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Acusação  

Gerson, que disse ter sofrido 

injúria racial por parte de 

Ramirez, no jogo contra o 

Bahia, depõe hoje, no Rio. 

Ontem, agentes da Polícia 

Civil foram à Gávea e se 

reuniram com o vice jurídico 

do Flamengo. P. 4

é apurada
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Vasco

Salgado quer 
contar com 
Benítez
Presidente eleito do Cruzmaltino afirma que quer estender o 
empréstimo do meia argentino, mas não descarta comprá-lo

A 
posse de Jorge Salga-
do como presidente do 
Vasco é só na segunda 

quinzena do ano que vem, mas 
como o Cruzmaltino tem ques-
tões urgentes a serem resolvi-
das, o futuro mandatário veio 
a público ontem. Da sala dos 
beneméritos de São Januário, 
o empresário de 73 anos conce-
deu uma entrevista coletiva na 
qual foi abordado sobre assun-
tos de longo, médio e curto pra-
zo. Alguns curtíssimos, como a 
permanência de Benítez, cujo 
contrato vence em dez dias. E 
a ideia é manter o meia argen-
tino, mas sem asfixiar o clube.

“O assunto Benítez volta e 
meia vem à baila. Ele assinou 
contrato de empréstimo até 31 
de dezembro e esse é um ano 
atípico. Já falei com o procura-
dor do Benítez (Adrián Castel-
lanos), e a ideia é tentar esten-
der até o final do Campeonato 
Brasileiro. Antes disso, qual-
quer decisão é temerária, por 
não saber como vamos termi-
nar o campeonato. Obviamente 
queremos terminar bem. Esta-
mos construindo as bases para 
contar com esse jogador”, ga-
rantiu Salgado.

O presidente eleito foi ques-
tionado sobre a negociação em 
três momentos da entrevista. 

Isso porque embora ele ainda 
não seja responsável pelo clube, 
o atual mandatário, Alexandre 
Campello, fechou um acordo 
com o Independiente (ARG), 
que cedeu o atleta, mas optou 
por não sacramentar o negócio 
sem o aval do sucessor. E, a pou-
cos dias do fim do vínculo do 
meia com o Vasco, o final parece 
que não será feliz para o clube 
de São Januário.

“Para ser muito sincero, não 
houve nenhuma sinalização po-
sitiva. Isso não é desejo do pro-
curador, mas do presidente do 
Independiente. Já falei com o 
empresário a nossa proposta, 
que é estender o empréstimo. 
Nada mais justo que o contra-
to dele se estenda até fevereiro. 
Ele (empresário) é a pessoa que 
conversa com o presidente do 
Independiente e com o jogador. 
Já tentei falar com o presidente 
duas vezes”, afirmou.

Ficou nítido que a próxima 
gestão entende que o acordo 
firmado entre Campello e o In-
dependiente não agrada a Sal-
gado. Mas, como Benítez é um 
titular da equipe comandada 
por Ricardo Sá Pinto, a repor-
tagem do LANCE! questionou 
o próximo presidente do Vasco 
sobre a possibilidade de com-
prar o jogador, se um emprés-

timo não for possível — o clube 
argentino já sinalizou que não 
deseja ceder o atleta novamen-
te por um período temporário.

“Já coloquei minha opinião. 
Contratos devem ser prolon-
gados, é questão lógica. Se o 
campeonato foi adiado, o em-
préstimo também deveria ser. 
Gostaríamos de comprar o Be-
nítez. Vamos tentar realizar a 
compra, mas é preciso ter o pé 
no chão, conversar com o pre-
sidente do Independiente e ver 
o fluxo de caixa do Vasco. O Be-
nítez é prioridade, mas tem ou-
tras prioridades também.”

O futuro presidente 
do Vasco já tentou 
falar com o 
representante do 
Independiente duas 
vezes, sem sucesso

A ideia é ten-

tar estender 

até o final do 

Campeonato 

Brasileiro. 

