
 

 

Sr. Árbitro:         DATA: 05/04/2022 

      
 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: .04/04/2022  Categoria: ADULTO            Oficial (X) Amistoso (   ) 

Equipes e Resultado final: LYON FUTSAL 03 x 05 BLACK DUCK FUTSAL 

Início às 21:16 – Término às 22:43 

Vencedor: BLACK DUCK FUTSAL 

Árbitro Principal: Guilherme Poggio  

Árbitro Auxiliar: Eduardo M Barbosa 

Anotador: Reginaldo Souza       

Cronometrista: Alfredo Grotta Neto 

 

OCORRÊNCIAS: 
 
Aos 33:50seg (trinta e três minutos e cinquenta segundos) de jogo, 
expulsei o atleta da equipe “Lyon Futsal”, sr. ALEXANDRE RIBEIRO P. 
JUNIOR, camiseta nº 12, registro 101471, por, após já ter sido advertido 
anteriormente com cartão amarelo, discordou veementemente de uma 
decisão da arbitragem, jogando a bola no chão com força e gritando:  
“- Era nossa a porra da bola!”  
Nesse momento, foi punido com o segundo cartão amarelo na partida e, 
consequentemente, com o cartão vermelho. 
Ao ser expulso, o atleta se dirigiu em minha direção, gritando:  
“- Vai tomar no seu cú! (3x) Não apita bosta nenhuma!” 
Foi seguro por um atleta da sua equipe e com auxílio de outros atletas, foi 
retirado da quadra de jogo. Se dirigiu ao seu banco de reservas e chutou 



 

 

os bancos disponíveis para descanso. Ainda, antes de ao deixar a quadra, 
passou em frente à mesa do anotador/cronometrista e gritou: 
“– Vai se foder! vai tomar no cú! Sempre a mesma coisa!” 
 
 
Aos 39:20seg (trinta e nove minutos e vinte segundos) de jogo, expulsei o 
atleta da equipe “Black Duck Futsal”, sr. PAULO MARCELO PEREIRA MING, 
camiseta nº 11, registro 102074, por acertar o tornozelo de um atleta da 
equipe Lyon Futsal, matando um contra-ataque. Foi advertido com cartão 
amarelo, mas como já havia sido advertido anteriormente com o mesmo 
cartão, foi expulso da partida. 
Nesse momento, o atleta expulso começou a me xingar com as seguintes 
frases: 
 “– Vai tomar no seu cú! Não foi nada! Está querendo inventar nessa 
merda! Seu bosta!” 
O atleta foi contido pelos demais jogadores e demorou cerca de dois 
minutos para deixar a quadra de jogo. 
 
 
Aos 39:20seg (trinta e nove minutos e vinte segundos) de jogo, expulsei o 
massagista da equipe “Black Duck Futsal”, sr. FELIPE DESTRO DAVANSO, 
registro 101383, por discordar veemente da expulsão do atleta da sua 
equipe e proferir a seguinte frase.  
 “– Pronto, agora você conseguiu fazer o que queria, seu merda!” 
Nesse momento, foi expulso da partida.  
Após, tentou se dirigir em minha direção, sendo seguro pelos atletas da 
sua equipe, mas continuou gritando: 
“– Conseguiu filho da puta! Ladrão safado! Está feliz agora seu filho da 
puta! Vai se foder seu lazarento! Ladrão do caralho!” 
Informo também que teve que tentou atrasar o reinício da partida, sendo 
retirado com o auxílio dos atletas da própria equipe. 
 
 

CAMPINAS, 05/04/2022. 

 

ÁRBITRO: GUILHERME MASSAINI POGGIO 

 


