
 

 

Decisão da comissão disciplinar 05 – 02/2018 

 

Introdução 

Para a organização das competições da Federação de Futebol 7 do RS e para esta 
comissão, mais importante que um título ou prêmio é a conduta que as equipes 
trazem consigo ao longo de uma competição e o respeito para com os demais 
integrantes que fazem isso acontecer e estão lá trabalhando. 
 
Nós não podemos permitir que cada um faça o que bem queira no local das 
competições e temos que defender o interesse de todas as equipes. As pessoas que 
fizerem o que bem entenderem, estão sujeitas a aplicação de punições previstas em 
regulamento. 

 

Jogo Curitinga x Agronomia 

a) O jogador Cristiano do Amarante Soares, da equipe Agronomia, está 
suspenso pelas próximas duas partidas a serem cumpridas na próxima 
competição devido a conduta inadequada direcionada a torcida da equipe 
adversária. 
 

b) O atleta Tiago Rodrigues Nickele e o auxiliar técnico Luiz Guilherme da Cruz 
Medina da equipe Montpellier estão eliminados da competição por 
arremesso de objetos direcionados ao banco de reservas da equipe 
Agronomia. 

 

Jogo Bujuru x Xatubas 

a) O jogador Sandro Souza, da equipe Bujuru, está suspenso até 30/06/2019 
de todas as competições da Federação por tentativa de agressão ao árbitro 
da partida. 

b) O jogador Jonas Marlon Assunção Lima Junior, da equipe Bujuru, está 
suspenso de todas as competições da Federação até 30/06/2019 de todas 
as competições da Federação por ter desferido um tapa na mão do árbitro 
da partida. 



 
 Todos os atletas e integrantes de comissões técnicas citados neste 

relatório referente ao jogo entre Curitinga x Agronomia, estão proibidos 
de comparecer ao local dos jogos durante suas suspensões, sob pena de 
ser declarado W.O. em favor da equipe adversária. 

 Decisão sujeita a recurso até 16/11/2018 para os indivíduos citados no 
jogo entre Curitinga e Agronomia e até 30/11/2018 para os demais. 
 
 

Federação de Futebol 7 do Rio Grande do Sul 


