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Aos 36’17” minutos de jogo, expulsei o Sr Carlos Alberto Rodrigues, coordenador da equipe 

AABB, após ter se dirigido a minha pessoa com as seguintes ofensas em alto e bom tom: 

“Vai tomar no cú, seu safado, mau caráter” 

Esse mesmo Sr, ainda no primeiro tempo do jogo, já havia entrado em quadra para atender um 

atleta de sua equipe que sofrera uma falta necessitando de atendimento, e teria discutido com 

o segundo árbitro por causa dessa falta ao invés de atender seu atleta. 

Visivelmente descontrolado esse Sr causou um enorme transtorno após ser expulso, a ponto de 

fazer com que os pais se exaltassem sem motivo, quando solicitei ao Sr Leandro, presidente da 

Liga Venda Nova, para acionar o 190, esse mesmo Sr, em tom de intimidação me disse que ele 

era policial, um pai veio ameaçar-me dizendo que iria me esperar lá fora, tudo por causa do 

descontrole emocional do Sr Carlos. 

Ao término da partida ele adentrou a quadra e ficou fazendo ameaças, dizendo que o pai do 

atleta iria me pegar onde fosse, que sabia com o que eu trabalhava e que ele morava na “mesma 

quebrada” que eu, tentando me intimidar a todo instante veio em minha direção e continuou 

as ofensas, visivelmente descontrolado e a ponto de tentar uma agressão, que graças a Deus 

não aconteceu por que apenas ouvi seus insultos e ameaças e em momento algum discuti com 

esse senhor. 

Tudo isso se iniciou após uma jogada onde dois atletas disputavam a bola ombro a ombro e o 

atleta da equipe América Ajax derrubou esse rapaz da equipe AABB, lance normal de falta, se 

não fosse pelo fato do atleta da AABB ter batido com o queixo no chão e começado a sangrar, 

esse Sr Carlos nem ao menos procurou atender seu atleta, e ao lado do banco adversário, com 

o ginásio lotado de mulheres e crianças começou as suas ofensas e ameaças, ele descontrolou 

as pessoas a ponto de alguns atletas que estavam do lado de fora virem até próximo me dizer 

que se aquele Sr viesse fazer alguma coisa comigo eles iriam entrar na minha frente para acertar 

ele, vejam a tamanha confusão causada por esse Sr, a ponto de um atleta de 17 anos ver que 

ele estava errado e descontrolado. 

Infelizmente alguns membros de comissão aquecem que tudo que eles fazem dentro ou fora de 

quadra reflete nos atletas, se o comandante não tem controle dos seus atos o que será dos 

comandados se não tiverem uma criação diferenciada em casa ,ou vice versa. Sei que cada um 

luta pelo que é seu, cada um corre atrás da sua vitória, mas essa não deve vir a qualquer custo, 

antes de mais nada devemos ensinar o fair play as crianças, mas na maioria das vezes se ensina 

a ser mal, ensina a fingir, ensinam a tentar enganar a arbitragem e jogar a torcida contra. Tem 

sim as exceções, mas estão cada vez mais raras, por que a maioria maçante quer ganhar a 

qualquer custo, esquecendo que são apenas crianças e tem que primeiro ensinar o valor do 

esporte, que ultimamente está ficando em último plano. 

Não saio da minha casa deixando a minha família para buscar meu sustento pensando em 

prejudicar ou beneficiar alguém, da mesma forma que o atacante perde um gol claro, o goleiro 

sofre um “frango” o árbitro também erra, e nem por isso as pessoas tem o direito de achar que 

podem agredir ou ofender. 



Desde já estou me alto vetando para as partidas dessa equipe, prefiro evitar esse tipo de 

constrangimento novamente. 
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