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NORIO,66 MIL 
FAMÍLIAS 
AGUARDAM NA 
FILADE ESPERA 
UMA RESPOSTA DO 
AUXÍLIOBRASIL 
INFORME DO DIA, P.2 

VENCE O INTEREENCOSTANOG-6.P.8 

PAGAMENTO DE ATRASADOS 

Justiça libera R$ 104 milhões 
para aposentados do INSS 
Segurados que ganharam ações judiciais contra o instituto em outubro receberão a partir de janeiro. Economia, P.6 

Rodoviários 
entram em 

estado de greve 
Sindicato da categoria reivindi- 

ca reajuste salarial e aguarda a 
negociação com o Tribunal Re- 

gional do Trabalho (TRT). P.2 

Eis od) ENR 
Cariocas convocados para! 
“Vacinação contra agripe 

E E o 
Após aumento de casos, prefeitura ças [o (1/5) o 

população vá aos postos PELEIS | 

REPRODUÇÃO 

morte de entregador 
Família acusa a PM de matar Elias Oliveira no Morro do Palácio, em Niterói. P.5 

Fuzis de PMs 
entregues 
para perícia 
Oito armas usadas por agentes 

em operação no Complexo do 
Salgueiro, em São Gonçalo, pas- 

sarão por confronto balístico. P.4 

CLÉBER MENDES 

4 

Unizar. P!5 

Faturavam 
R$200 milcom 
empréstimos 
Polícia Civil prendeu 17 inte- 

grantes de uma quadrilha que 
aplicava o golpe do consignado 

em idosos em Nova Iguaçu.P.5 

Filhos de 
Flordelis são 
condenados 
Flávio dos Santos, acusado de 
atirar no pastor Anderson do 

Carmo, pegou a pena maior, 33 

anos e dois meses de prisão. Já 

Lucas Cezar dos Santos foi sen- 
tenciado a sete anos e meio.P.3 

Traficanteque 
torturoumorador para 
confessarmorte de 
meninos écapturado 
RIO DE JANEIRO, P. 4 

O engenheiro Frank Hoffman foi indiciado por estuprar, 
de forma contínua, um menino de 14 anos em Niterói. 
Segunda a polícia, ele usava brinquedos com personagens 
infantis e jogos eletrônicos para atrair a vítima. P.3 
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Praca um ano! 
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NO URUGUAI 

Mengão está na área 
para a final da Liberta 
Rubro-Negro chega a Montevidéu para a decisão de sábado contra o Palmeiras 

Flamengo desem- 
barcou ontem em 
Montevidéu, onde 

pode se consagrar 
campeão da Libertadores pela 

terceira vez. A capital do Uru- 

guai é palco dafinaldo torneio 
continental no sábado, às 17h 

(de Brasília), contra o Palmei- 

ras, no Estádio Centenário. 

“Em busca de nossos sonhos”, 

postou Arrascaeta, pouco an- 
tes de embarcar. 

Recepcionado por torcedo- 

resnachegadaaohotel, o elen- 

co não demorou para ir até o 

estádio ondetreinará nos pró- 

ximos dias. No Estádio Cam- 
peón del Siglo, do Pefiarol, os 
jogadores foram a campo sob 

comando de Renato Gaúcho e 
o clube divulgou imagens nas 

redes sociais. 
No vídeo publicado pelo 

clube, foi possível ver trechos 
detrabalhos com bola dos jo- 

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO 

Gabigol desembarca em Montevidéu para a final de sábado 

gadores de linha e também 

dos goleiros. A casa do Pefia- 

rolserá olocal detrabalho dos 
atletas até a decisão. Parte do 
elenco já conhece bem o está- 

dio, pois foi lá que Flamengo 
garantiu a classificação para 

as oitavas de final na campa- 

nha do título de 2019, contra 

osanfitriões. 
Afinal da Libertadores é a 

principal partida do Flamen- 

go na temporada etambém a 
oportunidade de conquistar 

BOTAFOGO 

Alvinegro terá casa cheia 
Foram vendidos 31 mil ingressos para o jogo de domingo 

VITOR SILVA / BOTAFOGO. 

O Botafogo informou ontem 

àtardea nova parcial da ven- 

da de ingressos para o duelo 

contra o Guarani, no domin- 

go, no Estádio Nilton Santos. 

Em dia de festa para receber 

faixa e troféu de campeão 

da Série B do Campeonato 

Brasileiro, o Alvinegro já co- 

mercializou 31 mil ingressos 

para a despedida do torneio. 
Com a venda antecipada 

eaalta procura por bilhetes, 

restamagoraapenas os seto- 
res Oeste Superior (lado di- 

reito) para sócios-torcedo- 

res, além de camarotes. O se- 

tor sul será destinado à tor- 
cida do Guarani, que ainda 

tem chances de conquistar o 

acesso com uma combinação 

deresultados na 38º rodada. 
Ontem, o clube iniciou a 

Fogão insiste em Navarro 

retirada das gratuidades das 

bilheterias do Estádio Nilton 
Santos e da sede de General 
Severiano. A carga reservada 

é de 10%, algo em torno de 

3.900 ingressos. 

