil da quadra e a todo momento ofendendo a arbitragem e tentando 

coagir os atletas da equipe adversária, inclusive indo ao lado do banco de 

reservas da equipe Itatiba E.C. dizendo aos jogadores: “ Você é ruim, joga 

nada”, e também incentivando aos atletas de sua equipe a cometerem faltas 

dizendo “Mete o pé, derruba, derruba!!!”. Em outros momentos, dirigia-se a 

arbitragem reclamando em diversas situações da marcação de faltas e laterais 



 

 

contra a sua equipe. Já havia solicitado junto ao treinador da equipe Aliança 

Jaguariúna, Sr. Wilson Tedeschi Filho, que orientasse o torcedor a permanecer 

acima do segundo degrau da arquibancada. Após novo acesso deste mesmo 

torcedor ao gradil, e neste momento com ofensas direcionadas aos árbitros, 

após a marcação de uma falta contra sua equipe, paralisei a partida e solicitei 

que o mesmo fosse retirado das arquibancadas dando o prazo de 05 minutos 

para que esta ação fosse realizada. Após uma paralização de 04 minutos e 40 

segundos, o torcedor foi retirado da arquibancada e colocado no mezanino 

superior, atrás do gol dos fundos do ginásio. A partida reiniciou-se e não 

houve mais interrupções. 

CAMPINAS, 25/03/ 2022. 

ÁRBITRO: EDSON ISRAEL SIMÕES FORTUNA. 


