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GINÁSTICA ARTÍSTICA

O CASO JADE
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� O drama de Jade Barbosa
cruzou fronteiras. Mesmo
sem ainda ter visto a ginasta,
um dos maiores especialistas
em cirurgias de mão, o doutor
Alejandro Badia, titular do
Miami Hand Center, já está
por dentro do caso de necrose
do capitato (má circulação do
sangue no osso central) do
punho direito da atleta.

— Estava discutindo isso
ontem (anteontem) com co-
legas aqui em Miami. O AVN
(capitate avascular necrosis,
em inglês) é raríssimo. E mui-
to complicado para uma gi-
nasta que precisa ter elastici-
dade nas mãos — disse o mé-
dico americano, por e-mail.

Segundo o especialista —
que ontem deu aula num con-
gresso de cirurgias de mão, no
Havaí — ele nunca tinha ou-
vido falar numa ginasta com a

lesão. Apenas um remador.
— Eu não posso falar

mais sobre o caso, já que ain-
da aguardo os exames. Mas
o tratamento pode ser uma
artroscopia para ver se con-
seguimos revascularizar a
área afetada — explicou.

Se Jade vai voltar a com-
petir em alto nível, o médico
não tem como garantir:

— Vai depender do estágio
da lesão, e do tratamento.

Um dos médicos de Jade
no Rio, Ricardo Laranjeira,
disse que os especialistas
que viram os exames de Jade
ficaram assustados.

— A degeneração está
muito grande. Quanto mais
médicos puderem discutir is-
so, melhor — afirmou.

Sócio de Laranjeira na Clí-
nica da Mão, o dr. Sandro
Deodato encaminhará os úl-
timos exames de Jade para o
dr. Badia assim que possível:

— Seria importante a Ja-
de ir lá para ele vê-la. Ele
entende muito do assunto.

O médico americano con-
corda com Deodato.

— Ela tem que vir aqui,
quero ajudá-la. Tenho um
aparelho de ressonância es-
pecializado no punho no
meu consultório.

A família da ginasta está
juntando dinheiro para po-
der levá-la aos EUA. Uma
empresa já ofereceu apoio.

Corte de custos é ameaça no Flamengo
Modalidades tradicionais como a ginástica artística e o basquete podem até ser extintas

Diego e Danielle Hypolito,
além de Jade Barbosa, não
produz o retorno esperado.

— Se tiver de fazer uma
escolha de Sofia, temos de
ver modalidades que sejam
viáveis. Já decidimos por um
corte de 20% em todas as
áreas. O futebol, por exem-
plo, já reduziu, com dispen-
sas, a folha de R$ 2 milhões

em cerca de R$ 300 mil —
diz o presidente em exercício
do clube, Delair Dumbros-
ck. — O Diego (Hypolito) é
campeão mundial, foi à
Olimpíada, mas ninguém sa-
be que ele é do Flamengo lá
fora. É preciso avaliar isso.

Ele cita outros exemplos,
dando a entender que os
cortes serão profundos. E

faz um apelo aos governan-
tes, já que o Rio luta para ser
sede da Olimpíada de 2016.

— É preciso estabelecer
prioridades. O nado sincro-
nizado, por exemplo, tem
muitos gastos, traz troféus,
mas não há retorno financei-
ro. O Governo Federal pre-
cisa estar atento, para não
ter problemas em 2016.

Pessimismo
até nos EUA
Especialista americano, Alejandro Badia diz que o
problema no punho da ginasta é muito complicado
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JADE BARBOSA tem um problema grave no punho direito
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O DOUTOR Alejandro Badia
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� A previsão de corte de pelo
menos 20% no orçamento
(inicialmente previsto em R$
130 milhões para este ano),
por conta da crise econômi-
ca, fez um clima de incerteza
se instalar nos esportes olím-
picos do Flamengo. O pre-

sidente Márcio Braga é es-
perado amanhã na Gávea,
mas as reuniões sobre orça-
mento já mobilizam os con-
selhos rubro-negros e algu-
mas modalidades podem até
ser extintas. A ginástica é
uma das ameaçadas. O bas-
quete também corre risco.

Há no clube quem defen-
da que manter atletas como


