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Está nas mãos 
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Atleta do Flamengo 

comparece à 

delegacia para 

prestar depoimento 

sobre a acusação 

que fez ao jogador 

Ramírez, que teria 

cometido injúria 

racial em campo. P. 3
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Botafogo

Botafogo 
encaminha 
renovação 
com o volante 
Cícero
Jogador ficará pelo menos até o fim 
do Brasileirão após time convencer os 
representantes do atleta

Futuro de 
Cícero no 
alvinegro 

precisa de 
posição final 

do time

 N Após pedidos do elenco, o 
Botafogo vai renovar o con-
trato de Saulo, Helerson, Luiz 
Otávio e Lucas Campos até 
fevereiro. A intenção do pe-
dido é manter o grupo até 
o fim do Campeonato Bra-
sileiro. Vale ressaltar que os 
clubes não podem realizar 
novas contratações até o fim 
da competição. Segundo o 
globoesporte.com, apesar 
das manutenções, o lateral-
direito Marcinho ainda não 
chegou a um acordo com o 
clube e deve ser o único joga-
dor a deixar o clube antes do 
fim do Brasileirão.

RENOVAÇÃO 
COM A MAIORIA 
DOS ATLETASTem que 

renovar com 
todo mundo. 
Nossa situa-
ção é crítica e 
não podemos 
mais inscre-
ver ninguém 
de fora”
TORCEDOR DO 

BOTAFOGO,
no Twitter

O volante Cícero ficará no 
Botafogo pelo menos até 
o fim do Campeonato 

Brasileiro, em fevereiro. Segun-
do o GE, o jogador possui cláu-
sula de renovação automática 
até dezembro de 2021, mas o 
Glorioso convenceu seus repre-
sentantes que ela passe a valer 
somente no fim da temporada.

Para o Botafogo, por 2020 
ter sido um ano atípico com a 
extensão do Brasileirão até o 
início de 2021,o caminho mais 
correto é que uma nova conver-
sa somente ao fim do campeo-
nato. A tendência é que a colo-
cação final da equipe tenha um 
peso no futuro do volante.

No ano passado, Cícero 
também possuía em seu con-
trato uma cláusula de reno-
vação automática ao fim do 
ano. Era o que estava previsto 
desde que ele chegou ao clu-
be, em fevereiro de 2019.

No fim da última tempo-
rada, o Botafogo tentou um 
acordo para que Cícero dei-
xasse o clube, mas represen-
tes do jogador não aceitaram 
e ele teve apenas uma reade-
quação do salário, já que pos-
sui um dos maiores pagamen-
tos do elenco alvinegro. Nes-
te ano, o atleta teve poucas 
oportunidades e chegou a ser 
afastado. Só foi reintegrado 
após a chegada do gerente de 
futebol Túlio Lustosa.

No Twitter, torcedores co-
mentaram a notícia. “Tem 
que renovar com todo mundo. 
Nossa situação é crítica e não 
podemos mais inscrever nin-
guém de fora”, escreveu um 
internauta. “Apesar de gran-
de parte da torcida ser contra, 
acho que pode ser importan-
te”, postou outro.

Além de Cícero, que já está 
com o seu acordo encaminha-
do, Honda, Bruno Nazário, 
Diego Cavalieri e Guilherme 
Santos renovaram seus con-
tratos recentemente. 

O próximo compromisso 
do Botafogo no Campeonato 
Brasileiro será contra o Corin-
thians, no próximo domingo, 
no Estádio Nilton Santos. A 
bola rola às 16h (de Brasília).

VITOR SILVA/BOTAFOGO
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Flamengo

A
pós comparecer, na 
manhã de ontem, para 
prestar depoimento 

na Delegacia de Crimes Ra-
ciais e Delitos de Intolerância 
(Decradi), o jogador Gerson, 
do Flamengo, se pronunciou 
sobre o caso. Em vídeo divul-
gado nas redes sociais do clu-
be, ele afirmou que fez a de-
núncia “por todos os negros 
que tem no mundo.”

“Quero deixar bem claro 
que não vim aqui só por mim. 
Vim pela minha filha, que é 
negra, meus sobrinhos, que 
são negros, meu pai, minha 
mãe, amigos também. Por 
todos os negros que tem no 
mundo. Hoje, graças a Deus, 
sou jogador de futebol e te-
nho voz ativa para poder fa-
lar e dar força para que outras 
pessoas que sofrem racismo, 
ou qualquer outro tipo de pre-
conceito, possam falar”, afir-
mou o atleta.

