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Confira no site do JC como foi a partida
entre Chapeconse x Grêmio, pela 21ª
rodada da Série B acessando o QR Code

Marquinhos não aceita assumir
preparação de goleiros colorada
O auxiliar pediu demissão em respeito a Daniel Pavan, demitido na segunda-feira

⁄⁄ NOTAS

Paris 2024 - A exatos dois anos
do início da Olimpíada de Paris,
a organização dos Jogos de 2024
lançou nesta terça-feira o slogan
do evento e intensificou a campanha de divulgação da competição, a ser realizada entre 26
de julho e 11 de agosto de 2024.
O slogan da próxima edição da
Olimpíada será “Ouvrons Grand
les Jeux”, em francês, ou “Games
Wide Open”, na versão em inglês. Numa tradução livre, a mensagem poderia ser compreendida
como “Jogos escancarados” ou
“Jogos para todos”.
Atlético-MG – O treinador Cuca
retornou para o comando técnico do Galo. “Tenho confiança no
grupo de jogadores, por isso eu
vim. Conheço o que podem entregar. Quando saí, eu falei que
não tinha mais o que tirar do grupo por que eles me deram tudo”,
disse na apresentação.
Fluminense – O clube carioca fechou contrato de renovação de
patrocínio com a Betano, casa de
apostas internacional que estampa o peito da camisa Tricolor. O
vínculo foi estendido até junho
de 2025 devido aos bons resultados esportivos do time.
Flamengo – O rubro-negro encaminhou contratação do lateral-direito Guillermo Varela. O ex-jogador
do Dínamo de Moscou rescindiu
o contrato ao ativar a clausula
da Fifa. Varela passou por Real
Madrid, Frankfurt, Manchester
United e seleção uruguaia, e deve
reforçar o Flamengo.
Suárez - O atacante Luis Suárez
pediu até terça-feira que vem
para dar uma resposta sobre a
oferta feita pelo Nacional-URU
para contratá-lo. O prazo foi revelado por José Fuentes, presidente
do clube uruguaio.

⁄⁄ INTER
Jaire Filho
jairef@jcrs.com.br

A demissão do preparador
de goleiros Daniel Pavan, que
estava no clube há mais de 27
anos, gerou repercussão entre
torcedores e influenciadores.
Ele havia trabalhado com goleiros importantes na história
do Inter, como Alisson Becker,
Marcelo Lomba, e Danilo Fernandes, e teve seu contrato rescindido por decisão da direção.
Um dos motivos dos dirigentes
colorados para realizar o desligamento do profissional foi uma
reformulação no elenco, um fim
de ciclo na comissão técnica do
clube. Ou seja, a demissão não
teria relação com o desempenho
do goleiro Daniel nas últimas
partidas, mas teria ocorrido por

uma questão de renovação de folha salarial.
Na segunda-feira, o Inter publicou, em seu site oficial, uma
nota referente ao plano de remodelação do clube: “O Sport
Club Internacional realizou nesta segunda-feira uma remodelação em seu Departamento de
Futebol. Os ajustes nas áreas de
fisioterapia, fisiologia, médica
e na comissão técnica visam a
melhorar o trabalho em setores
que contribuem diretamente no
desempenho dos atletas”. Além
dos preparadores de goleiro, outros profissionais devem ter seus
vínculos desligados pelo mesmo motivo.
A intenção da direção colorada era promover Marco Antônio Trocourt, o Marquinhos, que
já estava no clube como auxiliar
de preparador de goleiros, a preparador principal dos arqueiros,
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Cotado para ficar com o cargo, profissional decidiu sair junto com Pavan

mas o convite foi recusado e o
profissional se demitiu em respeito a Pavan. Com a saída do
auxiliar, Leonardo Martins, preparador de goleiros do time sub20, deve ser o titular da função
até que um novo profissional

seja contratado. Além disso, a
troca de preparadores pode gerar
mais instabilidade nas atuações
dos goleiros do Colorado, que observam as mudanças de profissionais conhecidos sem a certeza
de novas respostas.

CBF admite erros inaceitáveis da arbitragem no Brasileirão
⁄⁄ CBF

O presidente da comissão
de arbitragem da CBF, Wilson
Seneme, admitiu a existência
de erros “inaceitáveis”, nas palavras dele, ao longo do primeiro turno do Brasileiro e na Copa
do Brasil. A mea culpa aconteceu durante reunião com os clubes das Série A e B, na sede da
entidade. O encontro desta terça-feira acontece como marco
após a conclusão da metade do
campeonato, em um momento de muita reclamação contra
decisões de campo e do árbitro
de vídeo.
O discurso de Seneme tem

como ponto de partida o período em que ele trabalhava
na comissão de arbitragem da
Conmebol. O ex-árbitro se remeteu a alguns dirigentes que
estavam no auditório e, por
participarem dos torneios continentais, puderam medir a
alegada evolução dos árbitros
sul-americanos.
“A referência de quando eu
venho à CBF, aceitando o convite, era um grande desafio de
tentar reproduzir o mesmo modelo de gestão no Brasil. Não foi
um sucesso feito do dia para a
noite, de um minuto para o outro. Ocorreram erros absurdos,
sim. Muitos que ocorrem, inclu-

sive, são inaceitáveis para vocês, para nós e para o futebol.
Na Conmebol, esse período serviu como um divisor de águas.
Essa reunião nossa aqui eu espero e tenho como objetivo que
seja um divisor de águas também para a arbitragem brasileira. Os equívocos que ocorreram no primeiro turno, uns são
de interpretação, que, com os
árbitros afastados ou não, podem ocorrer. Outros são inaceitáveis e têm que servir como divisor de águas”, disse Seneme.
Seneme trouxe aos clubes detalhes de algumas medidas previstas no plano de
ação apresentado internamen-

te quando a composição atual
da comissão de arbitragem foi
montada. Segundo ele, haverá uma intertemporada da arbitragem, entre 1 e 5 de agosto, reunindo 95 árbitros. Para
sanar algumas reclamações
recentes dos clubes, Seneme
prometeu um prazo mais organizado para publicação de áudio e vídeo das principais checagens e revisões do VAR. Para
jogos da Série A, até 24 horas
após a partida. Na Série B, 48
horas. A comissão de arbitragem da CBF ainda vai formalizar a criação de um quadro
chamado de VAR-CBF, com 128
árbitros homologados.

