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A Liga F7 Betim vem a público para esclarecer e punir o fato da partida entre Contagem 

City x 100 Base F.C. vencida pela equipe Contagem City por W.O. Técnico no dia, 

01/06/2022 as 21h40. 

 

Insatisfeito com a decisão da arbitragem na não realização da partida, o auxiliar técnico 

César Augusto Ribeiro da Silva da equipe 100 Base F.C. proferiu palavras de baixo calão 

contra o treinador da equipe Contagem City F.C., William Douglas Dias e Silva, que 

mesmo após o horário marcado para a realização da partida, estava com sua equipe em 

campo se mostrando disposto a conversar para acontecer o jogo, mas diante do 

posicionamento hostil do mesmo desde sua chegada no campo agindo de forma 

desrespeitosa, não somente com ele mas com a equipe de árbitragem e a entidade 

organizador, solicitou a vitória por W.O. como previsto no regulamento da competição. 

 

Conforme reza no Capítulo VI, Artigo 11º, § 02º: 

 

“A tolerância máxima é de 15 minutos apenas na primeira partida do dia em cada campo 

da ARENA LOKOMOTIV, na segunda partida a diante, o WO será considerado a partir do 

horário previsto para início do jogo, caso alguma das equipes não reúna condições de iniciar 

a partida.” 

 

O acima citado, continuou sua reclamação mesmo após as equipes deixarem o campo de 

jogo, continuando as ofensas além de danificar o patrimônio da Arena Lokomotiv ao chutar 

e quebrar 3 cones que estavam na lateral do campo de jogo do Campo 01. 

 

SENDO ASSIM, SERÃO APLICADAS AS SEGUINTES PENALIDADES: 

 

III - Assumir nas praças de desportos, atitude inconveniente ou contrária à moral  esportiva, 

em relação a componentes de sua equipe ou da adversária, bem como em relação à 

entidade organizadora e seus dirigentes. Suspensão: 01 a 05 Jogos 

 

Portanto a Liga F7 Betim com o poder que lhe foi concedido define que o integrante da 

comissão técnica: 

 
CÉSAR AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA, inscrição: 337097, está suspenso por 5 jogos 

na LIGA F7 BETIM, cumprirá  a suspensão na SÉRIE A 2022 e em uma próxima competição 
da LIGA F7 BETIM que o mesmo for inscrito. Só poderá voltar a atuar após cumprir 5 jogos 

suspenso. 

 
 

  


