
 
 

R E L A T O R I O 

Competição: Campeonato Mineiro Feminino 2021 

Equipes: Baile de Munique Fem. x Madruga Futsal Fem. 

Data: 13 de julho de 2021 

Ginásio: Quadra do Vilarinho 

Horário: 21 horas  

 

 Aos 17min34seg de jogo do segundo tempo, a partida/jogo foi paralisado, tendo em vista que a jogadora 
Lorena Almeida Coelho Veneziano, camisa 09, da equipe do Madruga Futsal, registro 103423, tentou dar um 
soco na jogadora Brisa Morena, camisa 01, da equipe Baile de Munique, registro 110866, na tentativa ambas se 
chocaram e a jogadora Lorena Almeida Coelho Veneziano, equipe Madruga, caiu no chão, a arbitra Karina Laine 
Silva Baeta repicou o apito e foi em direção as duas jogadoras em busca de acabar com o conflito, mas após a 
queda a jogadora Lorena Almeida Coelho Veneziano, equipe madruga, levantou-se e foi em direção a jogadora 
Brisa Morena, camisa 01, da equipe Baile de Munique, atingindo a jogadora Brisa Morena, camisa 01, da equipe 
Baile de Munique com 3 (três) socos no lado esquerdo do rosto. A auxiliar técnica da equipe Baile de Munique 
Daiane Francisca de Moura, invadiu a quadra e atingiu varias vezes a jogadora Lorena Almeida Coelho 
Veneziano, camisa 09, da equipe do Madruga Futsal, na cabeça,  Diante de tal situação houve invasões de 
quadra das duas equipes e comissões técnica ocorrendo socos,correrias, pontapés, empurrões, briga 
generalizada. 

Na briga generalizada ocorreram os seguintes fatos abaixo, visto por mim Taieny Costa Abdala e Karina Laine 
Silva Baeta: 1) A jogadora, Lorena Almeida Coelho Veneziano, camisa 09, equipe Madruga Futsal atingiu com 
vários socos no rosto a jogadora Brisa Morena, camisa 01, da equipe, Baile de Munique; 2) A jogadora Gabriela 
Ketleen da Silva, camisa 15, equipe Baile de Munique, deu uma rasteira/chute na jogadora Beatriz Alves da Silva 
Balbino, camisa 49, da equipe madruga Futsal que caiu no chão; 3) a jogadora Maria Eduarda Rocha Bento, 
camisa 19, da equipe Madruga futsal que já estava expulsa da partida, deferiu um soco na cabeça da jogadora 
Gabriela Ketleen da Silva, camisa 15, equipe Baile de Munique; 4) A jogadora Maria Gabriela de Paula Souza, 
camisa 26, da equipe Madruga Futsal, deferiu um chute na perna da jogadora Gabriela Ketleen da Silva, camisa 
15, equipe Baile de Munique; 5) A auxiliar técnica da equipe Baile de Munique Daiane Francisca de Moura, 
deferiu um chute na perna da jogadora Beatriz Alves da Silva Balbino, camisa 49, da equipe madruga Futsal. 
Tiveram socos, pontapés, empurrões de outras jogadoras, mas na situação conseguimos identificar ás citadas 
acima. 

Diante de lamentável situação, sem condições de reinicio da partida o jogo foi encerrado. 

 

Belo Horizonte, 13 de julho de 2021. 

Taieny Costa Abdala                         Karina Laine Silva Baeta             Mateus Avelar 

 Arbitra            Arbitra                         Diretor de competições. 

 



 

Comunicado Oficial 
 

  
Após averiguação dos fatos ocorridos na partida entre as equipes Baile de Munique x Madruga tanto pelo 

relatório do árbitro quanto também da presença do organizador Mateus Avelar  no local e filmou toda 

confusão, a Liga Talento Jovem/ Liga de Venda Nova decide tomar as seguintes medidas: 

Eliminar ambas as equipes da competição por briga generaliza, onde fica claro que diversas atletas adentraram 

a quadra de jogo para única e exclusivamente brigar, são poucas as que se mostram decididas a separar 

realmente o conflito. 

Há ainda um agravante que será observado a partir desses fatos, para que possamos deixar claro mais uma vez 

que o intuito da Liga não é o confronto e sim o desporto, as seguintes envolvidas abaixo citadas serão 

suspensas por um ano 365 dias de toda e qualquer competição que por essa liga for realizada. 

Punição irá contar a partir da data do dia 13/07/2021. 

 

Punição das Atletas  

01 Lorena Almeida Coelho Veneziano, camisa 09, da equipe do Madruga Futsal 365 dias  

02 Brisa Morena, camisa 01, da equipe Baile de Munique 365 dias 

03 A auxiliar técnica da equipe Baile de Munique Daiane Francisca de Moura 365 dias 

04 A jogadora Gabriela Ketleen da Silva, camisa 15, equipe Baile de Munique 365 dias 

05 Beatriz Alves da Silva Balbino, camisa 49, da equipe madruga Futsal 365 dias 

06 Maria Eduarda Rocha Bento, camisa 19, da equipe Madruga futsal 365 dias 

07 Maria Gabriela de Paula Souza, camisa 26, da equipe Madruga Futsal 365 dias 

08 Rubia Rafaela Alves Dos Santos Camisa 80 da  equipe Madruga Futsal 365 dias 

 

Punição das Equipes  

 

 01 Baile de Munique Eliminação do campeonato Mineiro Futsal Feminino 2021 e a equipe terá que fazer uma 

ação social com uma doação de 1 cesta básica a liga Talento Jovem através do Mateus. 

 

 02 Madruga Futsal Eliminação do campeonato Mineiro Futsal Feminino 2021 e a equipe terá que fazer uma 

ação social com uma doação de 1 cesta básica a liga Talento Jovem através do Mateus. 

 

 



 
 

Belo Horizonte dia 16/07/2021 

 

Atenciosamente  

                             

 

_____________________________ 

Leandro Tibério dos Santos 
Presidente Liga de Futsal de venda nova 

 

 

 


