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ATUALIZAÇÃO DE BENEFÍCIOS 

Aposentados do INSS terão 
reajuste de 109 em janeiro 
Índice é estimado em alta do INPC neste ano. Salário mínimo deverá passar de R$ 1110 para R$ 1.210,44. Economia, p.n 

RIO DE JANEIRO, P.3 

mu] Pastoré 
preso por 
abusar de 
mulheres 
Homem se apresentava como sexó- 
logo e psicanalista. Segundo uma 

das vítimas, ele usava sessões de 

hipnose para estuprar as fiéis.P.10 

Polícia resgata 
jovem ferido 
após sequestro 
Adolescente era mantido refém de 
traficantes na Comunidade do 48, 

em Bangu, e foi libertado durante 

operação da PM na região.P.9 
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Feia ocorra SuperVia libera 
b STF interpela nie sobre vacinar crianças | Grandes volumes 

Ministro Lewandowiski deu prazo de 48 horas para Bolsonaro se manifestar sobre a inclusão de menores 
E à e E a Medida da concessionária facilita 

de5al anos no Programa Nacional de Imunização contra a covid-19 antes da volta às aulas em 2022. P.3 a vida dos usuários durante o pe- 

ríodo de compras de Natal e Ano 

Novona cidade até 7 de janeiro. P.6 
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FLAMENGO 

Mais um treinador 
português está na mira 
Luís Castro, do AlDuhail, do Catar, também é cotado pelo Rubro-Negro 

treinador português 
Luís Castro, do Al 

Duhail, do Catar, en- 

trou na mira do Fla- 
mengo para ser o possíveltéc- 

nico rubro-negro na próxima 

temporada. O contrato do co- 
mandante com a agremiação 

esportiva se encerra em junho 

de2022. Ainformação é dojor- 

nal“Record”, de Portugal. 

Ojornal português afirma 

que Luís Castro foi ofereci- 
do por intermediários liga- 

dos ao Flamengo. A multa 

rescisória para contratar o 

treinador gira em torno de 

1 milhão de euros (cerca de 

R$ 5,5 milhões, na cotação 
atual). Além disso, o profis- 

sional estaria aberto a co- 
lher mais informações sobre 

o Rubro-Negro. 

Para iniciar a busca do 
próximo treinador do Fla- 
mengo, o vice-presidente 

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO 

de futebol, Marcos Braz, e 

o diretor executivo da pas- 

ta, Bruno Spindel, viajaram 

ontem à Europa. A tendên- 

cia é que os dirigentes retor- 

nem com umtécnico acerta- 
do com o Rubro-Negro. 

FUTURODE PEDRO 

Se o atacante Pedro pode des- 

pertar o desejo de outrostimes 

brasileiros, nada de concreto 

chegou ao seu estafe, tampou- 

co à direção da Gávea. Uma 
possível saída de Pedro do 

CONTRATAÇÕES 

Vasco anuncia volante e goleiro 
Yuri Lara e Thiago 
Rodrigues chegam 
ao Cruzmaltino 
vindos do CSA 

Depois de muito esperar, a 

torcida vascaína conheceu as 
duas primeiras contratações 

para 2022, ambas vindas do 

CSA. Após anunciar Yuri Lara 

de manhã, o Vasco confirmou 
ontem mesmo a contratação 
do goleiro Thiago Rodrigues. 

Os dois jogadores acertaram 

contrato até dezembro do ano 
quevem. 

O goleiro de 33 anos e o vo- 
lante de 27 foram destaques 

AUGUSTO OLIVEIRA/CSA 

Yuri Lara tem 27 anos 

comonovidades até o momen- 
to para a próxima temporada. 

Thiago Rodrigues terá sua 

primeira chance em um gran- 
de clube. Revelado pelo Para- 

se, até chegar ao CSA em 2020. 