O Flamengo irá até onde 
puder para provar que Ramí-
rez cometeu injúria racial na 
partida do último domingo. 
Horas depois de o meia ru-
bro-negro prestar depoimen-
to, o vice-presidente jurídico 
do clube, Rodrigo Dunshee, 
publicou em sua conta oficial 
no Twitter que o time carioca 
encomendou a especialistas 
uma leitura labial: “O Fla-
mengo encomendou a espe-
cialistas do INES — Instituto 
de Educação de Surdos uma 
leitura labial da situação do 
Ramírez com o Bruno Henri-
que momentos antes do que 
se passou com o Gerson. A 
prova revelou que teria havi-
do a ofensa, vamos apresentar 
ao STJD e entregar à polícia.”

No domingo, Gerson acu-
sou o meia Ramírez, do Bah-
ia, de ter lhe dito “cala a boca, 
negro”, durante o duelo da 
equipe contra o Flamengo, no 
Maracanã, pelo Campeonato 
Brasileiro. O jogador nega a 
acusação. “Em nenhum mo-
mento fui racista. Nem com 
Gerson nem com outra pes-
soa”, afirmou Ramírez, em ví-
deo divulgado nas redes so-
ciais do Bahia.

DANIEL CASTELO BRANCO

O Flamengo irá até 
onde puder para 
provar que Ramírez 
cometeu injúria racial 
na partida do último 
domingo no Maraca

 N Arrascaeta ficou visivelmen-
te incomodado ao ser substi-
tuído na partida contra o Bah-
ia, no último domingo, quan-
do o Flamengo ainda perdia 
o jogo por 3 a 2. Em entrevista 
ao Arena SBT, segunda-feira, 
o técnico Rogério Ceni negou 
qualquer atrito e disse enten-
der a postura do uruguaio.

“Arrascaeta é um jogador 
genial, assim como o Everton 
Ribeiro. Eles têm característi-
cas parecidas. Um destro que 
joga pela esquerda, um canho-
to que joga pela direita, ambos 
com funções de armar. Enten-
do o Arrascaeta, nenhum jo-
gador quer sair de campo, quer 
estar lá dentro”, afirmou ele, 
que chegou a comparar a ati-
tude do jogador com a de Éver-
ton Ribeiro, que deixou o cam-
po alguns minutos depois e foi 
o primeiro a cumprimentar o 
técnico após o término.

CENI DIZ 

ENTENDER 

ARRASCAETA

Gerson presta depoimento 
sobre acusação de racismo
Volante afirma que sofreu injúria racial no jogo de domingo por parte de Ramírez

Gerson 
compareceu 
à Decradi, 
ontem, para 
contar como 
foi a situação 
em campo
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Fluminense

Jornal 
espanhol 
destaca dupla 
do sub-17
Kayky e Arthur receberam muitos elogios 
do diário após participarem do elenco  
no título do Campeonato Brasileiro

O título do Campeona-
to Brasileiro sub-17 do 
Fluminense virou notí-

cia na Europa. O jornal espa-
nhol As destacou a participa-
ção da dupla de atletas Arthur 
e Kayky, após o clube vencer o 
Athletico-PR por 2 a 1 (4 a 2 no 
placar agregado) na Arena da 
Baixada e levar o título.

O periódico se rasgou elo-
gios ao meia-atacante Kayky, 
artilheiro da competição com 
12 gols marcados. “É um jo-
gador de puro talento, de dri-

bles endiabrados com a bola 
colada no pé e de excelente 
finalização de média distân-
cia. Sabe ler o jogo para ace-
lerar ou frear na hora certa, 
faz o time se mexer e nesta 
categoria não encontrou um 
adversário que seja capaz de 
pará-lo”, publicou

No entanto, o jornal desta-
cou que o jovem atleta sem-
pre é substituído no decorrer 
da partida devido à queda de 
rendimento e que ele ainda 

Os dois atletas 

do sub-17 do 

Fluminense 

foram 

destaque após 

vitória do time 

de Laranjeiras 

ganhar título

DIVULGAÇÃO

precisa aprimorar mais sua 
capacidade física. 

Sobre Arthur, o As lembra 
que ele tem apenas 15 anos, 
um dos jogadores mais jovens 
da competição e que é a maior 
joia do Fluminense na atuali-
dade. Ao analisar o meio cam-
pista, o jornal destacou sua 
evolução em campo. 

“Gosta de ter a posse de 
bola e também é inteligente 
na hora de se mover sem ela 
para aproveitar os espaços, 
entrar na área e finalizar as 
chances. Mostra personalida-
de e sempre se oferece para 
receber entre as linhas. Tem 
muita margem para evoluir, 
mas parece estar crescendo a 
passos gigantes”.