Antes disso, 

qualquer 

decisão é 

temerária”

JORGE 

SALGADO,
Presidente

Vasco da 
Gama quer 

conseguir 
manter 

Benítez no 
time por mais 

um tempo

Lance
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Botafogo

DIVULGAÇÃO

situação dos clubes no torneio.
“O momento do Vasco não é bom, 

nem dentro, nem fora de campo. Os 
jogadores têm que se unir e esquecer 
os problemas políticos do clube. O 
Vasco tem hoje a pior política dos 
clubes no Brasil e isso acaba afetando 
dentro de campo. Se não tiver atletas 
experientes, afeta ainda mais. Os 
jogadores têm que esquecer isso e 
focar no campo, porque o Vasco tem 
time para se livrar do rebaixamento”, 
disse o ex-atleta.

Há duas semanas, um grupo de 
torcedores invadiu o treinamento no 

Paulo Autuori, Bruno Lazaroni, 
Ramón Díaz e Eduardo Barroca, 
atual comandante.

“Troca de treinadores é sem-
pre ruim e, quando acontece 
desse jeito, como no Botafogo, 
é pior. O momento do clube é 
complicadíssimo, não vai ser 
fácil para escapar do rebaixa-
mento, mas acredito que vai se 
livrar. Tem camisa, torcida e um 
bom técnico. Sou fã do Barroca, 
trabalhei com ele no Botafogo. 
Tem tudo para ser um grande 
treinador”, disse Júlio Cesar.

EX-VASCO E BOTAFOGO, JÚLIO CÉSAR ESTÁ CONFIANTE
CT e cobrou os atletas por rendimen-
to. Júlio comentou: “Eu sou contra 
esse tipo de cobrança. Os atletas es-
tão no trabalho, e chegam torcedores 
invadindo, cobrando. Graças a Deus 
não teve nenhuma agressão, mas é 
perigoso do mesmo jeito”.

A situação do Botafogo é mais 
complicada. Mesmo com a vitória 
sobre o Coritiba, o Alvinegro ainda 
está a seis pontos de deixar o Z-4. 
Um dos pontos que pode explicar 
esse momento é a excessiva troca 
de técnicos. Só nesta temporada, 
o Alvinegro teve Alberto Valentim, 

O momento do 
Vasco não é bom, 
nem dentro, nem 
fora de campo. Os 
jogadores têm que 
se unir e esquecer os 
problemas políticos”
JÚLIO CESAR, EX-LATERAL

 N Um exame realizado on-
tem apontou uma lesão 
na coxa esquerda do meia 
Honda, do Botafogo. Não há 
prazo determinado para seu 
retorno aos gramados. A in-
formação foi divulgada ini-
cialmente pelo Canal do TF.

No último sábado, à noite, 
Honda já havia sentido des-
conforto no local na partida 
contra o Coritiba, no Estádio 
Couto Pereira. O japonês dei-
xou o campo quando o Glo-
rioso ainda perdia o duelo por 
1 a 0 — o Alvinegro venceu o 
confronto, de virada, por 2 a 1.

Por conta da lesão, o ca-
misa 4 não enfrentará o Co-
rinthians, no próximo domin-
go, no Estádio Nilton Santos.

EXAME 
APONTA LESÃO 
EM HONDA

Exclusivo!

 N Na briga pela permanência na 
elite do  Brasileiro, Vasco e Botafo-
go ganharam um respiro neste fim 
de semana ao vencer suas parti-
das. Em São Januário, o Cruzmal-
tino bateu o Santos, enquanto o 
Alvinegro venceu o Coritiba, de 
virada, fora de casa. Com passa-
gem pelos dois clubes nos últimos 
anos, o ex-lateral Júlio Cesar con-
versou com O DIA e comentou a 

LEONARDO DAMICO

leornado.damico@odia.com.br 

Honda apresenta lesão

VITOR SILVA/BOTAFOGO
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ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

VENÊ CASAGRANDE 
vene.casagrande@odia.com.br

Ramírez, o técnico 
Mano Menezes e 
o árbitro Flavio 
Rodrigues de Souza 
serão intimados para 
depor sobre o caso

 N O deputado estadual Ale-

xandre Freitas (Novo-RJ) dis-

se ontem que ser chamado de 

“playboy” é uma “óbvia ofen-

sa de cunho racial”. “A forma 

como o indivíduo encara o pre-

conceito ou a grosseria, é fun-

damental pra autoestima das 

pessoas. Ser chamado de ne-

gro não deveria ser motivo de 

ofensa pra ninguém. Quando 

me chamam de playboy em 

plenário, não me sinto ofen-

dido e ignoro a óbvia ofensa 

de cunho racial”, escreveu ele.

