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Fala, moçada! Prazer, me chamo
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ACUSADA DE "AMARELAR", NUNES  
FICA UM PASSO ATRÁS PÓS-UFC 213

LEO SALLES | 10/07/2017 ÀS 10:53

Fala, moçada! Prazer, me chamo Leo Salles, novo colunista do Sexto Round e
melhor amigo do líder de um certo exército e marombeiro da minha
Niterói, Rodrigo Tannuri  ( parceria à la Neymar  e Gil Cebola).

Nunes esteve mal durante toda Fight Week
Agradeço o convite do mestre Renato Rebelo  para tentar ”agregar valor” a esse
timaço de craques da escriba e da resenha virtual. Estarei neste espaço sempre às
segundas-feiras e disponível para interagir com vocês, queridos leitores!
Sem mais delongas, vamos ao que interessa: Amanda Nunes não defendeu seu
cinturão contra Valentina Shevchenko no UFC 213 no último sábado (08) por se sentir
mal durante a semana e não conseguir se recuperar no dia do combate.
O fato dela ter estado doente (sinusite crônica, como ela alegou no seu
Instagram) não foi um grande problema por si só, afinal poderia acontecer com
qualquer atleta.
Porém, os médicos do UFC a liberaram para a luta e foi escolha pessoal da ”Leoa”
não ter entrado no octógono, segundo o patrão Dana White:

Não se pode fazer ninguém lutar. Não é
que ela disse, “Estou absolutamente
recusando a luta”. Acho que foi 90%
mental e 10% físico. Muitos lutadores têm
momentos que não se sentem bem, e
outros eventos em que estão totalmente
doentes. (…) Mas acho que nunca tive
uma situação como hoje. Ela estava
fisicamente capaz de lutar. Nunca vimos
algo assim dela antes. Não ha
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g
comparação e não há um padrão dela
recusar-se a enfrentar alguém. Esse é o
tipo de situação em que um campeão se
recusa a enfrentar outro, mesmo estando
clinicamente apto a lutar”.

Pela forma que Dana falou na coletiva pós-UFC 213, a vida da campeã dos galos não
será nada tranquila daqui para frente.
Aparentando irritação, o manda-chuva do Ultimate, além da citação acima e de se
recusar a pagar a bolsa da brasileira (Valentina levou 70K), disse que Amanda não
fará mais luta principal na organização.
Já vimos que o próprio Dana não cumpriu isso com Jon Jones após toda confusão
do campeão interino dos meios-pesados com a Justiça americana, quando o próprio
fez a luta principal contra Ovince St.Preux no UFC 197, enfrentaria Daniel Cormier  no
UFC 200 e no final deste mês fará o main-event contra o seu grande inimigo no UFC
214.

“Aquele que afivela também deprecia”
Portanto, Amanda, mesmo sem entrar no octógono e ainda campeã dos galos (o
careca, agora promotor de lutas licenciado pela Comissão Atlética de Nevada,
ameaçou destituir campeões se eles se recusarem a lutar) foi a grande perdedora do
final de semana.
Ser alvo do presidente da organização, que é um sujeito conhecido por não medir
palavras, tampouco não fazer média com ninguém (a não ser que seja um pote de
ouro tipo Conor McGregor  ou Ronda Rousey) é uma péssima noticia para a brasileira.
Mesmo que Dana esteja certo em suas criticas, o fato é que a ”Leoa” virou carta
marcada, pelas palavras de indignação do patrão.
Prefiro acreditar no que realmente Amanda sentiu e quem tem sinusite sabe como é
difícil lidar com essa doença. Quem vive o dia-a-dia do esporte, entre atletas e
treinadores, gosta da adrenalina da semana da luta e acho, sinceramente, improvável
que Amanda tenha ”amarelado”.

Ela não corre de ninguém, isso eu garanto.
Ela não é uma lutadora, uma mulher, que
corre de qualquer luta. Ela nunca vai fazer
isso. Já estamos tentando botar a luta
para frente. E vai acontecer”, disse o
treinador Conan Silveira ao Combate.com.

O certo mesmo é que o filme com o chefe está queimado e a pergunta que fica é: se
Amanda tivesse lutado em condições adversas, qual seria o discurso do presidente
do UFC?
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Provavelmente diria que a brasileira era uma guerreira, ganhando ou perdendo, mas
teria muita moral dentro da organização.