Antes, em 2019, foi eleito ome- 
Thor goleiro da Série B pelo Pa- 

raná. Sua chegada deve confir- 

mar a saída de Vanderlei. 
Já Yuri foi o líder de desar- 

mes na Série B. Em 2018, o 

volante ajudou o CSA a subir 
para a Primeira Divisão e de- 

pois passou por Bahia, Tochi- 

gi (JAP), Oeste e Ferroviária, 

até retornar em 2021 ao clube 
alagoano. Formado pelas di- 

visões de base do Olaria, o vo- 
lantevoltaráajogar no futebol 

carioca. 
O Vasco também negocia 

com os zagueiros Anderson 

Conceição, do Cuiabá, e o 

equatoriano Luis Cangá, do 
Delfin (EQU). Para o ataque, 

do CSA na Série B. Elessejun- ná,eletambémpassou porRio a diretoria tem interesse em 

tamaotécnicoZéRicardoeao Branco-PR, Caxias-RS, Guara- Diego Souza e pretende reno- 

gerente geral, Carlos Brazil, ni de Palhoça-SC e Figueiren- var com Daniel Amorim. 

BOTAFOGO DE OLHO EM 2022 

Clube sonha com Elkeson 
Atacante enviou uma contraproposta ao Alvinegro 

A negociação do Botafogo 

na tentativa de repatriar El- 
keson continua. De acordo 
com informações do “Lan- 

ce” a oferta alvinegra não 

agradou muito ao jogador 

por conta dos valores. No 

entanto, o atacante enviou 
uma contraproposta que en- 
volve participação em ações 

de marketing, como venda 

de camisas e plano de sócio- 

“torcedor, por exemplo. 

Sem condições financei- 
ras para um grande inves- 

timento, o Botafogo aposta 

na identificação de Elkeson, 

que atuou pelo clube entre 

2011 e 2012, para contratá- 

-lo. O presidente Durcesio 
Mello entrou nas conversas 
etenta viabilizar o acordo 
com o jogador, que estava 

no Guangzhou Evergrande, 

da China. 

O atacante Elkeson estava no Guangzhou Evergrande, da China 

Além do Glorioso, o Flu- 

minense também tem inte- 
resse no atacante. De acor- 
do com informações do jor- 

nalista Matheus Mandy, a 

oferta do Tricolor teria sido 
muito vantajosa pelo ata- 

cante. Além dos clubes do 
Rio, o Palmeiras seria ou- 

tro clube interessado em 
Elkeson. 

Revelado pelo Vitória, EI 

keson se destacou no Botafo- 
go nas temporadas de 2011 e 

2012. No ano seguinte, ele se 

transferiu para o Guangzhou 

Evergrande, da China. O bra- 
sileiro chegou a atuar pelo 

Shanghai SIPG, mas voltou 

ao Guangzhou. Na última 

temporada, Elkeson atuou 

em 13jogos efezli gols. 

CAVANINO BARCELONA 
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Ventilado como reforço do Corinthians, Cavani deverá seguir no futebol europeu e 

reforçar o Barcelona. Deacordo como “TyC Sports; o uruguaio recusou uma oferta 

time carioca nem entrou em 
discussão. 

O jogador encerrou 2021 

apenas como o 17º jogador 

com mais minutos em campo 

pelo Flamengo. Mesmo assim, 

nas 46 partidas que disputou 
(24 como titular), o centroa- 

vante marcou 18 gols, ficando 

atrás apenas de Gabigol (34), 

Bruno Henrique (20) e Mi- 

chael (19) — três dos seis atle- 

tas que mais atuaram no ano. 
A temporada, contudo, 

também ficou marcada pelo 

imbróglio envolvendo o Fla- 

mengo e a CBF — optou por 

não liberar Pedro para defen- 

dera Seleção na Olímpiada de 
Tóquio — e a lesão no joelho 

direito, que o atrapalhou na 

reta final de 2021, inclusivena 

preparação para a decisão da 

Libertadores. Na derrota para 

o Palmeiras, Pedro entrou já 
na prorrogação. 

do Boca Juniors e está encaminhado para defender o clube espanhol. 