Mais cedo, o deputado já 

havia chamado de “vitimis-

mo” a denúncia de racismo 

feita pelo jogador Gerson, 

do Flamengo, domingo. “O 

Gerson (Fla) se sentiu ofen-

dido por ter ouvido ‘cala boca 

negro’. O vitimismo tem feito 

com que as palavras ‘preto’ e 

‘negro’ tenham sentido pejo-

rativo”, tuitou ele.

Flamengo

Agentes da Civil vão à Gávea 
apurar racismo contra GersonAgentes da Delegacia de 

Crimes Raciais e Delitos 
de Intolerância (Decra-

di) foram à Gávea, na manhã de 
ontem, para se reunir com Ro-
drigo Dunshee, vice-presiden-
te jurídico do Flamengo, para 
tratar sobre o caso de racismo 
contra o atleta Gerson, na parti-
da de domingo, contra o Bahia, 
pelo Campeonato Brasileiro.

Durante a vitória do Flamen-
go por 4 a 3, Gerson acusou o 
meia colombiano Ramirez de 
ter dito “Cala a boca, Negro”. 
“Além de apoiar o Gerson na 
esfera criminal, o Flamengo 
representará ao STJD contra o 
atleta que ofendeu racialmen-
te o Gerson, assim como o fará 
contra o Mano Menezes, que 
apoiou a ofensa racial e cha-
mou de malandragem. Temos 
que banir o racismo da nossa 
sociedade”, escreveu Dunshee 
em seu Twitter. 

Após o encontro com o VP 
jurídico rubro-negro, os agen-
tes da Decradi vão se encon-
trar com Gerson para apurar o 
caso. Ramírez, o técnico Mano 
Menezes e o árbitro Flavio Ro-
drigues de Souza serão intima-
dos pela Decradi a prestar de-
poimento sobre a acusação.

“Instaurei inquérito e com-
binei com o departamento ju-
rídico do Flamengo para que o 
Gerson viesse aqui para que pu-
desse relatar tudo o que aconte-
ceu. Pedi para CBF os documen-
tos referentes ao jogo (súmula). 
Injúria racial é crime e tem que 
ser punido. Importante as pes-
soas entenderem que não pode 
haver mais racismo”, afirmou a 
delegada Marcia Noeli, respon-
sável pelo caso. Gerson vai à De-
cradi, no Centro do Rio, hoje. 

STJD ANALISA
Após o pedido oficial da CBF, 
o Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva afirmou que vai 
analisar a súmula e o vídeo do 
jogo para estudar como agir. 
A Procuradoria do órgão pode 
solicitar novas provas, caso 
julgue necessário.

Exclusivo! Jogador do Flamendo acusa Ramirez de injúrias raciais durante jogo

DEPUTADO 
ACHA ‘PLAYBOY’ 
INJÚRIA RACIAL

Segundo 
Gerson, 
Ramirez teria 
dito ‘Cala a 
boca, negro’ 
durante a 
partida
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Fluminense

A
té o fim do Campeonato 
Brasileiro, o Fluminense 
não fará mais contrata-

ções. No entanto, o clube trico-
lor já estaria se movimentado 
para montar um elenco forte 
no ano que vem.

Segundo o jornalista Jorge 
Nicola, o clube carioca estaria 
interessado na contratação do 
atacante colombiano Miguel 
Borja, artilheiro do Junior Bar-
ranquilla, mas que foi devol-
vido ao Palmeiras após o time 
não comprá-lo. 

Ainda de acordo com Nico-
la, a diretoria do Tricolor tenta 
convencer o clube alviverde a 
emprestar o atleta novamen-
te, enquanto o negocia o atleta, 
por ora, em definitivo.

