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TRAGÉDIA 

RAINHA DA SOFRÊNCIA 
morre em acidente de avião 
Aos 26 anos, Marília Mendonça estava no auge da carreira. País chora a trágica partida da talentosa artista 

Outras quatro pessoas perderam a vida com a queda da aeronave de pequeno porte próxima a uma cachoeira em Piedade de Caratinga, interior de Minas Gerais. As 

vítimas são o produtor Henrique Ribeiro, o tio da cantora e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto e o copiloto. As causas do acidente já estão sendo investigadas 

pelo Cenipa. Marília Mendonça viajava para a região onde faria um show ontem à noite. A artista se preparava para uma megaturnê com Maiara e Maraísa. P.3E 4 

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO 
"ae 

| 

Atacante marca os dois gols da vitória 
do Flamengo contra o Atlético-GO e 
mantém viva perseguição do Rubro- 
Negro ao líder Galo no Brasileiro. P8 

FÁBIOCOSTA 

PEN 

Madureira, Zona Norte do Rio, a bordo de um ônibus elétrico. Passeio começa no dia 13.P.5 

TAXISTA PRESO COM 
R$ 100 MIL EM DROGAS 
Gabriel Villa de Carvalho é apontado pela polícia como respon- 

sável por um esquema de delivery de entorpecentes.P.9 

Acidente entre Polícia prende mulher 
caminhões deixa suspeita deintegrar 
doisferidosefechaa | quadrilha especializada 
Ponte Rio-Niterói emdesmanche de carros 
RIO DE JANEIRO, P. 5 RIO DE JANEIRO, P.9 

Saiba como se proteger 
[o [0 F</0][o/=]o [on = [fo] o jo) [-140) 
Perigo pode chegar por e-mail, correspondência e 

notificações em aplicativos de mensagens. P.10 

REPRODUÇÃO 

N ay, Vs ) AN Ny “Lai 

Confiracinco motivos para assistir à 
superprodução Eternos; filme deheróis 
da Marvel, quecausou polêmicas. r.15 
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DEOLHONOGALO 

Flamengo faz o deverde 
casa e venceo Atlético-GO 
Rubro-Negro retoma a vice-liderança, ficando a nove pontos do Atlético-MG 

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO 

os embalos da sexta- 
-feira à noite, o Fla- 

mengo recebeu o 

Atlético-GO no Ma- 
racanã, em jogo adiado da 19º 

rodada do Brasileiro, fez o de- 

ver de casa e está vivo na bri- 
ga pelo título da competição. 

Com dois gols de Michael, o 

Rubro-Negro carioca venceu 

oDragãopor 240, voltou para 

a vice-liderança e está a nove 

pontos do líder Atlético-MG. 
O primeiro tempo teve am- 

plo domínio do Flamengo. O 

time de Renato Gaúcho teve 
mais posse de bola e ocupou 

o campo ofensivo durante a 

maior parte do tempo, mas 
teve dificuldades para passar 

pela defesa do Atlético-GO. 
O Rubro-Negro carioca não fez 

uma primeira etapa de muita 

criatividade, o queresultou em 

poucas chances de gol: uma 
cabeçada de Rodrigo Caio de- 

Autor dos dois gols, 

fendida por Fernando Miguel 

eum chute de fora da área de 
Bruno Henrique foram as ex- 

ceções. No fim, aos 43, Everton 

Ribeiro achou uma enfiada de 
bola para Isla, que cruzou na 

medida para a finalização de 

Michael. Bonito gol dos donos 
da casa para abrir o placar. 

Michael festeja com o técnico Renato Gaúcho 

Na segunda etapa, o Fla- 

mengo começou com tudo. 
Aos dois minutos, Everton 

Ribeiro recebeu aberto na di- 
reita, ajeitou paraa esquerda 

e cruzou na entrada da área. 
Michael voltou um pouco e, 

quase da meia lua, pegou de 
primeira. A bola passou ras- 

VASCO 

A gente sentiu; afirma Diniz 
Após a derrota para o Guarani, técnico evitou projetar seu futuro 

A derrota do Vasco para o 

Guarani, na quinta-feira, 

em Campinas, foi frustran- 

te não só para torcedores, 

jogadores, como também 
para o técnico Fernando Di- 

niz. Abatido após o duro gol- 

pe com o gol de Pablo, logo 

após o pênalti perdido por 

Germán Cano, na reta final 

da partida, otreinador admi- 
tiu a dificuldade em conquis- 

tar o acesso à Série A. 
“Sentir, a gente sentiu mes- 

mo. Temos que sentir bastan- 

te, a dor, a tristeza pelas duas 

derrotas, e por ter ficado mais 

difícil o acesso. Difícil não 
quer dizer impossível. Agente 

temquepensartotalmenteno 
próximo jogo contra o Bota- 

fogo e conseguir as próximas 

vitórias que a gente precisa”, 

RAFAEL RIBEIRO / VASCO 

Diniz não esconde a frustração 

afirmou Diniz, em entrevista 

coletiva após o confronto. 

