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Avaliação do jogo treino com o time Nova Esperança
Outros encaminhamentos
Resumo:

A presidente Laine Battisti chamou em caráter de urgência o Diretor de esportes interino Luiz
Carlos Pacheco e a comissão técnica formada pelos diretores Adson Farias e Leandro dos Passos,
para avaliação do jogo treino ocorrido em 04/03/2017 contra o time do nova esperança.
Luiz Pacheco avaliou que não foi positivo jogar com o time da casa. Pois, o jogo ao invés de servir
de treino, onde o resultado não importava e sim as questões táticas, posicionamentos e condições
físicas, e acabou sendo uma terrível guerra de falatório, jogo esse que foi levado muito a serio pelos
dois times, que acabou gerando diversos problemas.
Passos colocou em campo o time de base e havia pedido aos jogadores que tocassem a bola o que
de fato ocorreu no primeiro tempo. Concorda com Pacheco, quando se fala do juiz, que não
devemos bater de frente, porém, ainda não há controle do coletivo quanto a isso. Lembro que o
time da casa ficou mais agressivo no segundo tempo por estar perdendo, o que fez nossos
jogadores também perderem o controle. Destaca-se também a não aceitação por parte de alguns
atletas ao serem chamada atenção, principalmente do atleta Deyvson que reage parando de jogar.
Adson relata que no segundo tempo, quando já estava no banco de reservas, se preocupou e
argumentou mais com quem estava do lado de fora do campo do que quem estava jogando devido
ao grande falatório que não se esgotava, até chegar ao ponto de serem expulsos (Deyvson, Cunha e
Patrick).
Durante o jogo tivemos quatro atletas que sofreram punição do juiz e que devem ser chamado
atenção para que não se repita.
Vinicius tirou a camisa após ter discutido com o juiz, não concordamos com esta atitude, pois é um
desrespeito às duas agremiações.
Patrick que havia saído do jogo por estar com bolhas no pé, ficou do banco “inflamando” o coletivo
e xingando o árbitro, que o expulsou depois.
Leandro Cunha vem apresentando um comportamento bastante diferente do seu habitual, com
gritarias, agressividade e inflamando o coletivo.
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Deyvson que não aceita ser chamado atenção e tem levantado questões que já foram apresentadas
na primeira reunião do ano, polemizando os fatos e gerando desconforto para a diretoria que preza
a transparência do seu trabalho a frente da agremiação.
E por fim como foi o desempenho dos atletas novos e convidados: Careca, Junior, Giovane, Rafael e
Abacate.
Encaminhamentos:
Que não deveremos mais marcar esse tipo de jogo, principalmente com o time da casa.
Os atletas envolvidos deverão ser chamados para uma conversa informal sobre os acontecimentos,
fazendo com que reflitam sobre o assunto. Passos conversará com Patrick e Deyvson, enquanto
que, Luiz Pacheco Fará o mesmo com Vinicius e Leandro Cunha.
A avaliação feita em cima dos atletas novos e ou convidados foi positiva: Careca, Rafael e Abacate
tiveram bom desempenho. Junior e Giovane demonstraram certa ansiedade, nervosismo em
campo. Acompanharemos estes para que superem.
Passos assumiu que passará a escalação de confirmação no grupo do watsapp do time e ninguém
poderá alterá-la.
Quanto a tática de jogo ficou definido que é necessário perceber melhor as condições de cada
atleta para mudança de posição, experimentando outras possibilidades.
Foi solicitado ao Auxiliar Técnico Adson Farias que assumisse a função no comando da equipe
quando estiver fora de campo, pois somente o Técnico Leandro Passos, e de dentro de campo não
tem como executar essa função.
Ficou acertado também que Giovane será o primeiro goleiro, camisa 1 e Luciano será o segundo
goleiro, mas jogara na linha com a camisa 12.
Aproveitamos para conversar sobre a situação do então Diretor e atleta Diogo Ferreira, que por
vontade própria saiu do grupo do Whatsapp da diretoria sem motivo aparente ou dar satisfação
aos demais Diretores. Disse a Presidente que o referido Diretor encaminhou uma mensagem em
seu telefone particular dizendo que a procuraria neste sábado seguinte para conversar sobre sua
situação.
Mediante sua impossibilidade de entrar em campo, resolveremos a liberação da sua camisa para
outro atleta.
Outra situação debatida foi a do capitão do time, Luiz Pacheco que disse não quer mais exercer
esta função, pois esta cansado e desgastado, bem como, gostaria de dar oportunidade a outras
pessoas comandarem a equipe, assim, colocou a disposição da Comissão Técnica a faixa de capitão.
A comissão Técnica estudará o perfil dos atletas para ver quem se aproxima desta função,
lembrando que um capitão tem que liderar um grupo e ser respeitado por isso.
Rua Ferreira Lima 250 – Centro – Florianópolis SC – CEP: 88.015-420 - Fone: (48) 8417.7740
www.entreamigosfc.com.br - contato@entreamigosfc.com.br

Ainda estaremos em busca de atletas para as seguintes posições: 1 primeiro volante e 1 lateral
esquerdo.
Aproveitamos para falar sobre o churrasco do ultimo sábado dia 04/03, onde 8 atletas confirmaram
presença, mas estavam presentes 12 pessoas.
Essa situação deverá ser colocada para o grupo, lembrando que á necessidade de confirmação de
presença, evitando assim desconforto geral.
Durante o evento, houve um questionamento feito pelo atleta Deyvson sobre a quantidade de
HORA DO RANGO (apenas 3 datas), essa situação deverá ser esclarecido em momento oportuno o
mais breve o possível, apesar de o Secretário Adson Farias já ter adiantado o assunto.
Com relação à votação, as cédulas já estão prontas e o Secretário Adson que ficará responsável em
computá-los.
Sobre os cartões recebidos durante a partida o Diretor de Esportes, Luiz Pacheco será o responsável
por anotá-los após o termino da partida.
Aproveitamos do momento e tratamos do assunto FEIJOADA 2017, onde temos duas possibilidades
de salão: no Campeche – Sede dos Servidores da Saúde e Santo Antônio de Lisboa – Clube Avante,
que será decidida em breve. Também para ver as atrações musicais e seus orçamentos. Banda de
Pagode TENTAÇÃO, sonorização, Anderson Reis e Geovani e Banda.
A Presidente pediu aos presentes que apresentassem alguma sugestão de outra banda até a
próxima reunião, sob pena de ser essa apresentada até então.
Ficamos de finalizar o valor do ingresso se ficará R$ 35,00 ou R$ 40,00.
Nada mais havendo a se tratar, eu Gracelaine Battisti lavrei a presente Ata que vai assinada por
mim e pelos presentes.
Florianópolis, 09 de Março de 2017.
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