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Sr. Árbitro: Marco Antonio Reis de Araujo -              DATA 10/12/ 2021 
 
 

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 

de 24 horas após a realização do jogo. 

 

 
 

Competição: 38 Copa Campinas de Futsal 2021 

Data: 08/12/2021 Categoria: Adulto Oficial (X) Amistoso ( ) 

Equipes e Resultado Final: Primos FC 02x 01 Clube Atlético Hortolândia 

Início às 22:00h – Término às h. 

Vencedor: PRIMOS FC 

Árbitro Principal: MARCO ANTONIO REIS DE ARAUJO 

Árbitro Auxiliar: SÉRGIO DEL VECCHIO 

Anotador: ROSANA MONTEIRO 

Cronometrista: JOSÉ LEOPOLDINO 

 

 
OCORRÊNCIAS: 

 

Relatar: Aos 32 minutos e 07 segundos de jogo, expulsei o massagista, Sr. Reginaldo 

Lopez, registro número 101191, da equipe Clube Atlético Hortolândia, por haver me 

atingindo com uma peitada na altura do meu antebraço esquerdo, quando da marcação 

de um gol contra sua equipe. Após sua expulsão o mesmo desferiu um pontapé 

(chute), atingindo a minha perna direita na altura da Tíbia (canela). Esclareço que o 

pontapé causou-me escoriações, hematomas, inchaço na região atingida pelo pontapé e  
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dificuldades para caminhar. Informo que após a expulsão acima citada, houve a invasão 

da quadra de jogo, por um torcedor, o qual foi identificado como torcedor da equipe 

Clube Atlético Hortolândia, o Sr. Luiz Fabiano Dias Lopez, o qual é filho do Sr. Reginaldo 

Lopez, o torcedor acima citado ao invadir a quadra de jogo, desferiu um chute com 

violência no portão de acesso a quadra e começou a incentivar demais pessoas para 

invadirem o local. Aos 32 minutos e 07 segundos de jogo, expulsei o atleta de camisa 

número 08, Sr. Jonathan Rafael C. Lopez, registro número 101182 da equipe Clube 

Atlético Hortolândia, por se dirigir até a mesa onde se encontrava a anotadora Sra. 

Rosana Monteiro e retirar o documento (Registro Geral) do Sr. Reginaldo Lopez, sem 

autorização da referida anotadora e entregou ao proprietário do documento, que se 

evadiu do ginásio. 

Após estes fatos acima relatados, eu me dirigi ao vestiário de arbitragem com 

dificuldades para caminhar precisando do apoio do árbitro auxiliar Sr. Sérgio Del Vecchio 

e demais membros oficiais de arbitragem e de diretores da Liga Campineira de Futsal 

que estavam pelo local. Através de diretores da referida Liga foi acionada a Guarda Civil 

Municipal de Campinas, que chegou ao local após 20 minutos. 

Durante este período de espera, por motivo da falta de segurança para mim e demais 

pessoas que se encontravm no ginasio, dei por encerrada a partida. 

 
Sem nada mais a relatar eu Arbitro assino. 

 

MARCO ANTONIO REIS DE ARAUJO. 
CAMPINAS, 10 / 12 /2021. 
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