PANCADARIA NA FINAL DO SUB-17

A final do Brasileirão Sub-17, en-
tre Fluminense e Athletico-PR, 
ontem, na Arena da Baixada, ter-
minou em confusão. João Neto, 
do Tricolor, e Ataíde, do Furacão, 

se desentende-
ram aos 47 minu-
tos do segundo 
tempo e houve pancadaria.

Após receber uma falta de 
João, Ataíde partiu para cima 
do adversário. Um outro joga-
dor, que estava no banco de re-
servas da equipe paranaense, 
invadiu o campo e deu uma 
voadora no rosto do atacante 
do Fluminense. 

Ao todo, seis jogadores fo-
ram expulsos por conta da 
confusão: Ataíde, Vitor do 
Carmo e Renan, do Athletico, 
e João Neto, Metinho e Alek-
sander, do Fluminense.

Após quase dez minutos 
de paralisação, o árbitro re-
tomou a partida, que foi en-
cerrada logo depois. O time 
carioca repetiu o placar do 
primeiro jogo e venceu por 2 
a 1, ficando com o título.

PALMEIRAS / DIVULGAÇÃO

Tricolor das 
Laranjeiras 
está de olho 
tentando 
trazer Borja 
para o seu 
elenco em 2021

Jornalista afirma 
que diretoria do 
Palmeiras está sendo 
sondada pelo 
tricolor carioca

Artilheiro do Junior Barranquilla, atacante pertence ao Palmeiras, que não 
tem interesse em mantê-lo em seu elenco nas próximas temporadas

Colombinano Borja 
estaria na mira do 
Tricolor para 2021
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em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nO novo presidente do Vasco, 
Jorge Salgado, concedeu entre-
vista coletiva ontem e foi a pri-
meira dele neste cargo, direto 
de São Januário. Ele se mostrou 
extremamente sereno e ciente 
da dificuldade que será reestru-
turar o Vasco. Agora, meu ami-
go, não adianta mais o torcedor 
ficar brigando por política. É 
apoiar até o fim o que a Justiça 
determinou. Porque não se tra-
ta de dar força ao Salgado, se 
trata do Vasco. E o clube é maior 
do que tudo. Agora é confiar!

TORCIDA VASCAÍNA, 
AGORA É CONFIAR

A RESPOSTA DE GERSON

A 
partida entre Flamengo e Bahia tinha tudo para 
ficar marcada pelo grande jogo que foi em cam-
po. Veja este cenário: o Rubro-Negro fez 2 a 0, o 

Bahia virou e, logo depois, o Fla conseguiu o 4 a 3 que 
o colocou em condições de brigar pelo título somente 
com as próprias pernas. Coisa linda em uma partida 
com muitos golaços, principalmente de Vitinho, Bru-
no Henrique e Gilberto. Mas foi a denúncia do meia 
Gerson, dizendo que sofreu racismo do colombiano 
Ramirez, do Bahia, que roubou os holofotes do que 
tinha tudo para ser recordado como um dos melhores 
jogos do Brasileiro 2020. E quer saber? Tudo bem. A 
resposta do Gerson, além de ter sido fora de campo 
combatendo o preconceito, foi dentro dele também. 
O meia do Flamengo é o melhor na função que faz e 
já deveria ter sido convocado para a Seleção. Jogou 
muito. Colocou o jogo no bolso. Parece que a bizarra 
atitude de Mano Menezes de falar que Gerson estava 
de “malandragem” por reclamar de racismo deixou 
o Coringa do Fla mais disposto. E deu certo. O Fla-
mengo venceu e Gerson foi herói de todas as formas. 
Racismo nunca! Chega.

 nO Fluminense jogou no 
meio de semana e não con-
seguiu a vitória diante do 
Atlético-GO para a rodada 
ficar perfeita. Mas, no fim 
de semana, o futebol carioca 
deu aula e alegria ao torce-
dor. O Flamengo venceu em 
um jogaço contra o Bahia. 
O Vasco renovou as forças 
com Sá Pinto (foto) derro-
tando o embalado time do 
Santos. E o Botafogo foi bus-
car um triunfo maiúsculo no 
jogo de seis pontos contra o 
Coxa. Que seja assim sem-
pre. Grande fase!

