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Jesus: risco de
levar gancho
de até 12 jogos
Treinador é denunciado pelo STJD por ter feito duras críticas
à arbitragem após a vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR

O

Superior Tribunal de
Ju s t i ç a D e s p o r t i va
(STJD) pode punir o
técnico Jorge Jesus com até 12
jogos de suspensão por causa
das reclamações após a vitória
por 2 a 0 sobre o Athletico-PR,
pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena da
Baixada. Ele foi denunciado
por declarações ofensivas em
relação à arbitragem e conduta contrária à disciplina. Já
o Flamengo responderá pelo
atraso na entrada em campo
para o segundo tempo.
Jesus e o clube serão julgados na próxima quinta-feira,
dia seguinte ao segundo jogo
da semifinal da Libertadores,
pela Quinta Comissão Disciplinar do STJD. A Procuradoria alega que o Rubro-Negro
infringiu o artigo 191, inciso
III, por demorar dois minutos
a mais do que o permitido para
voltar a campo, segundo relato
do árbitro Bráulio da Silva Machado (SC) na súmula do jogo.
Mesmo depois de vencer a
partida, o Mister, em entrevista coletiva, fez duras críticas
à arbitragem pela anulação
de um pênalti em Lucas Silva.
“Sabíamos que jogo ia ser
difícil pela qualidade do Athletico, pelas condições do sintético, jogo completamente diferente. Já viemos preparados.

Além de
Jesus, o
Flamengo foi
denunciado
pela demora
na volta para
o segundo
tempo e pode
ser multado
em até
R$ 100 mil

Não vinha preparado para jogar contra duas equipes, contra o árbitro, mas contra o Atlhetico”, disse o treinador.
O Flamengo pode ser penalizado com multa de R$ 100
a R$ 100 mil por descumprir
o regulamento. Já o técnico
corre risco de suspensão por
quatro a seis partidas e multa
de R$ 100 a R$ 100 mil pela
ofensa e suspensão de uma
a seis partidas pela conduta
antidesportiva.
SEM PISTAS SOBRE A ESCALAÇÃO

Como virou costume com Jorge Jesus, o time do Flamengo
que vai entrar em campo contra o Fluminense é um mistério. Já que o treinador não
tem o hábito de poupar todo
o elenco, a tendência é que ele
utilize boa parte dos titulares.
“Essa questão de poupar
ou não é do treinador. Mas ele
vem fazendo. No último jogo
entraram eu, Gabriel, João
Lucas e Reinier. Quem entra
dá conta do recado. Temos um
elenco forte”, disse o zagueiro
Rodrigo Caio, que ainda criticou o calendário apertado.
“Estão levando essa questão de poupar para o outro
lado. O calendário é muito difícil para os atletas. O debate
deveria ser esse, diminuir os
jogos”, completou o zagueiro.
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