
 

 

Sr. Árbitro:         DATA: 30/03/2022 

      
 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: .30/03/2022  Categoria: ADULTO            Oficial (X) Amistoso (   ) 

Equipes e Resultado Final: ENGENHARIA UNICAMP 01 x 03 XVI DE ABRIL 

Início às 21:15 – Término às 22:35 

Vencedor: XVI DE ABRIL 

Árbitro Principal: Antônio João Machado Moura      

Árbitro Auxiliar: Guilherme Massaini Poggio 

Anotador: Thiago Gomes Cordeiro       

Cronometrista: José Luiz de França 

 

OCORRÊNCIAS: 
 
Aos 36:00seg (trinta e seis minutos) de jogo, expulsei o atleta da equipe 
“XVI de Abril”, sr. LEONARDO MOREIRA, camiseta nº 55, registro 101408, 
por, após já ter sido advertido anteriormente com cartão amarelo, dirigiu-
se a mesa do anotador para reclamar que o um jogador da equipe 
adversária, estaria usando uma corrente no pescoço. Solicitei ao mesmo 
que retornasse ao seu banco de reservas e o referido atleta desferiu a 
seguinte frase:  
“- Não fala comigo que eu não estou falando com você!”  
Nesse momento, expulsei o mesmo da quadra de jogo.  
Ao fim da partida, o árbitro Alexsandro Ferreira de Mattos, que estava na 
arquibancada, por ter trabalhado na partida anterior, relatou-me que o 
referido atleta expulso, ficou do lado de fora, contestando as marcações 



 

 

da equipe de arbitragem e proferindo as seguintes palavras: “- Seus filhos 
de uma puta”.  
 
Aos 37:18seg (trinta e sete minutos e dezoito segundos) de jogo, o atleta 
da equipe “Engenharia Unicamp”, sr. Mateus Pereira Mascarin, camiseta 
nº 08, registro 100917, foi advertido com cartão amarelo, por segurar a 
atleta da equipe adversária (XVI de Abril) pela camiseta, parando um 
ataque da equipe adversária. Como o referido atleta já havia sido 
advertido anteriormente com cartão amarelo, foi expulso da partida. O 
atleta expulso deixou a quadra sem maiores problemas.  
 
Aos 39:35seg (trinta e nove minutos e trinta e cinco segundos) de jogo, o 
atleta da equipe “Engenharia Unicamp”, Sr. Artur Wakabayashi Felipe, 
camiseta nº 14 e registro 1019052, foi advertido com cartão amarelo por 
acertar de forma leve, um tapa no rosto do atleta da equipe adversária 
(XVI de Abril). Como o referido atleta já havia sido advertido 
anteriormente com cartão amarelo, foi expulso da partida. O atleta 
expulso deixou a quadra sem maiores problemas.  
 
 
 
 

CAMPINAS, 30/03/2022. 

 

ÁRBITRO: GUILHERME MASSAINI POGGIO 

 


