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Receba os gols do seu 
time no celular. Envie 

torpedo com a palavra 
GOL para 46956. 

O custo é de R$0,31 + 
impostos por mensagem 

recebida para clientes 
Claro, Vivo, Tim e Oi. Para 

cancelar as assinaturas, 
envie SAIR para 46956. 

10 FLORIANÓPOLIS, SEXTA-FEIRA, 28/12/2012Hora de Santa Catarina        

 JOGO TOTAL
Num ano difícil para as duas torcidas 

da Capital, o Avaí levou a melhor. 
Com duas ótimas atuações 
nas finais, conquistou um 
Estadual que parecia 
certo para o Figueira. 
Mas a alegria parou 
por aí. O Leão viveu 
uma Série B morna. 
Mesmo assim, teve 
motivos para cutucar 
o Alvinegro, como 
mostra o colunista 
Fabio Machado, titular 
da Paixão Azurra.

No Estadual, o 
Figueira chega 
a ter o melhor 
ataque do Brasil 
– média de três 
gols por jogo.Fe

ve
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– No começo de 
2012, nosso time 
saiu com tudo, 
atropelando todos 
que vinham pela 
frente. Afinal, era um 
time de Série A e 
tinha que se impor. 
Melhor ataque, 
melhor desempenho, 
vencedor do primeiro 
e segundo turnos. 
Jogo no Scarpelli era 
goleada quase certa. 

Esse ataque do 
time do vizinho, 
no papel até que 
assustava, mas com 
o tempo eles foram 
ficando inofensivos. 
Principalmente 
quando chegou 
a hora do vamos 
ver, onde o xerifão 
Leandro Silva e 
Renato Santos 
não deram 
chance. Só 
fizeram gols 
quando não 
adiantou.

– Perdemos o 
título máximo por 
incompetência 
dos diretores, 
que aprovaram a 
esdrúxula fórmula 
que o melhor não 
seja campeão. 
Na verdade, o 
Figueirense foi o 
campeão de fato. O 
time da Ressacada, 
de direito. 

Não adianta chorar 
leite derramado, o 
próprio Avaí já sofreu 
com isso em 1998. 
Regulamento tem 
que ser cumprido. 
O Leão foi esperto e 
subiu de produção 
na hora certa. O 
choro do vizinho  
é livre!

Figueirense leva 
os dois turnos do 
Catarinense. Leão 
se classifica por 
índice técnico e 
vence a final com 
autoridade, dentro 
do Scarpelli. 

M
ai

o

– Passada a 
catástrofe do Estadual, 
nossas pretensões 
eram permanecer, 
tentar uma Sul-
Americana e, talvez, 
uma Libertadores. 
Com o tempo, o 
sonho foi virando 
pesadelo. 

Isso só pode ter 
sido brincadeira. 
Um time que nunca 
passou do sétimo 
lugar vem falar em 
Libertadores. Deu no 
que deu. O tombo 
acabou maior do 
eles esperavam. 

Aqui, o Avaí se 
acomodou com a 
faixa de campeão 
e pior do que não 
reforçar, ainda 
perdeu jogadores 
importantes. 

Esse erro 
estratégico, logo no 
começo, foi decisivo 
para terminarmos o 
campeonato apenas 
de forma razoável.

Ju
nh

o Figueira começa a 
Série A falando em 
Libertadores. Avaí 
parecia confiante 
no acesso.

– Foi a 
maior transação 
de um jogador de 
nível internacional 
em atividade, 
desejado por 
muitos clubes. 
Como tudo neste 
ano deu errado, 
a negociação 
também não 
foi feliz. Talvez 
até tenha vindo 
machucado. Achei 
a contratação uma 
boa sacada.

Para a nação 
azurra, foi uma boa! 
Nos deliciamos com 
uma contratação 
que parecia poder 
abalar o nosso 
futebol, mas serviu 
de gozação que 
foi uma loucura. 
Aquela máxima 
de que o 
jogador dá 
certo aqui, 
não dá ali e 
vice-versa, 
ganhou 
mais uma 
história.... 
Loca e 
divertida.

– Marquinhos tem 
DNA azul. Apesar 
de sua atitude 
antiprofissional 
e desrespeitosa, 
devemos aceitar. 
No mundo da bola 
as gozações são 
constantes e deixam 
o futebol mais 
acirrado.

Marquinhos é ídolo 
azurra e tem raízes 

aqui. Portanto, 
onde quer que 

esteja, leva a 
rivalidade 
a sério e 
de forma 

sadia. Foi 
uma brincadeira 

para rebater o que 
Ygor (hoje no Inter) 
havia feito um ano 
antes. A diferença é 
que o ex-volante do 
time do vizinho fez 
e perdeu a partida. 
O Anjo Loiro meteu 
4 a 0 no Figueira 
e venceu o Gre-nal 
seguinte.

Marquinhos, ex-
Avaí, simula a pá 
de cal no Figueira, 
na goleada por 4 a 
0 do Grêmio frente 
ao Alvinegro, no 
Estádio Olímpico.A
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– Figueirense e 
Avaí ainda não se 
alicerçaram para 
enfrentar uma 
Primeira Divisão. 
A concorrência 
e a diferença de 
receitas entre 
nossos clubes e os 
de outros centros 
é muito grande. 
É só aparecer 
um destaque que 
oferecem uns 
trocados e nossos 
dirigentes não tem 
cacife para segurar.