Kayky tem vínculo com o 
Fluminense até dezembro de 
2022. Já Arthur, por ser me-
nor de 16 anos, não pode as-
sinar com o clube profissio-
nalmente. Atualmente, ele 
tem um vínculo amador com 
contrato de formação válido 
até 30 de dezembro de 2023. 

Para não perder o jogador, 
considerado uma das maio-
res joias do clube das Laran-
jeiras, o Fluminense estabe-
lece que o meia assinará, em 
fevereiro de 2021 assim que 
completar 16 anos, seu víncu-
lo profissional.

 N O atacante Marcos Paulo só 
deve ter seu futuro definido em 
2021. Segundo a Rádio Globo, 
após se reunirem com a direto-
ria do Fluminense na última se-
mana, representantes do atleta 
disseram que fariam uma contra-
proposta, o que não aconteceu 
até o momento. Um deles, inclu-
sive, já informou ao presidente 
Mário Bittencourt que a conversa 
só será retomada em janeiro.

O adiamento sobre a renova-
ção não agradou ao Fluminense, 

uma vez que, a partir de janei-
ro, Marcos Paulo pode assinar 
um pré-contrato com qualquer 
equipe, já que seu vínculo vai até 
junho do ano que vem.

O presidente Mário Bittencourt 
havia ficado satisfeito com a reu-
nião, que contou com a participa-
ção do jogador. A oferta foi maior 
do que àquela que havia sido feita 
em agosto. Na ocasião, o staff 
do atleta não respondeu, já que 
havia a expectativa dele ser nego-
ciado, o que não aconteceu.

MARCOS PAULO: RESOLUÇÃO SÓ EM 2021

Kayky e Arthur 
foram notados 
pela imprensa 
internacional após 
conquista de título

É um jogador 
de puro talen-
to, de dribles 
endiabrados 
com a bola 
colada no pé e 
de excelente 
finalização”
JORNAL ‘AS’ 

SOBRE KAYKY
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Vasco

‘Não é possível’, diz Independiente
O argentino Martín Benítez chegou ao Vasco em fevereiro e marcou dois gols em 26 partidas pelo Cruzmaltino

Valorizado, 
Benítez é 
cobiçado por 
clubes do 
Brasil, Estados 
Unidos e 
Turquia

que há uma questão da Fifa 
(sobre empréstimos que vence-
riam em dezembro), mas não é 
assim. O empréstimo se encer-
ra em 31 de dezembro. Se não 
se chegar à opção de compra, 
há outros três ou quatro clubes 
interessados, e nós avançare-
mos”, disse Jorge Damiani, di-
retor esportivo do Rojo.
Durante a coletiva concedida 
na última segunda-feira, Sal-
gado não escondeu o pessimis-
mo sobre a permanência do ar-
gentino. Apesar da dificuldade, 
ele garantiu que seguirá tentan-
do negociar com Hugo Moyano, 

presidente do Independiente.
“Para ser muito sincero, não 
houve nenhuma sinalização 
positiva por parte do empre-
sário. Empresário diz que ele 
tem de ser devolvido ao fim do 
contrato. Isso é um desejo do 
presidente do Independien-
te. Já falei com o empresário, 
falei da nossa proposta de es-
tender o contrato até o final 
do Brasileiro. Nada mais justo 
do que o contrato ser estendi-
do. Ele deve ter passado isso 
para o presidente. Tentei falar 
com o presidente duas vezes, 
não consegui, mas vou conti-

nuar tentando para tentar de-
movê-lo de devolver o Benítez 
agora no final de dezembro”, 
afirmou Salgado.
O meia argentino chegou ao 
Vasco em fevereiro e soma 
dois gols em 26 jogos pelo 
Cruzmaltino. O próximo com-
promisso da equipe será con-
tra o Athletico-PR.
Caso as conversas não avan-
cem, Benítez pode deixar o 
Vasco sem se despedir da torci-
da. Vale ressaltar que o último 
jogo do argentino foi no dia 13 
de dezembro, no empate por 1 
a 1 com o Fluminense.

 N Jorge Salgado já vem sentin-
do na pele o que será coman-
dar o clube pelos próximos três 
anos. Uma das suas maiores 
preocupações no momento é 
a manutenção de Martín Be-
nítez e a cúpula do departa-
mento de futebol até o fim do 
Campeonato Brasileiro.

Segundo o GE, O diretor 
executivo André Mazzuco e 
o vice de futebol, José Luis 
Moreira, serão mantidos. A 
continuidade do trabalho de 
Mazzuco após o Brasileirão 
não está descartada. Na ou-
tra ponta, Salgado promete 
anunciar o novo vice-presiden-
te de futebol após sua posse.

