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Entidade de Utilidade Pública Municipal Lei nº 6467 de 15/05/91 
11 junho (Dia Municipal do Futsal de Campinas) - Lei 9431 de 20/10/97 

 

 

 

"Não jogue com a vida, fuja das drogas, pratique Futsal" 
Contatos:  Alexsandro Ferreira Matos (19) 98827-1196; Eduardo Barbosa Menandro (19) 98915-3803; Marcel Grotta (19) 99226-9773; 

 SEDE: Ginásio Rogê Ferreira - Av. João Batista Morato do Canto, 246 - Bairro São Bernardo - Campinas - SP 
Site: www.campinasfutsal.com.br  -  e-mail: campinasfutsal@gmail.com 

  

Sr. Árbitro: Marco Antônio Reis de Araujo        -        DATA    18/12/ 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 

dentro de 24 horas após a realização do jogo. 

 

 

Competição: 38 Copa Campinas de Futsal 2021 

Data: 17/12/2021        Categoria: Sub 14  Oficial (X) Amistoso ( ) 

Equipes e Resultado Final: Canarinho FC 05 x 04 Clube Atlético Hortolândia 

Início às  19:59h – Término às 21:47h.                      

Vencedor: CANARINHO FC   

Árbitro Principal: MARCO ANTONIO REIS DE ARAUJO    

Árbitro Auxiliar:  SÉRGIO DEL VECCHIO  

Anotador: José Leopoldino 

Cronometrista: José Luís de França 

 

OCORRÊNCIAS: 

Relatar: Aos 24:50 minutos de jogo, expulsei o jogador camisa número 10, Sr. Gerson da 

Cruz Souza Neto, registro número 101166, da equipe Clube Atlético Hortolândia, que 

após a anotação de um gol a favor de sua equipe, o mesmo passou em frente ao banco 

de suplentes da equipe adversária e subiu no alambrado da quadra de jogo ao lado de 
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sua torcida, na sequência advertir ele com cartão amarelo, como o próprio já havia sido 

advertido anteriormente com outro cartão amarelo, o mesmo foi expulso em sequência.  

Informo que aos 05:35 minutos de jogo, a partida foi paralisada, pois dois torcedores, 

sendo um de cada equipe, começaram a brigar se agredindo mutuamente, a partido 

ficou paralisada por aproximadamente 37 minutos, após a situação se estabelecer, os 

dois torcedores foram reconhecidos e foi solicitado aos representante legais de cada 

equipe para providenciar a retirada dos mesmos do ginásio e que teriam 03 minutos 

para que isso fosse realizado. Após a retirada dos mesmos a partida foi reiniciada. 

Informo que no decorrer do segundo tempo da partida, a mesma precisou ser 

interrompida por duas vezes, pois o torcedor da equipe do Canarinho FC, que  havia sido 

retirado do ginásio adentrou no local, tentando se esconder entre outros torcedores da 

mesma equipe e assim prejudicando o andamento da partida. 

 

.CAMPINAS,  18/12/2021 

- ÁRBITRO MARCO ANTONIO REIS DE ARAUJO  
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