Valentina virou favorita?
Talvez a pressão por ser a única brasileira com cinturão no momento tenha a feito
pensar duas vezes antes de pisar no octógono e um adiamento seria o mais rentável.
Recebendo ainda criticas de um Fabricio Werdum, dizendo que ela estava mudada
desde que se tornou campeã (marrenta, no sentido popular), e provavelmente outras
mais à frente até quando voltar a lutar serão testes de paciência para a brasileira
focar novamente nos treinos.
Meu amigo João Vitor Xavier disse em sua última coluna que a ”Leoa” tem grandes
chances de se tornar a nova estrela do MMA nacional e não tiro sua razão.
Porém, até setembro, quando a luta deve ser remarcada para o UFC 215, o  Brasil
pode ter dois novos campeões da maior franquia de MMA do mundo: Cris Cyborg e
Demian Maia, que disputam cinturões em suas respectivas categorias no UFC 214.
Ou seja, o  Brasil  pode voltar a ter três campeões e Amanda não reinará mais sozinha
no reinado tupiniquim do UFC.
Ainda mais com Cyborg amplamente favorita a ser campeã e com todo potencial de
ser ainda mais reconhecida com um titulo do UFC, Amanda ficaria para escanteio
neste aspecto e provavelmente não entraria tanto como favorita nas casas de apostas
(para o UFC 213, tinha ligeiro favoritismo , -105 -125).
A meu ver, foi um grande retrocesso para brasileira, que poderia se consolidar de vez
nos galos, mesmo sem ter tido culpa e uma decisão difícil de ser tomada.
Concordam? Vamos bater um papo nos comentários!
Abraço!

89 Comentários Sexto Round Leo Salles
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 Participe da discussão...

 • Responder •

Laerte Viana Venâncio Alves • 2 anos atrás

O início de uma nova era. Ser amigo do Neymar é coisa do passado, a moda
agora é ser chegado do mano Tannuri!

Seja bem-vindo, Léo. Quem te conhece sabe o quanto é bom no que faz. Tamo
junto!
17△ ▽

 • Responder •

Deivis Chiodini  • 2 anos atrás> Laerte Viana Venâncio Alves

Meus Deus, ser amigo do Tannuri é muita honra. Um dia figuraremos
todos naquele santo album: Eu, Laertheodorous, Leo, Romulo e Jorge...é
um grupo Maaaaaaara. 
Leo ja chega com os 2 pés na porta. escreve muuito. Boa sorte irmao
2△ ▽

Fernando Batista Lima  • 2 anos atrás> Deivis Chiodini

Amigo não melhor amigo Hahaha!!!
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Show more replies

Show more replies

 • Responder •

Amigo não, melhor amigo. Hahaha!!! 
Seja benvindo Léo!
△ ▽

 • Responder •

Leo Salles  • 2 anos atrás> Laerte Viana Venâncio Alves

Obrigado meu camarada! Teremos várias resenhas pela frente! Abs!!
1△ ▽

 • Responder •

Deivis Chiodini  • 2 anos atrás> Leo Salles

Good luck bro!
1△ ▽

 • Responder •

Alisson Passos • 2 anos atrás

Melhor amigo do Tannuri?  
Mesmo assim, bem vindo!

⛺

8△ ▽

 • Responder •

Carlos Lima  • 2 anos atrás> Alisson Passos

ahauhauhaa radar tá pegando geral no 6R
1△ ▽

 • Responder •

Lelezinhu • 2 anos atrás

Bom, troquemos a amanda pela ronda. Será que o Dana falaria 10% do que disse
se tivesse acontecido com a americana?
7△ ▽

 • Responder •

FABIO NEVES  • 2 anos atrás> Lelezinhu

Lógico que não.  
Em quem você daria uma bronca na sua empresa?  
- No vendedor que enche seu bolso de milhares de dólares a cada evento
ou naquele que além de te dar prejuízo, não te dá nenhum retorno
pecuniário?  
Vamos parar com isso, nós faríamos a mesma coisa!
2△ ▽