Com desvantagem de sete 

pontos em relação ao pri- 

meiro time do G-4, o Goiás, 

a temporada de 2021 pode 

terminar de maneira trági- 

ca para o Vasco. Diniz, que 

assumiu após a demissão de 

Lisca, deu ânimo ao time, 

mas os resultados não apa- 
receram como o esperado. 
Com contrato até o fim deste 
ano, o técnico evitou proje- 

tarseufuturo: “O que eu pos- 

so falar é o seguinte: eu vou 

pensar só em 2021 neste mo- 
mento. Eu adoro trabalhar 
no Vasco, eu estou fazendo 

tudo que eu posso e que eu 
consigo para que a equipe 

consiga evoluir e consiga so- 

nhar com o acesso. Não é um 
discurso político, eu de fato 

gosto do Vasco, as pessoas 

que trabalham no clube são 

extremamente empenhadas 

em ajudar e a torcida é uma 

coisa que encanta”. 

BOTAFOGO 

Bom momento é festejado 
Em alta, Daniel Borges vive expectativa de retorno à Série A 

VITOR SILVA/BOTAFOGO 

Ao cumprir a meta de jogos 

durante a temporada, estipu- 

lada em contrato, Daniel Bor- 

ges garantiu a permanência 

no Botafogo, que exercerá a 

opção de compra junto ao Mi- 
rassol. Como o novo vínculo 
será até o fim de 2023, o late- 

ral-direito comemorou a opor- 

tunidade que vem aproveitan- 

do em um grande clube. 

Titular e jogador que mais 
atuou sob o comando de En- 
derson Moreira, Daniel Bor- 

gesagora seprepara para uma 
disputa por posição mais acir- 

rada a partir de 2022, com Ra- 

fael. Mas, por enquanto, prefe- 
re curtir o bom momento. 

“Estou feliz e fiquei ainda 

mais quandoacertamosa per- 

manência para 0 ano que vem. 

Eu estou colhendo aquilo que 

Daniel Borges: boa fase 

venho plantando durante a 
competição. É um motivo de 

muito orgulho renovar o con- 

trato” celebrou o lateral, que 

também falou sobre a disputa 

por posição. “Temos o Rafael, 

oJonathan Lemoseo Federico 
no elenco. Eles, elevando o ní- 

velnostreinamentos, ajudam 

para que dentro dos jogos eu 

possa fazer meu melhor”. 

Daniel Borges projeta os 
dois próximos jogos, contra 

Vasco e Ponte Preta, ambos 

fora de casa, e que podem ga- 

rantir matematicamente a 
vaga no G-4: “Fazer uma cam- 
panha regular em casa tem 
sido importante nessa com- 

petição. A gente sabe que tem 

pecado fora e cometido erros 

que atrapalharam nossos re- 

sultados. O clássico éuma par- 

tida difícil, o adversário está 
pressionado, mas a gentetem 

consciência do que precisa- 

mos fazer, porque queremos 
alcançar logo o objetivo, que 

éo acesso”. 

pando atrave direita de Fer- 
nando Miguel. 

Aos 13, 0 Dragão respon- 

deu. Baralhasarriscou o chute 
defora da área de perna direi- 

taeobrigou Diego Alvesa cair 

no canto para fazer grande 
defesa. Mas o Flamengo ba- 

lançoua redenovamente com 

Michael. O camisa 19 recebeu 
na ponta esquerda, carregou 
para o meio, tabelou com Ga- 

bigol, invadiu a área etocou 
na saída de Fernando Miguel, 

ampliando o marcador. 

