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 A CEA – COPA ENTRE AMIGOS é um 
campeonato de futebol de salão, organizado 
por amigos que prezam pelo bom futebol, pelos 
valores humanos e morais e que numa ação 
pró ativa conjunta reúnem conhecimento e arte 
das suas aptidões pessoais, para promover 
nos parâmetros dos certames profissionais, a 
melhor organização que se possa realizar em 
prol da amizade e da diversão responsável. 
(Regulamento) 

 

 

NOTA OFICIAL 

 

A CEA não se resume num acrossêmio chulo ou num amontoado de 
ideários. Ao longo destes quinze anos muitas experiências foram 
vividas: equívocos vergastados, acertos despercebidos, evolução 
permanente. 

 

A CEA é uma equipe de 104 atletas, com divisões não hierárquicas, e 
sim funcionais, estruturadas para viabilizar o certame. Ninguém é 
mais ou menos que qualquer outro atleta enquanto atleta, mas 
diferentes nas suas funções e nas responsabilidades voluntariamente 
assumidas. 
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A tudo obediência ao Regulamento. E do Regulamento sua melhor 
aplicação, zelo e compromisso. Neste princípio está norteada a 
Organizadora, comissão máxima de condução do campeonato, 
firmado na credibilidade, confiabilidade e capacidade de 
discernimento, protocolo empírico fundado na notoriedade e na 
prudência e arte dos membros organizadores. 

 

Ainda assim sobram críticas pessoais. Os inconformismos são 
inevitáveis e esperados, embora algumas desarrozoadas. Muitas 
destas anotações e sugestões são assimiladas e ajustadas. Somos 
sinergéticos. Somos grupo. Sentimos tudo o que se propaga, sem 
distinção. 

 

Nas recentes rodadas muito se viu e ouviu sobre a desastrosa 
atuação da arbitragem, especialmente do juiz Sodré.  

 

Todos os anos ocorrem desacertos de arbitragem. E todos os anos a 
Organização solicita a substituição de um ou outro árbitro, e neste 
caso não foi diverso. Tão logo identificado o problema, tão logo 
acionado os meios de solução. 
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Já se havia tomado a iniciativa formal de solicitar ao administrador o 
não mais envio deste árbitro para apitar os jogos da CEA, e assim foi 
confirmado pelo responsável técnico contratado. Para espavento de 
todos, Sodré surgiu na ultima rodada na escala, ao reverso do que 
nos foi informado. 

 

Ainda assim, foi escalado. Era a autoridade em quadra. Foi o juiz, o 
árbitro. E suas resoluções resultam da lei interpretada e aplicada. 
Nenhum reparo pode ser feito por qualquer julgamento nosso. 
Tampouco a CEA possui comissão de arbitragem, vídeos ou outros 
registros que permita reexaminar a conduta de interpretação do 
árbitro. 

 

Restou, todavia, renovado o pedido de exclusão deste árbitro dos 
quadros de escala para a CEA. Entretanto, cumpre acentuar que “As 
Comissões Organizadora e Julgadora não tem influência alguma sobre 
a Arbitragem, nem escolha e envio dos Árbitros. Esta definição será de 
inteira responsabilidade da Associação de Árbitros contratada para o 
evento” (regulamento).  
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A Organização está vigilante, sempre no rumo de melhor condução 
do campeonato, valendo-se das estratégias a cada problemática que 
surja.  

 

Noutro vértice, erros de arbitragem, água do banheiro, atendimento 
do Cancun, a temperatura da cerveja ou qualquer outra insatisfação 
justa ou não, deve ser manifestada com respeito e de modo 
apropriado, na arena adequada. 

 

O dever/exercer direitos a reclamar ou reivindicar deve prezar pelo 
respeito ao amigo atleta, aos auxiliares, árbitros, ao amigo 
organizador e principalmente ao regulamento (caderno ajustado em 
arbitral e de criação de todos). 

 

Em tempo transato, as punições aplicadas foram objeto de críticas por 
sua por sua brandura. Críticas ouvidas, normas alteradas. Rigor 
instituído. 

 

Na atual conjuntura, as penalidades estão de acordo com a 
reivindicação, do clamor e dentro da realidade da CEA. Um erro do 
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passado não será recebido como justificativa para a relativização das 
punições futuras. 

 

Uma cinca não justifica outro erro. Cada qual com sua função. Ao 
árbitro interpretar e aplicar as regras do futsal. Ao atleta jogar e 
respeitar a decisão do árbitro. 

 

Invecivar o árbitro, a mesa, os assistentes ou qualquer membro da 
Organização não o isenta da responsabilidade das suas atitudes sob 
as vestes da sua indignação. Há meios para manifestar seu 
descontentamento. O erro alheio não o autoriza estar certo, 
tampouco o torna imune ou inimputável.  

 

As agressões (físicas e morais) serão punidas, mesmo que exercida em 
violenta emoção por provocação que o atleta ache injusta (Para fins 
de entendimento, este Regulamento distingue falta de agressão, 
entendendo como agressão as atitudes antidesportivas que não estão 
compreendidas num jogo de futebol). 

 

A apreciação não é isolada, tampouco de contribuição especulativa, 
teórica, de mera conjectura ou de considerações pessoais. A norma 



 

CCO 
 CORTE DA COMISSÃO 

ORGANIZADORA 
 

__________________________________________ 

garante a manutenção da ordem mínima, que é o que se espera de 
todos, com a colaboração de todos, e não haverá renúncia das 
instituições de julgamento em aplicar o regulamento, cada qual em 
sua competência. 

 

Derradeiramente, suplicamos que estas condições eventuais de 
insatisfação não se replique em desordem ou em enfadonhos 
rompantes de sentimentos e valores não equalizados com o propósito 
da CEA que é a unicidade, amizade e a diversão responsável. 

 

E nesta toada dar-se-á continuidade ao campeonato, em fazermos o 
nosso melhor. Sejamos o nosso melhor. 

 

Bom campeonato à todos. 

 

Att., 

 

Comissão Organizadora. 