 • Responder •

Aliny  • 2 anos atrás> FABIO NEVES

Ronda jamais sairia de um evento principal horas antes, com tudo
pronto, ela não deixaria chegar nesse ponto, sempre foi muito
responsável com isso, assim que percebesse que iria dar merda,
avisaria dias antes. Pois a Amanda ficou a semana toda se
sentindo mal, e segundo ela mesma disse, quando foi ao hospital a
primeira vez só tiraram sangue e a hidrataram, ela não mencionou
a sinusite, nem isso Ela fez.  
O problema dessa comparação que fizeram é que Ronda não
deixaria chegar a esse ponto. Então nem tem como comparar, além
do que você falou.
2△ ▽

Leo Salles  • 2 anos atrás> Lelezinhu
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Show more replies

 • Responder •

Rapaz, eu não sei se gostei mais da sua indagação ou desse perfil mítico
''Deixa os garoto brincar''
1△ ▽

 • Responder •

KRS Porlaneff • 2 anos atrás

ver mais

Seja bem-vindo, caro Léo. Todos os que agregam conhecimento, opinião sem
haterismo nem parcialidade e principalmente que sabem do assunto, sempre são
e serão muito bem recebidos por aqui.

Em relação à Amandinha, agora o futuro dela foi mudado do nível de dificuldade
Hard para o Extreme Impossible, visto que ela não reúne nem 10% das
características desses "potes de ouro" que você citou. Jon Jones e Anderson
Silva podem não ser exatamente grandes vendedores, mas sempre atraíram
muita atenção - negativa inclusive - por isso (e no caso do Spider, por causa do
Sonnen) que Jones não voltou em co-main event e por isso que Spider não foi o
primeiro campeão a defender cinturão no card preliminar.

3△ ▽

 • Responder •

Aliny • 2 anos atrás

Amanda já conhece bem esse problema, visto que é crônico. E quando foi ao
médico a primeira vez não disse nada sobre sinusite, deixou que apenas tirassem
o sangue dela e a hidratassem, impossível ela não saber que a sinusite estava
atacando, eu tive sinusite por muitos anos também, sei do que falo. Aí já fica claro
que o interesse em lutar não estava grande. Ela podia ter avisado antes, pois dá
pra saber que vai dar merda, mas não deixou pra última hora, isso que foi o pior
de tudo, se tivesse avisado antes, já que foi a semana toda passando mal, como
ela mesma disse, poderia ter acontecido Joanna x Valentina, até pra Ela mesma
seria bem melhor que Joanna pudesse ter entrado.
2△ ▽

 • Responder •

Vinicius Maia • 2 anos atrás

Que a Amanda vá tratar da sua terrível crise de sinusite e que marquem Valentina
x Joanna pela cinta dos 125.  
Amanda que vá ganhar massa e enfrente a Cyba (Depois de curar sua crise de
sinusite) que ela tava querendo ter 2 cinturões mesmo...... Vamos torcer pra ela
se manter saudável e não ter problemas horas antes de lutar com a Cyba.
2△ ▽

 • Responder •

Shotokan Karate  • 2 anos atrás> Vinicius Maia

Não precisa tb matar a Amanda kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
1△ ▽

 • Responder •

Vinicius Maia  • 2 anos atrás> Shotokan Karate

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk eu só estou pedindo que ela lute pela
cinta dos 145, ela que queria quando a GRD era campeã. kkkk
△ ▽

 • Responder •

João Mário  • 2 anos atrás> Vinicius Maia

Ngm quer lutar com a Cyba rs
1△ ▽

Vinicius Maia  • 2 anos atrás • edited> João Mário

kkkkk Amanda falou que queria lutar pela cinta dos 145, e agora eu
quero ver essa luta! kkkkk. Cyba campeã nada mais justo que
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 • Responder •

q y p j q
marcar kkk
1△ ▽

 • Responder •

Daniel R Carletti • 2 anos atrás

Bem vindo!

Sou fã da Amanda, então é difícil julgar sem ser tendencioso. Mas não acho que
alguém arrega assim de uma revanche tendo vencido a primeira luta. Me parece
que ela estava se sentindo mal, foi liberada pelos médicos mas não estava
confiante que podia performar num nível aceitável (convenhamos, o nível
aceitável pra uma campeã não pode ser menos que 110%).

