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Estádios sem torcida e adaptação: novas formas de torcer

Anna Clara

Existe um silêncio entristecedor nas arquibancadas de
estádios enquanto os torcedores não são autorizados a
acompanhar as partidas por conta dos protocolos de saúde.
Sem eles, as coisas ficam estranhas, tanto para os
jogadores, que acabaram perdendo os gritos de motivação da
torcida, quanto para vermos na Tv que mostra um silêncio
profundo, dando para ouvir os jogadores e treinadores em alto
e bom som.
Embora termos criado novas formas de parecer que a
torcida está por perto como, a torcida virtual ou colocar
bonecos de papelão nos assentos, aquela aglomeração de
pessoas gritando, chorando e pulando faz muita falta, deixa os
estádios menos aconchegantes e os jogadores não se sentem
mais tão em casa.
Escolhi esse tema e essa foto pois nunca imaginei que
algum dia os estádios estariam assim, é algo um pouco
chocante e triste para mim,o mundo dos esportes já não é
mais o mesmo, mas vamos nos adaptando cada dia mais para
poder juntar esportes, saúde, bem-estar e alegria em um só
lugar.

Os jogos olímpicos são um evento
multiesportivo global com modalidades de
verão e de inverno, em que milhares de
atletas participam de várias competições
que são realizadas a cada quatro anos. O
principal objetivo das olimpíadas e
fomentar a união entre todas as nações do
planeta, assim como sugere os anéis
olímpicos

Eu escolhi esse tema por me
interessar pela união e significado
deste evento, além de ter um grande
variedade e diversidade de esportes.

Gabriella Sein

estádios sem torcida
Por conta de nossa situação atual
(pandemia), foi estritamente proibida a
entrada de qualquer torcedor em
qualquer estádio, não só no Brasil,
mas ao redor do mundo também.
Muitas pessoas não gostaram dessa
decisão, ou ficaram bastante
chateadas por conta da mesma,
porque assim não poderão
acompanhar seus times de perto,
porém, não devemos esquecer que a
enormíssima maioria dos brasileiros
tem uma televisão em casa, então
sendo assim. conseguirão acompanhar
os jogos, só não estarão tão perto
quanto antes.

Giovanna Faria

Escolhi esse tema e foto pois tal
acontecimento foi extremamente
inesperado para muitas pessoas,
inclusive eu.

Com a pandemia do novo
coronavírus poderá causar uma
redução nos salários dos
jogadores de futebol no Brasil.
Isso porque, além de uma reunião
entre os clubes das Séries A, B e
C ter sido realizada pensando
nessa hipótese, uma Medida
Provisória publicada hoje (23) no
Diário Oficial reforça essa
possibilidade.

Giovanna Ramos

Eu escolhi esse tema pois é
importante falar sobre o assunto
já que está se tornando tão
polêmico.

O futebol brasileiro foi o único a
voltar durante o pico da pandemia
em seu país e como esperado , sem
a presença de torcida nos estádios
para evitar que o vírus se propague.
A escolha dessa foto foi feita , pois o
futebol é um evento esportivo que
reúne milhares de pessoas para
acompanhar os jogos. Ver algo
assim é muito incomum , justamente
pela importância que esse esporte
tem .

Guilherme

Lara

Para o seu retorno, a NBA resolveu literalmente se
fechar numa bolha. Isolou todas as 22 equipes que
seguem na competição no complexo da Disney, na
Flórida. Todos os jogos numa única sede. Criou um
protocolo rigoroso, com testagens semanais dos
atletas, que precisam seguir regras rígidas.
Escolhi esse foto pois mostra todo o cuidado que
eles estão tendo nesta volta.
Tanto cuidado que nenhum caso de COVID foi
registrado desde a retomada,isso mostra a
preocupação que eles estão tendo em relação a
essa pandemia,vale ressaltar que a NBA foi a
primeira das grandes ligas esportivas a paralisar as
atividades quando começaram a aparecer os
primeiros casos de COVID entre seus integrantes.
É assim que todos devem agir com consciência e
enorme preocupação.

A Espanha é outro país
gravemente afetado pelo
coronavírus, atualmente sendo
o terceiro do mundo com mais
casos ativos. No futebol,
destaca-se o caso do Valencia,
com 35% de seu elenco
infectado.
Eu escolhi essa foto, para
conscientizar e mostrar o tanto
de casos que vem aumentando
com a volta do Futebol.

