
NOTA OFICIAL 14/2022
23ª COPA CERTEL SICREDI - 2022

RESUMO DA 2ª RODADA/ 5ª FASE
23ª COPA CERTEL SICREDI | PRINCIPAL | QUINTA FASE

RESULTADO – PARTIDA INTERROMPIDA AOS 32 MINUTOS DO SEGUNDO TEMPO POR FALTA DE
SEGURANÇA PELAS INVASÕES EM CAMPO DAS TORCIDAS.

GOLEADOR

DISCIPLINA 2ª RODADA | CLUBES, ATLETAS E DIRIGENTES PUNIDOS
23ª COPA CERTEL SICREDI | PRINCIPAL | QUINTA FASE

7 DE SETEMBRO 
A Associação perde o mando de campo por 1 (um) jogo oficial, sofre multa de 4 salários 
mínimos sem redução e ainda perde 150 pontos na disciplina e pelos artigos 54º e 55º do 
regulamento.
A Associação sofre multa de 2 salários mínimos sem redução por não oferecer segurança 
necessária ao evento conforme solicitado pela Aslivata, e perde o mando de campo por mais 
1(um) jogo oficial baseado no artigo 29 º e seu parágrafo e artigo 92º do regulamento. 
Atleta/Registro GILBERTO SANTO SOUZA DE SOUZA JÚNIOR/040474, suspenso por quatro (4) jogos 
oficiais pelo artigo 62º letra D do regulamento. A Associação sofre multa de R$ 200,00 
(Duzentos reais) pelo artigo 64º letra D do regulamento, e ainda perde 50 pontos na 
disciplina pelo artigo 90º letra E do regulamento. 
A equipe perde 30 pontos na disciplina pelo artigo 90° letra G do regulamento.

ESTUDIANTES
 A Associação perde o mando de campo por 1 (um) jogo oficial, sofre multa de 4 salários 
mínimos sem redução e ainda perde 150 pontos na disciplina e pelos artigos 54º e 55º do 
regulamento.
Atleta/Registro MATHEUS ALBERTO NAVACOSQUY/042552, suspenso por quatro (4) jogos oficiais 
pelo artigo 62º letra D do regulamento. A Associação sofre multa de R$ 200,00 (Duzentos 
reais) pelo artigo 64º letra D do regulamento, e ainda perde 50 pontos na disciplina pelo 
artigo 90º letra E do regulamento. 
Atleta/Registro LEANDRO GABRIEL FELICIO/028688, suspenso por um (01) jogo oficial pelo artigo 
61º do regulamento (3º Amarelo)
A equipe perde 20 pontos na disciplina pelo artigo 90° letra G do regulamento.

ASLIVATA

A Associação de Ligas do Vale do Taquari – ASLIVATA, diante dos fatos, repudia todos
os atos de indisciplina ocorridos na partida. Baseado no Regulamento da competição 
no artigo 92º e no Comunicado Oficial emitido e publicado no dia 7 de outubro de 
2022, decide por não declarar nenhuma das equipes campeã, sendo que pelo ocorrido as
duas equipes estão sendo eliminadas da competição de 2022. OBS: Não haverá Campeão e
Vice Campeão da 23ª Copa Certel Sicredi da Aslivata 2022.



CLASSIFICAÇÃO PELO RANKING

Lajeado/RS, 29 de Novembro de 2022.