Aguardo ansiosamente por essa luta, ganhou até mais hype!
2△ ▽

 • Responder •

Caio César • 2 anos atrás

Bela debutada, irmão, no melhor estilo Justin Gaethje!!! Textão. Acredito
realmente que ela se queimou, sinceramente, perdeu minha torcida, acredito sim
que amarelou, faltou um espírito lutador. Enfim, veremos os desdobramentos
dessa resenha.
2△ ▽

 • Responder •

Tairon de Oliveira • 2 anos atrás • edited

Bem-vindo! 
Em relação à Amanda, ao meu ver, de certa forma foi uma arregada e vou dizer o
por que: 
O fato de correr o risco de perder a última cinta tupiniquim, sendo que com o
adiamento da luta, muito provavelmente ela não lutará mais com essa pressão
em específico, pesou bastante. Considerando-se que a Valentina tem um nível
técnico semelhante e um preparo físico notadamente superior, as chances de a
Amanda perder a cinta são consideravelmente altas.

Sobre a "sinusite crônica" (da qual também sofro), convenhamos que o
tratamento é bem simples e costuma ter bastante eficácia a curto prazo, logo, ao
meu ver, não serve como justificativa.
2△ ▽

 • Responder •

João Mário  • 2 anos atrás> Tairon de Oliveira

Também sofro de sinusite e por isso tiro a culpa da Amanda não querer
lutar, minha ultima crise durou uma semana inteira e mais uns 2 dias pra
ficar 100%

A minha não é a mais pesada e não sei qual o nível da sinusite dela, então
eu acho que ela não ia lutar 100% e não lutar 100% contra a Valentina
seria um erro que poderia custar o cinturão dela...

E ela lutar esse sábado, mesmo conquistando o título de "guerreira" por
lutar com tais adversidades poderia, como disse, custar o cinturão dela e
vários outros fatores (caso perdesse, que era bem provável)

Então, melhor sair da luta por causa de sinusite que lutar, perder, e a
doença sair como desculpa
△ ▽

Tairon de Oliveira  • 2 anos atrás> João Mário

Eu sofro de sinusite e digo: Incomoda? Sim. Prejudica fisicamente?
Sim. Porém o tratamento, num geral, costuma a ter uma melhora
significativa bem rápida. E como os atletas do UFC tem um acesso
rápido a exames e facilidade em conseguir receitas, um tratamento
a base de antibióticos não seria um problema, haja vista que a
própria equipe da Amanda alegou que fazia algum tempo que ela
estava apresentando problemas em decorrência da sinusite. Se o
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 • Responder •

problema era a sinusite em si, foi uma total falta de profissionalismo
não notificar o evento das condições de saúde e deixar para fazê-lo
com menos de 12 horas para a luta acontecer.

Depois reclamará da falta de empenho do evento em promover ela
como "estrela"... Sendo que demonstrou uma total falta de
comprometimento como profissional.
△ ▽

Esse comentário foi apagado.

 • Responder •

Tairon de Oliveira  • 2 anos atrás> Guest

Se fosse qualquer outro, não teria tanta gente (BRs) advogando em
prol.
△ ▽

 • Responder •

Mauricio • 2 anos atrás

Seja bem vindo, mano!

Eu concordo que a Leoa não vai ter vida fácil daqui pra frente será tratada com o
DJ talvez, o Jones o Dana voltou atrás pq manja que ele mais a rivalidade com
DC vai chamar a atenção... eu percebi mudanças de jeito na Amanda só pelas
entrevistas deu pra notar e brasileiro se liga nisso de simpatia..
2△ ▽

 • Responder •

André Guilherme Oliveira • 2 anos atrás

Bem vindo. 
Amanda tá certa, a saúde é dela e ela que cuide. 
Deixe que falem, tem mais que adotar a postura da Cyba e mandar o Dana ir
exercitar a boca num canavial.
3△ ▽