Foi o marco 
de que o Avaí 
havia entregado 
os pontos 
do acesso. É 
verdade que 
não seria fácil, 
mesmo com 
esses dois 
atuando. Além 
da parte técnica, 
moralmente 
deixamos a 
Série B de lado 
para resolver 
o problema 
financeiro. O 
resultado no 
campo e na 
grana não poderia 
ter sido pior, pois 
não fizemos nem 
um, nem outro.

– As coisas 
por aqui são 
tão iguais que 
enquanto eles 
não poderiam 
mais subir, 
a gente não 
conseguiria 
ficar. Que fase! 

O time era 
apontado como 
um candidato ao 
acesso. Mas a 
falta de reforços 
pontuais e a falta 
de resultados 
acabou afastando 
a torcida. Quando 
esboçamos 
reação, já  
era tarde.

Avaí chega a 
sete rodadas 
do fim da 
Série B sem 
chances  
de subir. O

ut
ub

ro

– Como um 
sempre imita 
o outro, um é 
rebaixado e o 
outro também é. 
Um tem crises 
internas e o outro 
segue imitando, e 
assim os dois vão 
sempre morrendo 
abraçados. 
Ninguém pode 
atirar pedras no 
telhado do outro 
neste caso!

O mandachuva 
deles pulou do barco 
que já sabia que iria 
afundar. Na verdade, 
eles não assimilaram 
a derrota no estadual 
e ainda mais da 
forma que foi. O 
caso do Hemerson 
Maria é diferente. 
Ele mostrou 
competência, venceu 
o título estadual 
com sobras em 
uma reviravolta 
improvável. Mas 
não faz milagres 
e faltou investir 
na Série B que 
é muito mais 
complicada. A 
torcida ficou do 
lado dele.

 Em crise, presidente 
do Alvinegro renuncia. 
No mesmo dia, 
Hemerson Maria 
é demitido do Avaí 
após campanha 
morna na Série B. 
Torcida reprova a 
saída do técnico.  

Cleber 
Santana e 
Renato Santos 
vão do Avaí 
ao Fla. Mas 
o Leão leva 
um calote 
daqueles.

– Fernandes 
fez muito pelo 
Figueirense, 
e o Wilson 
também, só 
que clube 

quis dispensá-los. 
Não concordo, 
mas respeito a 
posição. Discordo 
somente da 
forma traumática 
que foi feita. Eu 
permaneceria com 
os dois.

Wilson era 
um jogador 
fundamental, que 
garantiu muitos 
pontos para o seu 
time. Fernandes 
já jogou bem, 
mas fisicamente 
rendia pouco e já 
não vinha fazendo 
diferença. Ainda 
acredito que 
eles vão chorar 
a saída do 
goleiro, enquanto 
o Fernandes 
poderia ter tido 
uma despedida 
menos dolorosa. 
Agora, é preciso 
saber até que 
ponto o jogador 
aceitaria as 
coisas dessa 
forma.

– O caso 
Evando é 
diferente. 
Ele deixa de 
ser atleta e se 
aposenta, daí o 
motivo das festas. 
Se Fernandes 
fosse se despedir, 
teria uma festa 
maior do que o 
ídolo azulado.

Iluminado é 
de fato a melhor 
palavra para 
definir o Evando. 
Sempre fui fã, 
além de gols 
importantes, 
sempre 
defendeu 
o Avaí com 
garra e raça 
inerentes ao 
manto azurra. 
A identificação 
e amor pelo 
clube, refletido 
em várias 
oportunidades, 
lhe garantiram 
um lugar cativo 
no coração da 
torcida.
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o Fernandes e 
Wilson, ídolos 
alvinegros, são 
dispensados. 
A torcida 
protesta contra 
a falta de 
respeito.

Evando, o 
Iluminado, 
despede-se 
do futebol 
jogando  
pelo Avaí. 

– O time do vizinho 
foi uma vez e, na 
segunda, permaneceu 
toda a competição na 
zona de rebaixamento. 
O Alvinegro esteve por 
10 rodadas entre os 
melhores. Então, o Leão 
banguela foi o pior.

Essa foi para 
lavar a alma de 
secador. Sempre 
admitimos que a 
nossa campanha do 
rebaixamento foi pífia 
– mas, naquele ano, 
não perdemos deles. 

Que os vizinhos 
seriam rebaixados, 
estava na cara. 
Mas eles ainda 
conseguiram 
desempenho pior 
do que o nosso, 
com 30 pontos. 
É impressionante. 
Sempre estamos 
na frente. E quando 
estamos mal, os de 
lá são ainda piores.

O Figueira sai 
da elite como 
lanterna, após o 
quarto técnico no 
ano. Quem tem a 
pior campanha da 
história da  
Série A?D
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Num ano difícil para as duas torcidas da 
Capital, o Figueira levou a pior. Passeou 
nos dois turnos, mas perdeu as finais para 

o Avaí, dentro do Scarpelli. A tristeza  
não parou por aí. O Alvinegro viveu 

uma Série A caótica. Chegou a 
ficar 18 jogos sem vencer e foi 
rebaixado na lanterna. 

Mesmo assim, teve motivos 
para cutucar o Leão, como 
mostra o colunista Ivens  
de Abreu, titular da  
Paixão Alvinegra.
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Loco Abreu, 
a contratação 
mais cara da 
história de 
SC, chega ao 
Figueira.
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Confira mais comentários em 
www.horasc.com.br/azurra

Confira mais comentários em 
www.horasc.com.br/alvinegra
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