FIM DE SEMANA 
CARIOCA

XERÉM CAMPEÃO NOVAMENTE!

 n A molecada do Flumi-
nense, criada em Xerém, 
já é conhecida por ser uma 
das melhores bases do Rio 
de Janeiro. E ontem a cate-
goria sub-17 do Tricolor Ca-
rioca conquistou o Campeo-

nato Brasileiro ao vencer o 
Athletico-PR, por 2 a 1, na 
Arena da Baixada! Para-
béns, moleques de Xerém. 
Foco porque o Flu vai pre-
cisar de vocês no futuro! E 
vocês são ele!

tabelaçoaço
n site: www.odia.com.br

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
 CLASSIFICAÇÃO SALDO
  CLUBES PT J V E D GP GC S AP

 1º São Paulo 53 26 15 8 3 45 21 24 67,9%

 2º Flamengo 48 25 14 6 5 46 35 11 64,0%

 3º Atlético-MG 46 26 14 4 8 44 34 10 59,0%

 4º Internacional 44 26 12 8 6 39 25 14 56,4%

 5º Grêmio 42 25 10 12 3 33 21 12 56,0%

 6º Palmeiras 41 25 11 8 6 36 25 11 54,7%

 7º Fluminense 40 26 11 7 8 36 29 7 51,3%

 8º Santos 38 26 10 8 8 37 34 3 48,7%

 9º Corinthians 36 26 9 9 8 28 30 -2 46,2%

 10º Ceará 35 26 9 8 9 37 36 1 44,9%

 11º Atlético-GO 34 26 8 10 8 24 30 -6 43,6%

 12º Athletico-PR 31 26 9 4 13 21 28 -7 39,7%

 13º Bragantino 31 26 7 10 9 31 30 1 39,7%

 14º Fortaleza 30 26 7 9 10 24 25 -1 38,5%

 15º Sport 29 26 8 5 13 23 35 -12 37,2%

 16º Bahia 28 26 8 4 14 32 46 -14 35,9%

 17º Vasco 28 25 7 7 11 26 36 -10 37,3%

 18º Botafogo 23 26 4 11 11 25 37 -12 29,5%

 19º Coritiba 21 26 5 6 15 21 35 -14 26,9%

 20º Goiás 20 26 4 8 14 26 42 -16 25,6%

Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Zona neutra

RESULTADOS - SÉRIE A

26ª RODADA / 16.12
São Paulo 3 x 0 Atlético-MG Morumbi

Atlético-GO 2 x 1 Fluminense Antônio Accioly

26ª RODADA / 19.12
Sport 1 x 1 Grêmio Ilha do Retiro

Internacional 2 x 0 Palmeiras Beira-Rio

Coritiba 1 x 2 Botafogo Couto Pereira

26ª RODADA / DOMINGO
Vasco 1 x 0 Santos São Januário

Bragantino 0 x 1 Athletico-PR Nabi Abi Chedid

Flamengo 4 x 3 Bahia Maracanã

Fortaleza 0 x 2 Ceará Castelão

26ª RODADA / ONTEM
Corinthians 2 x 1 Goiás Arena NeoQuímica

JOGO LOCAL

Rebaixamento

DANIEL CASTELO BRANCO

Gerson diz 
ter sofrido 

injúria racial 
contra o 

Bahia
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PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A
JOGO HORA LOCAL

27ª RODADA / SÁBADO

Atlético-MG x Coritiba 17h Mineirão

Fortaleza x Flamengo 19h Castelão

Goiás x Sport 19h Serrinha

Fluminense x São Paulo 21h Maracanã

27ª RODADA / DOMINGO

Botafogo x Corinthians 16h Engenhão

Bahia x Internacional 16h Arena Fonte Nova

Palmeiras x Bragantino 18h15 Allianz Parque

Santos x Ceará 18h15 Vila Belmiro

Athletico-PR x Vasco 18h15 Arena da Baixada

Grêmio x Atlético-GO 20h30 Arena do Grêmio