FLUMINENSE 

Tricolor está bem 
perto de contratar o 
lateral Cristiano 
Jogador do Sheriff será a quarta 
novidade do clube para 2022 

O Fluminense está perto 
e contratar Cristiano, que 

se destacou na fase de gru- 

pos da Liga dos Campeões 

pelo Sheriff. O clube da 

Moldávia aceitou a oferta 
e compra do Fluminense, 

segundo o site 'GE! Caso se 

concretize, o lateral-esquer- 

o sejuntará a Felipe Melo, 

Pineida e Willian Bigode, 

além dotécnico Abel Braga. 

Pesou a favor a vontade 
de Cristiano retornar ao 
futebol brasileiro, apesar 

o interesse de clubes de 
outros países após seu de- 

sempenho pelo modesto 

Sheriff. E também a mobi- 
lização da torcida tricolor 

através das redes sociais. 
O lateral de 28 anos foi 

responsável por três assis- 

tências em seis jogos, lide- 

rando o quesito ao lado de 
outros três jogadores. Sua 

Edilson Silva 

equipe venceu Real Madrid e 
Shakhtar Donetsk ese classifi- 
cou paraa Liga Europa. 

INSCRIÇÃO SÓ EMFEVEREIRO 
Os valores que serão pagos 

pelo Fluminense não foram 
divulgados. De férias, Cris- 

tiano só poderá ser inscrito a 

partir de 1º defevereiro, quan- 

do a janela de transferências 

internacionais abre, assim 

como Pineida, que por jogar 
nas duas laterais pode ser um 

concorrente por vaga. O Flu- 

minense ainda tem no elenco 
paraa posição Danilo Barcelos 

e Marlon, ambos com contra- 

tos atéo fim de 2022. 
Omeia-atacante Alisson, de 

32 anos, do Grêmio, despertou 

o interesse do Fluminense, de 

acordo com a “Rádio Itatiaia”. 
Atendência é de que ojogador 

não permaneça no clube gaú- 
cho, rebaixado para a Série B. 

O português Paulo Sousa é um dos alvos do Flamengo 

ALVOS VARIADOS 
ida da dupla Marcos Braz e Bruno 

Spindel para a Europa serve para os 

representantes rubro-negros abrirem 

ainda mais o leque. Além dos nomes já ven- 

tilados — Jorge Jesus, Carlos Carvalhal, Pau- 

lo Sousa e Paulo Fonseca — outras opções 

estão sendo oferecidas aos dirigentes. Um 

nome que teve uma boa aceitação de ime- 

diato foi o do também português Luís Cas- 

tro. Embora esteja comandando o Al Duhail 

no momento, o treinador aceitou uma reu- 

nião para conhecer o projeto dos brasilei- 

ros. Quem será que vem? 

AFP 

FLA NO TOPO 

HA CBF divulgou o ranking dos clubes brasileiros e o 

Flamengo, apesar do ano abaixo da média, segue na 

ponta. Já o Palmeiras, campeão da Libertadores, ocupa 

a segunda colocação, com o Atlético-MG na cola logo 

atrás. Destaque para o Grêmio, que mesmo rebaixado, 
permaneceu no quarto lugar. O Fluminense ficou entre 

os dez primeiros — nono colocado. 

Coluna publicada às terças, quintas, sextas esábados 
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PACOTÃO 
PROMETIDO 
mApesar da timidez do Bo- 

tafogo no mercado até o mo- 

mento, a diretoria planeja sa- 

cramentar algumas negocia- 

ções até o início do ano que 
vem. Alguns alvos já são co- 

nhecidos, outros sãotratados 

com sigilo para não atrapa- 

lhar as negociações. Ciente 

da necessidade de reforços, a 

diretoria segue trabalhando 
para manter alguns atletas — 

embora haja dificuldade. O 

elenco botafoguense será de 

melhor qualidade na tempo- 

rada 2022. 

vascaína, 
sempre honrou : 
cruzmaltina e i 
dúvida, si a apenas 