Se por um lado a situação 
do departamento de futebol 
está praticamente definida, 
por outro a situação de Benítez 
no Vasco segue sem definição. 
Os valores acordados (cerca 
de R$ 20,5 milhões por 60% 
dos direitos econômicos) são 
considerados altos.

SALGADO QUER 
CÚPULA ATÉ FIM 
DO BRASILEIRO

Caso deixe o 

time, jogador 

vai embora 

sem se despe-

dir da torcida. 

Seu último 

jogo foi no dia 

13 contra o 

Fluminense

Não sei o que 

vai acontecer, 

esperemos. 

Mas não é 

possível um 

empréstimo 

até o fim do 

Brasileirão”

JORGE 

DAMIANI
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A permanência de Martín 
Benítez no Vasco está 
cada vez mais difícil. Na 

primeira entrevista coletiva 
como presidente eleito do Vas-
co, Jorge Salgado afirmou que 
não iniciará seu mandato “fa-
zendo loucuras” e que a única 
possibilidade de momento é 
estender o contrato até feverei-
ro. No entanto, o Independien-
te segue irredutível e nem cogi-
ta um novo empréstimo.
“Não sei o que vai acontecer, 
esperemos. Mas não é possível 
um empréstimo até o fim do 
Brasileirão. O presidente falou 
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a palinha do apolinho

NOITE DE EMOÇÕES FORTES

CEIA DIETÉTICA 
NO FLAMENGO

PEDALADAS

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Eleito presidente do 
Vasco, Jorge Salgado 
anuncia que trabalhará 
pela união interna em be-
nefício do clube cruzmal-
tino. Se conseguir, será 
uma façanha histórica.

 N Mano Menezes foi demi-
tido, mas, segundo a dire-
ção do Bahia, a decisão se 
deteve ao fraco desem-
penho do time, nada a ver 
com os episódios envolven-
do Ramirez e Gerson.

N e-mail: apolinho@odia.com.br Washington Rodrigues

Coluna publicada aos domingos, segundas-feiras e quartas-feiras

 N A fase semifinal da Copa do 
Brasil começará a ser deci-
dida esta noite prometendo 
muitas emoções. O Palmeiras 
enfrenta como favorito o sur-
preendente América Mineiro 
do Lisca Doido. A obrigação 
de vitória é sempre uma so-
brecarga pesada e o América, 
que já superou as expectativas 
mais otimistas da sua torci-
da, pode tirar bom proveito 
disso. No outro jogo, o São 
Paulo, com a banca de líder 
do Campeonato Brasileiro, 
pega o Grêmio, que ainda não 
digeriu a pancada que tomou 

do Santos na Libertadores. 
Nas decisões em dois jogos, 
normalmente os primeiros 
são sempre mais truncados, 
um com medo do outro. O 
São Paulo corre atrás de um 
título inédito e o Grêmio pre-
cisa responder as cobranças 
de sua torcida. Grêmio x São 
Paulo é o que deve propor-
cionar o melhor espetáculo, 
até pelo duelo entre Fernan-
do Diniz e Renato Gaúcho 
(foto), que precisa provar 
que o seu é mesmo o melhor 
time do Brasil. Prepare as ra-
banadas e olho na telinha.

 NO colombiano Ramirez, 
além de negar que tenha 
ofendido Gerson, durante o 
jogo entre Flamengo e Bah-
ia, no domingo, acusa Bru-
no Henrique de tê-lo cha-
mado de “gringo de merda”.

 NO Vasco está tentando es-

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 / 20.12
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 / 21.12
Corinthians 2 x 1 Goiás Arena NeoQuímica

JOGO LOCAL

Rebaixamento

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

tender o contrato de Martín 
Benítez, que termina no dia 
31, até o fim do Campeonato 
Brasileiro, alegando a exten-
são até fevereiro em função 
da pandemia do novo coro-
navírus. O empresário en-
durece: compra ou devolve.

 N Jogadores do Flamengo 
terão um Natal diferente: 
treinam hoje e amanhã, vão 
para casa para a ceia e via-
jam no dia 25 para jogar con-
tra o Fortaleza, no sábado, no 
Castelão. A recomendação 
é para as famílias controla-
rem a gula da moçada, nada 
de excessos porque a balan-
ça os espera e dedura tudo. 
O Flamengo precisa muito 
dos três pontos para seguir 
na perseguição ao líder São 
Paulo no Campeonato Brasi-
leiro, mas sabe que a parada 
vai ser dura no reencontro 
do técnico Rogério Ceni com 
o Fortaleza.

LUCIANO BELFORD