Coma vitória, o Flamengo 

chegou a 53 pontos e está a 

nove do líder Atlético-MG, 

mas com uma partida a me- 
nos. O próximo duelo será 

na segunda-feira, diante da 

Chapecoense, em Chape- 

có, às 20h, pela 302 rodada 

do Brasileirão. O Galo atua 
amanhã, contra o América- 
-MG, no Mineirão. 

e-mail: edilson.silvaodia.com.br 
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VINICIUS JUNIOR É CONVOCADO 

Tite convocou Vinicius Jr para os próximos compromissos da Seleção pelas 

Eliminatórias. Oatacante do Real Madrid entrano lugar de Roberto Firmino, do 

Liverpool, com lesão muscularsofridanaquarta-feira, contrao Atlético deMadrid. 

FLUMINENSE 

Maracanã é a aposta 
para a reabilitação 
Samuel Xavier 
conta com o apoio 
da torcida tricolor 
contra o Sport 

Com apenas uma Vitória 
— eum gol marcado — nos 

quatro jogos que disputou 

fora de casa em outubro, o 

Fluminense aposta no re- 

torno ao Maracanã para 

tentar se recuperar no 
Brasileiro. Estacionado no 
meio databela, com 39 pon- 

tos, o Fluminense enfrenta 

o Sport hoje, às 21h, para 

tentar voltar a fazer gol e, 

principalmente, pontuar. 
Foi no estádio, já diante 

de sua torcida, que o Flu- 

minense conseguiu sua 

melhor vitória recente: 3 
alsobreo Flamengo. Mas 

nem esse resultado apaga 
o pior momento desde que 

Marcão assumiu a equipe. 

Com problema crônico de 

falta de gols, o Tricolor não 

marcou em cinco dos úl- 
timos sete jogos no Brasi- 
leirão, e seus jogadores só 

Edilson Silva 

: 
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Samuel Xavier convoca atorcida 

balançaram redes três vezes, 

contrao Rubro-Negro. O outro 

gol, da vitória sobre o Athleti- 

co-PR, foi contra. 

Sem alternativas em cam- 
po, a principal aposta para 

mudar esse panorama contra 
o Sport é o Maracanã, onde 

tem 54,7% deaproveitamento 

contra 35,5% como visitante, e 

oapoio datorcidatricolor. 
“Precisamos voltar a ven- 

cer. Agora, voltando a jogar 

no Maracanã, com o apoio 

do nosso torcedor, acredito 

que conseguiremos os três 

pontos”, afirmou Samuel 
Xavier. 

No, 

questão de tempo! 

Enderson Moreira está perto de festejar o acesso à Série A 

CONTAS NA MESA 
estam cinco pontos. Essa é a conta 

que faz o Botafogo para, finalmente, 

comemorar o acesso à Primeira Divi- 

são do futebol brasileiro. No momento, o 

Alvinegro acumula 59 pontos e está na se- 

gunda colocação, a cinco do quinto coloca- 

do. O primeiro passo é o clássico diante do 

Vasco, amanhã, em São Januário. Se ven- 

cer, Enderson Moreira e seus comandados 

podem comemorar o acesso em Campinas, 

já que na rodada seguinte o adversário é a 

Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. A verda- 

de é que o retorno do Botafogo à Série A é 

VITOR SILVA/BOTAFOGO 

UMA FINAL DE CADA VEZ 

m Restam cinco jogos para o fim da Série B ea situação 
do Vasco não é confortável, é verdade. A equipe carioca 

precisa vencer todos os jogos até o fim do campeonato 

etorcer por alguns tropeços de equipes que estão à sua 

frente. É difícil? Sim, mas quantas vezes o Vasco não 

passou por momentos ruins e conseguiu se reerguer? O 

torcedor precisa acreditar até o Último instante pois 
este mesmo Vasco da Gama já provou que o impossível 

não existe em seu vocabulário. 

Coluna publicada às terças, quintas, sextas esábados 

O ERRADO QUE DEU 
CERTO 

EApós muitas críticas em vir- 

tude da não convocação de Vi- 

nicius Junior, o técnico Titese 

viu obrigado a cortar Roberto 

Firmino da lista de convoca- 
dos — por conta de uma lesão 

- econsertou o erroaoter dei- 
xado o camisa 20 do Real Ma- 
drid de fora. Até o momento, 

Vinícius Junior atuou 15 vezes 
na temporada e marcou nove 
gols, além de sete assistên- 

cias. Como deixar de fora um 
jogador que é titular absoluto 

em um dos maiores times do 
mundo? Abre o olho, Tite! 

om avolta rá 

acria de Xerém tem 
rumat 


