
 

 

Decisão da comissão disciplinar 02 

 

Todas as decisões desta comissão disciplinar vão ao encontro com a manutenção de 
um ambiente saudável e convidativo para pessoas que praticam ou apreciam o 
esporte.  

A Federação ainda lembra as equipes que praticamos um futebol de várzea e amador, 
e caso as infrações disciplinares não forem respondidas com o devido rigor, corremos 
o risco de repetir o que aconteceu com os campeonatos de futebol de campo na nossa 
cidade. 

Pedimos a compreensão de todos e tenham certeza que nossa luta será sempre pelo 
esporte de forma bem jogada e decidida apenas dentro de campo. 

 

1 – Jogo AABBOC x Kakareko 

a) Os atletas Juliano Danilo Leite dos Santos e Marcelo Alexsander Toledo Soares 
Junior, ambos do Kakareko, estão suspensos pelas próximas 6 partidas por conduta 
irregular direcionada ao staff da Federação durante a partida. A pena conta apenas 
para jogos da Super Liga série ouro. 

b) A torcida feminina da AABBOC está advertida, e repetindo o comportamento com 
xingamentos e palavras de baixo calão direcionados tanto a arbitragem quanto aos 
adversários, ficará impedida de entrar no local dos jogos sob pena de a equipe 
AABBOC sofrer multa financeira ou até perda de pontos das partidas onde a 
irregularidade ocorrer. Por ora, está apenas advertida, e esta comissão espera uma 
mudança de conduta. 

2 – Jogo Real Cruz x Resenha 

a) O atleta Fabiano Pinheiro Garcia, do Resenha, está suspenso por 2 partidas 
(automática + 1), por após ter sido expulso, seguir com conduta inapropriada a um 
atleta de competição. 

3 – Jogo Lions x Borussia ZS 

a) O jogador Nathan da Costa Souza, do Borussia ZS, está eliminado da Super Liga 
Série Bronze por conduta inadequada, tentativa de agressão e arremesso de 
objeto a equipe de arbitragem. 

 



4 – Jogo Deguende x Monaco 

a) O jogador Marcos Vinicius Pinheiro da Silva, do Deguende, está suspenso por 2 
partidas (automática + 1) por conduta inadequada a um atleta de competição após 
ter recebido o cartão vermelho. 
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