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Conselho omisso?
Mais cedo ou mais tarde, inevitavelmente a atuação e a presença dos 
Conselhos que fazem parte da Associação do Figueirense seriam 
questionados por torcedores. Afinal, foram eles que assinaram e 
aceitaram a parceria e que, segundo a torcida em geral, nas mídias 
sociais, alguns desses notáveis “passam pano” na crise relativizando 
os erros da empresa parceira. A verdade é que o contrato tem 
cláusulas e mais cláusulas que impendem alguma ação mais urgente. 
De fora parece simples, mas além das letras frias da lei, há o pesado 
e cansativo fardo de que serão eternamente responsabilizados pelo 
futuro do clube – seja para o bem ou para o mal. 

POSITIVO
A recepção dos torcedores 
do Figueirense no aeroporto, 
mesmo após um WO diante 
do Cuiabá e sob uma crise 
histórica, demonstra que a 
paixão e a fidelidade pelo 
clube ainda são um bem 
maior. Muitos torcedores 
choraram diante dos atletas. 

NEGATIVO
Antes de mesmo de 
estrear pelo Figueirense, 
o goleiro Pegorari deixou 
o clube. No Avaí, quem 
está de saída é o meio 
André Moritz, que nessa 
temporada não conseguiu 
repetir o bom futebol do 
ano passado. 

FÁBIO 
MACHADO

twitter: @_fabiomachado
fabio.machado@noticiasdodia.com.br

FUTURO IMPREVISÍVEL

O dia seguinte ao fatídico WO do time do Figueirense 
diante do Cuiabá, que abalou o noticiário esportivo 
local, nacional e internacional, foi de mais incertezas 

e dúvidas do que necessariamente uma luz que possa 
surgir no túnel dos corredores do estádio Orlando Scarpelli. 
Claramente há uma queda-de-braço entre o elenco de 
jogadores – apoiados pelos funcionários do clube – contra 
a Elephant S/A, tendo a Associação do Figueirense com os 
seus conselhos - fiscal, administrativo e deliberativo tentando 
“apaziguar” ou intermediar esse conflito. Nem é preciso 
afirmar que a instituição alvinegra é a grande prejudicada 
nessa história. E não tenham dúvidas, caros amigos leitores 
e leitoras, que diversos desdobramentos ainda devem surgir 
pelo ato do grupo de atletas na Arena Pantanal na noite de 
terça-feira (20). Ontem, ao conversar, com diversos torcedores, 
a angústia se baseava na seguinte questão: o que vai ser do 
Figueirense daqui pra frente? A resposta é imprevisível. 

NOTÍCIAS DO DIA
18 FLORIANÓPOLIS, QUINTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 2019

sporte

Final da Série B
No primeiro jogo da final do 
Catarinense Sicoob Série B, 
Almirante Barroso e Concórdia 
empataram em 1 a 1, no 
estádio Camilo Mussi, em 
Itajaí. O Concórdia marcou 
com Cléber e o Barroso 
empatou com Diego.
A partida de volta será domingo 
(25), em Concórdia, às 15h. 

SUL-AMERICANA

Primeiro duelo de Corinthians e Flu
As dúvidas que o técnico 

Fábio Carille apresenta para 
o jogo de hoje, diante do Flu-
minense, como a definição do 
centroavante - Boselli e Vag-
ner Love -, ficam em segundo 
plano diante da presença con-
firmada de um jogador: o meia 

Pedrinho. A grande revelação 
do clube nos últimos anos está 
em alta e se tornou a principal 
esperança de jogadas criativas 
no primeiro jogo das quartas 
de final da Sul-Americana, às 
21h30, na Arena Corinthians. Do 
outro lado, o Flu tenta manter o 

bom momento na competição, 
enquanto sofre no Brasileirão. 

Pedrinho evoluiu após  
Copa América. O meia de 21 
anos fez um trabalho físico es-
pecífico para ganhar resistên-
cia, um dos seus pontos fracos 
nas temporadas anteriores

Flamengo larga bem

Com dois gols de Bruno Henrique, Rubro-Negro vence o 
Inter e abre vantagem nas quartas de final da Libertadores

O Flamengo se aproximou da 
semifinal da Copa Libertado-
res ao derrotar o Internacio-

nal por 2 a 0, no Maracanã, pelo jogo 
de ida das quartas de final. O duelo 
de volta será na próxima quarta-
feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre, 
quando o time carioca poderá per-
der por até um gol para conquistar a 
vaga na próxima fase. Bruno Henri-
que, autor dos dois gols, foi o desta-
que da partida, presenciada por mais 
de 66 mil torcedores. Antes de o jogo 
acabar, o atacante foi substituído e 
aplaudido pelos torcedores.

Mas eles se decepcionaram com 
o primeiro tempo apresentado pe-
las duas equipes. Sobrou confusão 
e faltou emoção. O árbitro chileno 
Roberto Tobar falou demais com os 
jogadores, que aproveitaram para 
abusar das reclamações. A forte 
marcação dos dois times tornou a 
partida “pegada”, o que ocasionou 
uma série de duelos. O jogo melho-
rou no segundo tempo, foi menos 
tenso e as duas equipes passaram a 
procurar mais o gol. 

No outro jogo da noite pela Li-
bertadores, o Boca Juniors encami-
nhou a vaga mesmo atuando fora de 

casa. No Estadio Rodrigo Paz Delga-
do, em Quito, o time argentino ven-
ceu a LDU por 3 a 0. O jogo da volta 
será no dia 28. O quarto duelo das 
quartas de final será disputado hoje, 
às 19h15, entre River Plate e Cerro 
Porteño, em Buenos Aires.

Em grande fase e 
convocado para 

a seleção, Bruno 
Henrique foi o 
nome do jogo   
no Maracanã

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO/ND

ISTEPÔS
O time de futebol americano do Istepôs, da Grande 
Florianópolis, encara na próxima partida pelo Brasileiro, dia 
14 de setembro, a equipe do T-Rex, de Timbó. O confronto é 
considerado 
um clássico. 
Na foto, da 
esq. para a dir.: 
Allan Ferreira 
(defensive 
end), Carlos 
Fellipe (kicker), 
Ronaldo 
Lima (corner), 
Polidoro 
(safety) e 

FÁBIO MACHADO/ND)