 • Responder •

Shotokan Karate • 2 anos atrás • edited

Seja bem vindo Leo longa vida a ti no site e podes ter certeza que estarás bem
assessorado pelo Renatão e pelo nosso Joe Rogan Rodrigo Tannuri... Falando do
teu texto... Me pareceu mal contada essa história da Amanda quanto a sinusite...
Até comentava com um colega de comentários Hyuriel que tenho sinusite e sei
que é complicado dependendo até fazer um aquecimento dependendo da crise...
Mas me soa estranho a Amanda não ter comunicado antes ao UFC (já que
segundo sua equipe desde o começo da semana ela vinha apresentando crises
de sinusite)... Pegou de fato mto mal essa desistência no dia da luta e a Amanda
pode estar entrando no mesmo time em que estão Fabricio Werdum e Ronaldo
Jacaré (Demian Maia tb está nesse time só que o UFC vai ter que engolir ele e
colocar em um TS pq não tem mais como negar) que são lutadores marcados
pelo careca... De fato a vida dela não vai ser mais fácil e algo me diz que vitórias
para ela agora só se for por KO.
3△ ▽

 • Responder •

Marlows222  • 2 anos atrás> Shotokan Karate

Não entendi essa do "time do Werdum e Jacaré"
△ ▽

 • Responder •

Shotokan Karate  • 2 anos atrás> Marlows222

Lutadores queimados com o careca
△ ▽

Leo Salles  • 2 anos atrás> Shotokan Karate

Obrigado meu camarada! Essa história da sinusite da Amanda ainda vai
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 • Responder •

render bastante tempo e ela, certa ou errada em sua decisão, entrou na
lista negra do careca.
△ ▽

Esse comentário foi apagado.

Esse comentário foi apagado.

 • Responder •

Marco Aurélio  • 2 anos atrás> Guest

Constantino, o Kovasc é apaixonado por vc cara, só espero que o
6R não vire a baixaria que era a Tatame, vocês podiam marcar um
lugar reservado e resolver essa paixão.
1△ ▽

 • Responder •

Bolsomito2019  • 2 anos atrás> Guest

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
△ ▽

 • Responder •

Ícaro Nogueira • 2 anos atrás

Iae, Fera! Podes crer, brother. Boa sorte aí nesta nova jornada!  
Falaste que és amigo do menino de Niterói - o Vulgo amante dos negrões
maravilhosos do UFC. Sugiro para você, seguir os caminhos do seu compadre;
porém agora em relação às mulheres maravilhosas. Ruivas Maravilhosas...Tem
ruiva maravilhosa lutando no UFC? Heieheuee
1△ ▽

 • Responder •

Doniel Porter • 2 anos atrás • edited

Então quer dizer que vc é o Artem Lobov do Sexto Round? Huahua. Zoeira a
parte, seja bem vindo Leo.
1△ ▽

 • Responder •

Joadson Carvalho • 2 anos atrás

Amanda já venceu nomes como Miesha Tate, Ronda Rousey e a própria
Valentina Shevchenko, e tem gente que ainda vem falar que ela arregou...
1△ ▽

 • Responder •

José Valter Alves Junior • 2 anos atrás

um otimo texto muito bem detalhado e ao mesmo tempo agradavel de se ler até
parecia que eu tava vendo o jornaleiro responde kkkkkkkk mas enfim seja muito
bem vindo Leo Salles se seus proximos textos forem nesse patamar de qualidade
se ta suave meu parça grande abraço e sucesso na sua empreitada.
1△ ▽

 • Responder •

Tiago Nicolau de Melo • 2 anos atrás

Aí ganha da Valetina e o Dana vem com o discurso de que "uma Campeã tem de
se apresentar no auge da forma, Amanda é uma guerreira!".

Não acredito que lutadores que entram num Cage pra uma luta profissional
possam amarelar/arregar. Existe quem negue um adversário e tente achar uma
luta mais vencível, mas arregar/amarelar (contra uma pessoa que já venceu,
ainda) é difícil.
1△ ▽

 • Responder •

Fernando Chaves • 2 anos atrás

bem vindo !!!
1△ ▽

 • Responder •

Carlos Henrique Klein • 2 anos atrás

Bela coluna! Seja bem vindo!
1△ ▽
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 • Responder •

The Notorious • 2 anos atrás

Com esse incidente me deparei refletindo, por exemplo no futebol, se um time
não aparecer para jogar no dia do jogo, o outro time ganha por W.O, então pq nas
lutas qnd um lutador se recusa a lutar no dia do embate ele não perde por W.O
tmb? Apenas uma reflexão.
1△ ▽