Lucas Nunes

Luis Gustavo

Para que os lutadores do ufc
voltassem a lutar nos
octogonos eles passaram
por diversos exames de
sangue e tiveram a coleta de
secreção nasal para ver se
são portadores do
coronavírus.
O lutador deveria ficar no
máximo 40 minutos no
quarto do hotel para que
passasse por 20 minutos de
desinfectação. Eles também
devem usar máscara em
todas as atividades no hotel.

O que esperar do esporte de alto
rendimento após a pandemia ?
Uma das coisas que já estão ocorrendo, são os jogos
sem a presença de plateia e a torcida virtual.

Muitos dos jogadores do Flamengo
e profissionais envolvidos nos
jogos foram testados positivo para
Covid-19, descobriram nove casos
novos, são 41 casos na delegação
e 19 jogadores.
O vice-presidente do clube,
Rodrigo Dunshee voltou a criticar a
decisão do STJD de manter o jogo
contra o Palmeiras, domingo em
São Paulo.
O motivo pelo qual eu escolhi essa
foto foi para mostrar a

Mariana

irresponsabilidade dos jogadores e
envolvidos.

Mylena

Com a pandemia a NBA ficou parada
por 4 meses e depois de muito tempo
voltaram em Junho mas algumas
coisas mudaram, como o público que
não podem estar presencialmente nos
jogos,então colocaram um telão e as
pessoas podem assistir de casa sem
risco de infecção.
Escolhi esse esporte porque além de
eu estar assistindo quase todos os
jogos achei que eles foram bem
conscientes e sensatos de reduzirem
as equipes e fazerem todos os jogos no
mesmo local, e também foi legal da
parte da NBA colocar os telões para as
pessoas assistirem e sentirem a
emoção dos jogos na quadra,mesmo
não sendo presencial.

Estádios sem torcida
Por conta da nossa situação atual,
está proibida a torcida nos estádios e
isso não tem previsão de volta. Alguns
jogadores dizem que tudo parece
muito frio e sem emoção, parece que
sempre falta algo.

Nathalia

acabei escolhendo esse assunto, por que
mesmo que o apoio não esteja presente, os
jogadores continuam dando o melhor de si, e
isso é muito lindo.

(A foto mostra uma partida de tênis, onde os jogadores, sem escolha, jogam mais uma
vez sem sua torcida presente.)
O número dois no mundo do tênis, o espanhol Rafael Nadal, não
disputou o US Open em Nova Iorque esse ano, que começou no
dia 31 de agosto. Preocupado com o descontrole da pandemia, o
atual campeão de torneio preferiu abrir mão da disputa. “Depois
de muitas reflexões decidi não jogar o US Open deste ano. A
situação está muito complicada em todo o mundo. Esta é uma
decisão que eu nunca quis tomar mas decidi seguir meu coração
desta vez e, por enquanto, prefiro não viajar.’ Eu escolhi esse
esporte e essa situação em específico porque simboliza respeito,
e Nadal, representa muitos outros atletas de alta performance
que deixaram de lado sua paixão pelo esporte para demonstrar
empatia com o mundo.

Nicole

Futebol
Em tempos de pandemia, os fãs de futebol e
outros esportes coletivos sentem falta de
acompanhar os campeonatos, suspensos por
tempo indeterminado, ou simplesmente praticar
a sua modalidade preferida. O sentido de
comunidade e pertencimento a um determinado
‘grupo’ é um elemento inseparável do futebol.
Acreditamos que o mundo não será mais o
mesmo.
Eu escolhi esse tema pois é a atividade que mais
arrecada dinheiro no mundo.

A pandemia do novo coronavírus criou ainda
mais dificuldades financeiras aos clubes de
futebol do Brasil. Segundo a Sports Value,
baseada em seu banco de dados com
resultados financeiros de clubes brasileiros,
a receita em 2020 deverá ter uma perda de
cerca de 17%, algo em torno de R$ 1,1 bilhão.
Por isso, diante desse quadro 15 clubes da
Série A do Brasileirão se valeram da Medida
Provisória 936 para reduzir salários por até 90
dias, com percentuais entre 15% e 70%. O
Bragantino, com forte patrocinador, já
anunciou que não vai se valer da MP.

THIERRI HENRI

