
 
 

 
 

RELATÓRIO DE JOGO 

 

PARTIDA: MDV F7 BH 2 x 3 Trem Bala 

DATA: 24/02/2021 

ÁRBITRO 1: Alex Pereira Riete 

ÁRBITRO 2: Adriano Albert 

REPRESENTANTE: Gracyelle Moura 

 

OCORRIDO: 

Aos 09’ do primeiro tempo, o atleta nº 19 Srº Robson Augusto das Mercês da equipe MDV F7 

BH, desferiu um tapa no rosto do atleta nº 03 Srº Raphael Fabiano Pereira da equipe Trem Bala. 

Após receber o tapa o referido atleta, Srº Raphael Fabiano Pereira da equipe Trem Bala foi para 

cima do Srº Robson Augusto das Mercês, equipe MDV F7 BH e o acertou com um (1) soco, três 

(3) tapas pelas costas e mais um (1) soco após vários atletas entrarem no meio para separar. 

Após 6 minutos de confusão ambos os atletas foram expulsos do jogo. Ao ser notificado da sua 

expulsão o Srº Robson Augusto das Mercês da equipe MDV F7 BH ´partiu para cima do árbitro 

Srº Alex Pereira Riete, tentou agredi-lo com um tapa no rosto, o referido atleta só na acertou o 

tapa pois foi segurado pelo outro árbitro Srº Adriano Albert. 

O Srº Robson Augusto das Mercês da equipe MDV F7 BH, tentou por outras duas vezes chegar 

em frente ao árbitro Srº Alex Pereira Riete para agredi-lo e desferiu as seguintes ameaças “Lá 

fora é diferente”, “vou te esperar lá fora”, “covarde”, “tá fudido comigo”. 

Reiniciou novamente a partida e ao final do primeiro tempo, atletas e comissão técnica de 

ambas as equipes adentraram no campo de jogo para pressionar a arbitragem discordando de 

algumas marcações. 

Aos 28’ do segundo tempo o atleta nº 30 Srº Pedro Henrique Souza Santos da equipe MDV F7 

BH, foi expulso após ofender o árbitro Srº Adriano Albert, apontando o dedo enriste no rosto do 

referido árbitro e desferindo as seguintes palavras “pipoqueiro” “covarde”.  

Ao final da partida mais uma vez comissão técnica e alguns atletas de ambas as equipes 

adentraram no campo de jogo para pressionar os árbitros discordando de algumas marcações. 

O trio de arbitragem teve o apoio da equipe de arbitragem que estava em outras quadras da 

praça de esportes para conseguir amenizar a situação sair de campo de jogo. 

 

Belo Horizonte, 24 de janeiro de 2021.  


