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NOTA DE PUNIÇÃO DE ACORDO COM SEUS ARTIGOS 

 

As práticas esportivas reúnem pessoas de diversos gostos e lugares 

diferentes, principalmente aqueles esportes em que a formação de times, para 

competir, é necessária. 

A integração dos atletas é essencial para que o time obtenha sucesso. 

Nesse mesmo sentido, os eventos esportivos da Federação de Futebol 7 de 

Roraima, são oportunidades para reunir atletas e profissionais da área, tanto para 

auxiliar no aprendizado de novos atletas, quanto para motivar quem já está nesse 

meio há mais tempo.  

As competições realizadas pela a Federação de Futebol 7 de Roraima, 

é um dos caminhos para quem quer seguir a vida como jogador de futebol, já que 

somos filiada a CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL 7-CBF7, onde é a 

maior organizadora da modalidade em competições a nível nacionais e 

internacionais, como; a Copa do Brasil, Brasileiro e Copa do Nordeste e etc.  

Assim, A FEDERAÇÃO DE FUTEBOL 7 DE RORAIMA, aqui 

representada pelo seu representante legal e presidente Senhor ALISON 

MENEZES MAIA, vem respeitosamente através desta, informar a punição dada ao 

jogador, o senhor BENÍCIO SILVA RIBEIRO FILHO, da equipe chácara Show. Por 

180 (Cento e Oitenta) dias, a contar da data de publicação deste, de acordo com a 

súmula de jogo número 02, do dia 07 de novembro de 2020, as 17h58minutos, 

horário do ocorrido, pelo seguinte ato: “Após receber uma cotovelada, 

imediatamente revidou com socos na cabeça, nas costas e pontapés na altura do 

abdome, no jogador de nº25, o Sr. RODRIGO GOMES DA SILVA, da equipe 

ASATUR”. O jogador de nº 05 o Sr. BENÍCIO SILVA RIBEIRO FILHO, da equipe 

do Chácara Show, após sair de campo de jogo, ficou falando as seguintes 

palavras, eu já iria lhe pegar mesmo, seu safado, filho da puta, vou lhe esperar aqui 

fora. Já, o jogador de nº25, o Sr. RODRIGO GOMES DA SILVA, da equipe 

ASATUR, saiu normalmente. Após os dois jogadores saírem, a partida reiniciou 

normalmente. 
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O Presidente em exercício, o ALISON MENEZES MAIA votou com a 

comissão, e relator a punição de 180 (Cento e Oitenta) dias, em qual quer 

campeonato realizado pela a FEDERAÇÃO DE FUTEBOL 7 DE RORAIMA-

FF7RR. 

 

Desde já, agradeço a compreensão de todos. 

 

Atenciosamente.                                      

 

 

 

 

 Boa Vista-RR, 12 de novembro de 2020 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

ALISON MENEZES MAIA  
Presidente 


