
JOGO CITY FOOTBALL CLUBE  X  E.C. JARDIM FLORENÇA 

TAÇA: NILTON NUERNBERG “TECHA” 

LOCAL :  NOVA VENEZA                    ESTADIO: DARCI MARINI                28/07/2019                  15:00hs. 

Arbitro: André Martinho Miguel 

Aux -1 : Perterson Ribeiro Demétrio 

Aux -2 : Wellinton Brunelli Fortuna 

 

RELATÓRIO 

 

Aos 25 minutos do primeiro tempo de jogo, expulsei o técnico Sr. Edaltro Luiz Bortolotto, da equipe 

E.C Jardim Florença, após ofender-me moralmente chamando-me de merda e insinuando que 

dependendo do resultado eu teria que apanhar. Após ser expulso, Sr. Edaltro entrou no campo de 

jogo e agredindo-me verbalmente de sem vergonha, vagabundo, consumando o que tinha dito no 

momento da expulsão, passando agredir-me fisicamente, enfiando o dedo no rosto, posteriormente 

passou a dar tapas e socos atingindo o meu rosto e chutes atingindo minhas pernas. 

Aos 25 minutos do primeiro tempo de jogo, expulsei o Sr. Fernando Avila Leopoldo, nº1- E.C Jardim 

Florença, por reclamar acintosamente, por querer tirar satisfação referente a expulsão do técnico 

Sr. Edaltro Luiz Bortolotto, chamando-me de sem vergonha. Apos o fato, passou a ameaçar-me que 

se eu  o expulsasse, eu iria apanhar. Sendo assim o expulsei e após o cartão aplicado, passou 

agredir-me fisicamente com socos e pontapés atingindo-me no rosto e pernas. 

O Presidente da equipe E.C Jardim Florença, Sr. Pedro Rocha, invadiu o campo de jogo, passou 

agredir-me fisicamente, com socos e pontapés atingindo rosto, pernas, costas e costelas. 

O massagista Sr. Valdecir Moro, da equipe E.C Jardim Florença, aproveitou-se da situação invadiu o 

campo de jogo, passou agredir-me fisicamente, com socos e pontapés atingindo rosto e pernas, 

ocasionando-me queda ao chão, onde também fui chutado, atingindo-me nas costas e costelas. 

O Sr. Valdecir Moro, também agrediu o meu assistente nº 1 – Wellinton Brunelli Fortuna, com socos 

e pontapés atingindo rosto e pernas. 

O Atleta de nº 10 – Sr. Jean souza da Silva da equipe E.C Jardim Florença, num ato continuo das 

agressões, partiu em minha direção segurando-me e calçando-me, facilitando a ação dos seus 

companheiros e torcedores. 



O Atleta de nº 7 – Sr. Matheus Batista Martins da equipe E.C Jardim Florença, tentou obstruir o 

fechamento da porta do vestiario da arbitragem, com a intenção de facilitar o acesso de torcedores 

ao vestiário. 

Torcedores da equipe Jardim Florença, que se encontravam na arquibancada do estádio, pularam 

para dentro do campo de jogo por cima das casamatas, aproveitando-se da situação envolvente, 

passaram a agredir-me fisicamente com chutes e socos. Os meus Assistentes nº 1 – Wellinton 

Brunelli Fortuna, nº 2 – Sr. Peterson Ribeiro Demétrio, também foram agredidos por torcedores da 

equipe Jardim Florença com socos e pontapés atingindo em varias partes do corpo. 

O Sr. Lucas Pereira da Silva, Torcedor da equipe Jardim Florença, invadiu o campo de jogo, 

aproveitou da situação no momento, passou agredir-me fisicamente, tentando chutar minha cabeça 

quando ainda estava ao chão e depois partiu para cima do meu assistente nº 2 – Sr. Peterson 

Ribeiro Demétrio, com voadeiras, socos e pontapés atingindo varias partes do seu corpo. 

O Sr. Rodrigo Pereira, Torcedor da equipe Jardim Florença, invadiu o campo de jogo, aproveitou da 

situação no momento, passou agredir-me fisicamente, juntamente com o meu assistente nº 1 – Sr. 

Wellinton Brunelli Fortuna, com voadeiras, socos e pontapés atingindo varias partes do seu corpo. 

Saliento, que não houve interferência de ninguém dentro do campo que expos uma tentativa de 

ajudar o trio de arbitragem. 

Por fim, as agressões sessaram, após obtermos acesso ao vestiário da arbitragem, que mesmo assim 

houve tentativas de arrombar a porta por parte dos agressores. 

Criciúma –SC, 29  Julho de 2019 

 

 

André Martinho Miguel 

Árbitro 

 

 

 


