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Ato Administrativo 82/2017 

 
9º Campeonato Catarinense de Futebol 7 

 
Partida:  Real Universitário x Metropolitano 

Atleta da equipe Metropolitano/BMH : Rildo Cunha Junior - 193147  

Atleta da equipe Metropolitano/BMH : Igor Agradem - 172542  

 

 

Conforme consta no Regulamento da Competição, DAS FORMAS DE 

CUMPRIMENTO DAS PUNIÇÕES: 
 

I – A Coordenação da Competição quando receber as súmulas e os relatórios das partidas e verificar 

a existência de qualquer infração disciplinar ou irregularidade nos documentos, poderá analisar 

diretamente o caso e decidir a solução adequada, ou encaminhar o caso à Comissão Pedagógica.  
 

§ 1º - Ocorrendo qualquer infração que a Coordenação da Competição considere de extrema 

gravidade a equipe ou atleta envolvido pode ser sumariamente suspenso ou mesmo excluído da 

competição por ato administrativo e discricionário da Coordenação da Competição. 
 

Art. 15 - Ameaçar alguém, ofender sua honra ou praticar ato discriminatório referente a 

preconceito de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, por palavra, escrito, gestos ou por qualquer 

outro meio. 

Art. 20 - Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas 

demais regras acima. 

Art. 22 – Dar causa a qualquer infração disciplinar atentatória moral, ética, disciplina ou bom 

andamento da competição. 
 
 

A MAJO Sports decide: 

 

 

AO Sr. RILDO CUNHA JR* Reincidente – Atleta da equipe METROPOLITANO/BMH 

PENA: Suspensão do atleta acima citado por 10 MESES, de todas as Competições da Fut7SC.  

Motivo: Atleta iniciou tumulto com palavras de baixo calão ao Presidente da Fut7SC,  na premiação 

do 9º Campeonato Catarinense de Futebol 7. 

 

 

Continua --� 
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AO Sr. IGOR AGRADEM – Atleta da equipe METROPOLITANO/BMH 

PENA: Suspensão do atleta acima citado por 6 MESES, de todas as Competições da Fut7SC.  

Motivo: Atleta aderiu ao tumulto com palavras de baixo calão ao Presidente da Fut7SC, e ao passar 

a sua frente continuou a agressão verbal, tendo que ser contido pelos colegas de equipe. Também 

na premiação do 9º Campeonato Catarinense de Futebol 7. 

 

 

A Suspensão tem início na data de publicação do Ato Administrativo. 

 

Intime-se ao Presidente da equipe Metropolitano/BMH  para que tome ciência deste ato e após 

registre-se nos arquivos da MAJO Sports/Fut7SC. 

 

 

Florianópolis,  14 de novembro de 2017. 

 

 

 

Comissão Julgadora  

Majo Sports 


