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Os ânimos estão um pouco alterados na Superliga de Vôlei Feminina nesta edição 2015/16. Na
última sexta-feira (25/03), Osasco e Rio de Janeiro se enfrentaram pelo segundo jogo da      
semifinal da competição, quando a equipe carioca venceu os paulistas, mas, a equipe de
Osasco (Vôlei Nestlé) ficou bronqueada com uma cena que considera indignante.

Segundo os dirigentes do Osasco, um dos árbitros acabou comemorando o ponto decisivo em
favor do Rio de Janeiro. A equipe divulgou nota destacando o acontecido. Veja abaixo: 

Nota Oficial Vôlei Nestlé

O Vôlei Nestlé, clube com sede na cidade de Osasco(SP), vem por meio desta nota oficial
demonstrar a sua insatisfação com o ocorrido ao final do segundo jogo da semifinal da
Superliga Feminina realizado na noite da sexta-feira, 25/3/2016. Neste sábado pela manhã,
fomos surpreendidos por um vídeo que mostra explicitamente um dos profissionais da equipe
de arbitragem, o juiz de linha número 4, Sr. Anésio Leão, comemorando o ponto decisivo da
vitória da equipe do Rexona-Ades.

  

Todos os profissionais do clube, dirigentes, comissão técnica e atletas estão cientes desta
gravação e indignados com o ocorrido. A Superliga é o campeonato de maior relevância do
vôlei brasileiro e o clássico envolvendo os times de Osasco e do Rio de Janeiro é o que
desperta maior interesse entre torcedores e mídia. A equipe de arbitragem tem a obrigação de
agir com imparcialidade em todos os momentos e uma atitude como esta, em um jogo decisivo,
gera suspeitas e coloca em dúvida a credibilidade da competição.

  

Estamos inconformados e como clube filiado e cumpridor de todas as obrigações solicitadas
pela CBV, exigimos um posicionamento da entidade. Queremos saber quais providências
serão tomadas, tendo em vista que na segunda-feira, dia 28/03, haverá o terceiro e decisivo
confronto válido pela semifinal do campeonato. Somos um clube com profissionais que
trabalham diariamente e precisamos que os mesmos entrem para jogar tranquilos de que a
partida será decidida dentro de quadra e pelos reais protagonistas do espetáculo.
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