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Sr. Árbitro:    ALEXSANDRO MATOS                                            DATA:  13 / 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:  27º COPA METROPOLITANA DE FUTSAL -  2022     

Data:     13 /   04  / 2022        Categoria:    SUB-16          Oficial (X) Amistoso ( ) 

Equipes e Resultado Final:  

   ESPORTE CLUBE UNIÃO SÃO JOSÉ  03  X  03  SANTA CLARA FUTSAL 

Início às 20:01 hs, Término às   21:12 hs.                      

Vencedor:        

Árbitro Principal:  ALEXSANDRO DE MATOS       

Árbitro Auxiliar:  EDUARDO BARBOSA MENANDRO 

Anotador:   JOSÉ LEOPOLDINO    

Cronometrista:  ALFREDO GROTTA NETO    

 

OCORRÊNCIAS: 

Relatar:    Aos 30:18 minutos de jogo adverti com cartão amarelo o atleta Gabriel 

Dias Cavalari, nº 04, registro nº 102004, da equipe ESPORTE CLUBE UNIÃO SÃO 

JOSÉ por ter arremessado a bola violentamente contra o chão, gritando: “Foi falta”. 

Após ser advertido o referido atleta gritou em minha direção: “Vai tomar no seu 
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cu”. Sendo que expulsei o mesmo. O referido atleta deixou a quadra de jogo 

normalmente. 

                Após o término da partida, ainda na quadra de jogo, o atleta Micael 

Roberto de Araujo Chagas, nº 07, registro nº 101755, e o atleta Julio Cesar Franco, 

nº 09, registro nº 101542,  ambos da equipe ESPORTE CLUBE UNIÃO SÃO JOSÉ , 

junto com outros atletas da mesma equipe, se dirigiram para a torcida da equipe 

adversária e começaram a provocá-los com gestos e fazendo dancinhas e também 

bateram boca com os torcedores. Os referidos atletas foram advertidos com cartão 

amarelo, os mesmos já haviam sido advertidos durante a partida com cartão 

amarelo, sendo assim expulsos em seguida. Após a intervenção de membros da 

equipe ESPORTE CLUBE UNIÃO SÃO JOSÉ, os atletas se dirigiram para o vestiário. 

Não havendo mais ocorrências.      

.CAMPINAS,      14 /   04   /2022 

- ÁRBITRO   ALEXSANDRO MATOS 