 • Responder •

Diogo Barbosa  • 2 anos atrás • edited> The Notorious

Uma luta depende somente de duas pessoas e é um esporte de contato, é
bem mais "frágil" que um time de futeco.Caso ocorressem W.O's viraria
uma fábrica de cartéis de plástico. 
O ideal pra evitar é na base de advertências que culminam em uma
penalidade mais gravosa. Essa política de acompanhamento da perda de
peso também ajudará bastante.
△ ▽

 • Responder •

The Notorious  • 2 anos atrás • edited> Diogo Barbosa

mas no tenis ocorre W.Os, eu acho valido isso acontecer, qnd o
lutador pula fora no dia, ou ate mesmo na semana da luta. 
E tmb concordo com vc sobre o acompanhamento na perda de
peso, Robert Whittaker ta mostrando ai q lutar no seu pese ideal é
melhor que ficar se drenando tanto.
△ ▽

 • Responder •

José Luiz Cavalcante • 2 anos atrás

Seja bem vindo parceiro. Bom texto. Embora não concorde na íntegra, na minha
humilde opinião há uma certa super valorização, não de sua parte, mas da mídia
em geral nas palavras do Mr Dana, que quando se trata de tratamento com
atletas é bem duvidoso, chama de incrível num dia no outro trata como lixo DJ
que o diga. A luta ao que tudo indica acontecerá mesmo em setembro então vida
que segue. Prefiro ver uma luta cancelada que o blá blá depois que perdem
dizendo que não estavam 100%. Parabéns mais uma vez e seja bem vindo!!!
1△ ▽

 • Responder •

Leo Salles  • 2 anos atrás> José Luiz Cavalcante

Fala José, obrigado! Acho que se dá muito crédito no que o Dana fala pois
ele é quem fala pela organização na maior parte das vezes e gosta de
soltar umas bombas por ai. E isso é um chamariz para quem quer
audiência.

Mas é verdade também que várias vezes ele mesmo se desdisse, como
foi o caso do Jon Jones que eu citei no meu texto como também deve
acontecer o mesmo com o DJ.  
Abs!
△ ▽

 • Responder •

Igor Bittencourt • 2 anos atrás

Bem vindo, Léo!

Sobre o texto, qual a vantagem ultimamente de se ter moral ou não com o UFC?
A Amanda foi sacaneada de todas as formas ao não participar da promoção da
luta com a Ronda simplesmente pq a Ronda não quis e aguentou isso tudo
calada.

Ela não é de fugir de lutas como o Bisping e tá mais do que certa de não lutar se
não se sentir bem. Eles são atletas profissionais que convivem diariamente com
dores e indisposição, se ela se sentiu indisposta é pq não era algo bobo.
1△ ▽

Carlos Lima • 2 anos atrás

Eitaaa q o 6R tá contratando mais que o Bellator!!! 
Parabéns ao site e ao Leo.  
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 • Responder •

Mt bom!!!
1△ ▽

 • Responder •

Luis Coppola • 2 anos atrás • edited

Seja bem vindo ao melhor site sobre MMA! 
Sobre a Amanda não ter lutado, mesmo estando clinicamente liberada para lutar,
concordo que ela está equivocada. A partir do momento em que vc assina o
contrato, bate o peso e não está lesionado, sua função é subir no 8 e fazer seu
trabalho. 
Mas se o atleta no dia disser não, o que se pode fazer?  
Nada, não tem nada desse tipo estipulado no contrato, como alguma multa ou
punição.. então o promotor tbm está errado, dizer que não vai colocar em main
event é puro choro do Dana. Já voltou atrás recentemente, e se a Ronda voltar e
quiser uma revanche com a Amanda? Se a Amanda subir como campeã e
desafiar a Cyborg? A própria Holly Holm tbm é popular lá fora à ponto de fazer
main events.

Enquanto o UFC continuar nesse amadorismo tem não tem um lutador reserva,
nos main e co main events, que bata o peso no dia da pesagem e que receba sua
bolsa de aparição, continuará acontecendo de cards se enfraquecendo no
dia/semana da luta, ou até mesmo tendo que se cancelar os shows. Preferem
correr o risco de não pagarem lutadores reservas para fatalidades de última hora,
tem mais é que se ferrarem..
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