
A sessão de julgamento do 
zagueiro Alemão, do Figuei-
rense, foi remarcada para a 
próxima quarta-feira (4) por 
conta da queda de internet 
no STJD (Superior Tribunal 
de Justiça Desportiva). Em 
nota, o STJD informou que a 
sessão de ontem, que iniciou 
às 10h, precisou ser cance-
lada por conta de problemas 
técnicos na transmissão 
da internet pela operado-
ra de telefonia na região do 
Centro do Rio de Janeiro.

O zagueiro Alemão pode 
sofrer uma suspensão de até 
180 dias ou, se tiver as penas 
acumuladas, uma suspen-
são de mais de 30 jogos. O 
julgamento é por conta do 
capítulo ocorrido no clás-
sico contra o Avaí no dia 29 
de setembro, pela Série B.

SITUAÇÃO DELICADA
Na ocasião, o zagueiro alvi-

negro se enfureceu por conta 
do lance que resultou no gol 
do Leão da Ilha. O defensor 
confrontou o árbitro Rafael 
Traci (FIFA-PR) e realizou 

Sessão de julgamento 
de Alemão é adiada
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A Seleção Brasileira está cada vez mais distante do povo 
brasileiro. E isso não é uma observação do momento. Há 
algum tempo, as convocações e mesmo os amistosos e jogos 
das Eliminatórias não mobilizam mais os torcedores como 
ocorria antigamente. Não é saudosismo, mas lembro que jogo 
da Seleção Brasileira na TV era motivo para reunir a família 
e os amigos. Nem precisava ser uma Copa do Mundo, Copa 
América ou um jogo importante diante de uma grande seleção. 
Até um amistoso diante da Islândia ou do Egito numa quarta à 
noite valia para torcer e festejar. Aos poucos a Seleção começou 
a se afastar do torcedor. Os amistosos deixaram de ser 
realizados em estádios brasileiros por causa de um contrato 
que obrigava, e ainda obriga, jogos em Londres e em outros 
lugares da Europa. Nas convocações, jogadores que atuam 
no futebol brasileiro são esquecidos, mesmo que venham 
atuando bem. Para Tite é mais fácil convocar um jogador 
mediano do futebol russo do que um jogador que venha 
recebendo elogios por aqui. Marinho do Santos, Galhardo 
do Internacional e Pedro do Flamengo são alguns exemplos 
atuais. Quem sabe se eles forem transferidos para o Shakhtar 
Donetsk, o treinador da Seleção passe a prestar atenção neles? 
A recente convocação do Paquetá, 
no lugar do lesionado Coutinho, que 
não vem atuando bem na Europa, é 
um claro exemplo de que a Seleção 
deixou de ser do povo, do brasileiro e 
passou a ser tratada como uma reunião 
de amigos. Uma grande panela. 

Seleção distante do povo
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A queda
O zagueiro Alemão do Figueirense, que seria julgado 
ontem por incidentes no último clássico, teve sorte. 
Por causa de um problema na internet do STJD - que 
fazia sessão virtual -, o julgamento foi adiado para 
a próxima quarta (4). O torcedor alvinegro Jorge me 
enviou a mensagem dizendo que era um bom sinal, até 
porque o zagueiro permanece à disposição do treinador 
Elano para o próximo jogo. O avaiano Chiquinho 
me disse que “a queda” da internet é um sinal e um 
prenúncio de rebaixamento. A turma não perde tempo.

MEMÓRIA

A torcida do Avaí, que atualmente acompanha a defesa do seu 
time tomando gols praticamente em todos os jogos, deve sen-
tir muitas saudades desse trio da foto. O lateral direito Neti-
nho, o goleiro Fossati e o zagueiro Maurício (em memória) 
que fizeram parte do time campeão Catarinense de 1988.

 
Acompanhe minha 

coluna no blog
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COMUNICADO PÚBLICO
A CLARO S.A. comunica aos seus clientes do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, na modalidade Local, que 
falhas em equipamentos impediram a prestação regular do serviço a alguns de seus usuários das localidades de 
Concórdia, Faxinal do Guedes, Herval d´Oeste, Joaçaba, Videira e Xanxerê - SC no dia 27/10/2020, a partir das 20h06 
(horário de Brasília). A CLARO S.A. adotou imediatamente todas as providências necessárias para a regularização do 
serviço, normalizando-o integralmente às 02h48  (horário de Brasília) do dia 28/10/2020. 

Na súmula do duelo contra o Avaí, o árbitro Rafael Traci  
descreveu os xingamentos proferidos pelo defensor alvinegro
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uma série de xingamentos. 
Em súmula, o paranaense 
Rafael Traci descreveu os 
movimentos de Alemão no 
qual relatou “uma peitada”, 
além de uma “cabeçada e 
peitando novamente”. Tra-
ci contou ainda que, mesmo 
segurado por companheiros de 
equipe, Alemão teria proferi-
do palavras como “seu filho 
da p*, safado, tira a camisa 

deles de baixo, vagabundo”.
A denúncia inclui Alemão em 

quatro artigos do CBJD  (Código 
Brasileiro de Justiça Despor-
tiva). O 243-F, por ofender 
alguém; o 254-A (duas vezes) 
por praticar agressão física 
durante uma partida; 258, por 
assumir conduta contrária à 
disciplina ou ética desporti-
va do CBJD e o 184 por prati-
car duas ou mais infrações.

A semana será decisiva para 
o futuro de Daniel Amorim no 
Avaí. O atacante recebeu uma 
proposta do CRB e a direto-
ria da equipe de Florianópolis 
vai definir nos próximos dias 
se libera ou não o atacante de 
31 anos para o rival da Série B 
do Campeonato Brasileiro.

Daniel Amorim tem seus 
direitos econômicos ligados a 
Tombense-MG e o Avaí está 
propenso a liberá-lo, pois 
considera a proposta muito 
boa para o atacante. A nego-

ciação pode também render 
uma quantia financeira.

APENAS DOIS
Se liberar Daniel Amorim, 

a diretoria deve ir atrás de 
um novo reforço para o setor 
ofensivo, pois Geninho ficaria 
apenas com Gastón Rodríguez e 
Jonathan como centroavantes. 
Em meio a definição do futu-
ro de Daniel Amorim, o Avaí 
vem treinando para a partida 
de sábado, contra o Améri-
ca-MG, na Ressacada, às 19h.

Avaí   Daniel Amorim sofre investida
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Atacante passou a receber mais 

chances com a chegada de Geninho
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