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Porto Alegre, 04 de dezembro de 2012 

 

 

Assunto: Punição dos atletas por indisciplina no Brasileiro Livre 2012  

   

Venho por meio desta comunicar a decisão da Assembléia Geral Ordinária 

realizada dia 17/11/2012 na cidade de Salvador sobre a avaliação dos incidentes 

acontecidos durante a realização do Campeonato Brasileiro Livre 2012 na cidade de 

Cascavel: 

Fato 1: Desavença e troca de insultos durante a partida entre os botonistas Victor 

Mecking(AFUMECA) e Cícero(AFM Caxias do Sul). PENALIDADE: Victor Mecking e Cícero 

estão suspensos das competições da CBFM durante o ano 2013. 

Fato 2: Tentativa de agressão ao Victor Mecking, retirada do time da mesa e ofensas 

proferidas pelo botonistas Cristian (AFM Caxias do Sul) contra o Vice-Presidente da CBFM, 

mesmo que tenha se desculpado quando constatou que estava tomando atitude errada. 

PENALIDADE: Cristian está suspenso do Brasileiro Livre 2013. 

Fato 3: Comportamento antidesportivo do botonista Maurício (Chambinho – AFM Caxias 

do Sul) exigindo jogar a partida na qual chegou atrasado. PENALIDADE: O botonista 

Maurício está advertido formalmente pela CBFM no que diz respeito ao seu 

comportamento neste episódio e também por ter levado WO em todos os Campeonatos 

organizados pela CBFM em 2012 (CentroSul Brasileiro, Brasileiro Livre e Brasileiro Liso). 

Fato 4: Comportamento antidesportivo do botonista Marcos Azevedo (Piruka-UPFM), 

negando-se a apitar partida definida pela mesa organizadora. PENALIDADE: Botonista 

Marcos Azevedo está suspenso do Brasileiro Livre 2013. 

Fato 5: Botonista DUDA-ARFM apesar de classificado na fase denominada de Pré-

Brasileiro, não compareceu para realização dos jogos no dia seguinte. PENALIDADE: 

Botonista DUDA(ARFM) está suspenso do Brasileiro Livre 2013. 

Fato 6: Advertência formal para AFM-Caxias do Sul pela repetição de comportamento 

inadequado dos seus botonistas Cícero(desavenças em Campeonatos da CBFM) e 
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Maurício(WO’s em Campeonatos da CBFM), além da surpreendente reação antidesportiva 

do botonista Cristian Batista no Brasileiro Livre 2012. 

Fato 7: Comportamento antidesportivo do botonista J.Cláudio, se referindo a mesa 

organizadora de maneira ofensiva, quando solicitado a fazer silêncio para não perturbar 

os demais jogos. PENALIDADE: Advertência formal pelo comportamento antidesportivo. 

 

  Os botonistas citados acima, a partir deste momento, passam a não ser 

considerados primários no que diz respeito ao cumprimento do Código Disciplinar da 

CBFM. 

  Solicitamos que as Federações informem os botonistas destas penalidades 

e as cumpram durante o ano de 2013. 

 

  Atenciosamente, 

 

 


