
 

 

Sr. Árbitro:  Guilherme Poggio     DATA: 21/04/2022 

      
 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: 20/04/2022  Categoria: SUB16    Oficial (X) Amistoso (   ) 

Equipes e Resultado final:  

CLUBE ATLÉTICO HORTOLANDIA 02 x 05 FUTSAL ITATIBA 

Início às 19:55 – Término às 21:01 

Vencedor: FUTSAL ITATIBA 

Árbitro Principal: Guilherme Poggio  

Árbitro Auxiliar: Antônio João 

Anotador: José Leopoldino       

Cronometrista: José Luiz de França 

 

OCORRÊNCIAS: 
 
Aos 24:00min (vinte e quatro minutos) de partida, durante um arremesso 
lateral, um torcedor que estava sentado junto aos demais torcedores da 
equipe Clube Atlético Hortolândia, ficou em pé e começou a proferir 
diversos palavrões para atletas da equipe “Futsal Itatiba” e também 
direcionados para mim, tais como: 
“- Apita essa merda seu filho da puta! Não está vendo o que esses viadinhos 
estão fazendo!”  
“- Seu cuzão, filho da puta! Seu bosta!” 
Nesse momento, informei ao treinador da equipe de Hortolândia, sr. 
Roberto Mauro Duarte, inscrição 101181, que o torcedor relatado acima 
deveria sair do ginásio, devido a total falta de respeito com os demais 
torcedores, sendo várias crianças presentes ao ginásio, atletas menores de 
idade e aos oficiais de arbitragem, solicitando que essa retirada fosse 



 

 

providenciada pelos mesmos durante os próximos 3 minutos, caso 
contrário o jogo estaria encerrado. 
Ao solicitar que o torcedor saísse do ginásio, o torcedor ficou ainda mais 
transtornado e se dirigiu para perto de mim, do lado de fora da quadra, e 
através da grade gritava: 
“- Quero ver você me tirar seu filho da puta! Pega aqui no meu pau! Vem 
chupar meu sacolé!” 
“- Filho da puta, lazarento, vem chupar meu pau!” 
Tais ofensas foram proferidas ainda perto dos diretores da LCFS, sr Marcel 
Grotta e sr Eduardo Menandro. Também estavam perto várias crianças que 
estavam nas arquibancadas e perto das equipes que participavam da 
partida.  
Após ser retirado pelos demais torcedores, o mesmo se dirigiu para fora do 
ginásio.  
Ao final da partida, os integrantes da comissão técnica de Hortolândia 
afirmaram que não conheciam tal pessoa e que provavelmente veio 
convidado por algum outro torcedor, assim, ficou impossibilitado a 
identificação dele, nesse momento. 
 
CAMPINAS, 21/04/2022. 

 

ÁRBITRO: GUILHERME MASSAINI POGGIO 

 