NAVARRO 

O atacante Rafael Navarro 
ainda não tem sua situação 

definida para 2022. Um dos 

destaques da equipe no Bra- 
sileiro, ojovem tem contrato 

até o fim do ano e vem rece- 
bendo sondagens do Brasile 

do exterior. De acordo com 
o portal “Torcedores.com”, 

o Glorioso aumentou a sua 
oferta de renovação e terá 

uma reunião com o staff do 
atacante em breve. 

O destino mais provável de 

Navarro é o Minnesota United 
(EUA). No entanto, o Interna- 
cional e o Palmeiras são ou- 
tros clubes que buscam a sua 

contratação. O Verdão teria 

oferecido um salário dez vezes 
maior do que o jovem recebe 

atualmente no Botafogo. 

VASCO 

Aposta na volta por cima 
Galarza perdeu 
espaço no time, mas 
deve permanecer 
no Cruzmaltino 

No começo da temporada, 
o meia Matías Galarza, de 

19 anos, foi um dos desta- 

ques do Vasco. Porém, com 

a saída de Marcelo Cabo, o 

jogador, que é bastante que- 

rido dostorcedores, acabou 
perdendo espaço. Em en- 

trevista ao canal “Atenção 
Vascaínos” o empresário do 

jovem, Regis Marques, falou 

sobre o futuro do atleta no 
clube carioca. 

“É um menino que tem 
que ser tratado com carinho 

ainda. Não é um jogador 

pronto, sabemos disso, mas 

que tem muito futuro e vai 

RAFAEL RIBEIRO / VASCO 

Galarza chegou em 2020 

necessitar do apoio da dire- 

toria, da torcida e da comis- 

são técnica. Infelizmente, ele 

nãoteve esse apoio dealguns 

técnicos que vieram, mas 

também a gente não culpa 

eles, pois faz parte do jogo”, 
afirmou. 

Galarza chegou ao Vasco 

em 2020, emprestado pelo 

Olímpia, do Paraguai, para 

fazer parte da base do clube 

carioca. Após ser aproveita- 
do por Marcelo Cabo no co- 

meço do ano, o jogador foi 

comprado pelo Cruzmaltino 

por 500 mil dólares, metade 

do valor fixado no início. O 
vínculo de Galarza vai até 31 
de dezembro de 2025. 

“Ele não pode abaixar a 
cabeça e deixar que isso atra- 

palhe o futuro dele. Ele está 

bem focado, está feliz com o 

Vasco etenho certeza de que 
vai dar a volta por cima e, se 

Deus quiser, melhorar no 

quetem para melhorar e dar 

alegrias ao Vasco” concluiu 

oagente. 

um título de expressão após a 
eliminação na Copa do Brasil 

ea conquista do Brasileiro se 

tornar improvável. Porém, na 

opinião do vice de futebol do 

cube, Marcos Braz, uma derro- 

taparao Palmeiras não deverá. 
ser considerada umatragédia. 

“f o tamanho do peso de 
uma Libertadores. Quando se 

coloca em questão essa com- 

petição, ela tem todo um ta- 

manho, uma engrenagem. O 
departamento de futebol pre- 

cisa de ajustes, independente 

detítulo. É semprenecessário 

avaliar senão poderia ter feito 

melhor, tomado decisões me- 

lhores para ter mais brilhan- 
tismo. Se ganharmos, será 

uma temporada muito boa, 

acima da média. Se perder, 

não dá para achar que tudo 

foi uma tragédia”, afirmou em 

entrevista ao portal “globoes- 
porte.com”. 

e-mail: edilson.silvaodia.com.br 
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ESTÁTUA DE MARADONA 

Acidadede Nápoles ganhará uma estátua de Maradona. À prefeitura local faráuma 

cerimônia hoje, quando a morte do ex-jogador completa umano, para inauguraro 

monumento em frente ao estádio do Napoli, chamado Diego Armando Maradona. 

FLUMINENSE 

Em casa, Tricolor 
vence o Internacional 
Time de Marcão 
encosta no G-6 do 
Campeonato 
Brasileiro 

O Fluminense não decep- 
cionou seu maior público 

na temporada e ficou mais 

perto da vaga na Libertado- 

res. Com gol relâmpago de 

Fred, de pênalti, o Tricolor 

venceu porla 0 Internacio- 
nal, no Maracanã, e pode 

até entrar no G-6no domin- 
go, dependendo dos outros 

resultados da rodada. 
No confronto direto com 

o Internacional, o Flumi- 
nense abriu quatro pontos 

de diferença e se colocou a 

um ponto do sexto lugar, 

posição que dará vaga di- 

reta à fase de grupos do 

torneio continental. O pa- 
norama real ainda depen- 

de do desempenho dos 

concorrentes. 
O Fluminense teve um 

pênalti a favor com apenas 

um minuto, quando Caio 

Paulista tentou cruzar ea 

Edilson Silva 

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE FC. 

Am É” 

Fredfesteja com Caio Paulista 

bola pegou no braço de Bruno 

Méndez. Na cobrança, Fred 

converteu. Marcos Felipe fez 

grandes defesas numa cabeça- 

da de Cuesta e no cruzamento 
de Patrick que quase entrou, 
eo Fluminense ameaçou em 

chutes de Luiz Henrique e 

Caio Paulista. 
A etapa final continuou 

quente, com direito a ex- 

pulsão do lateral-esquerdo 
Paulo Victor, do Inter, no fim. 

Fernando Cadorini, livre, 

chutou triscando a trave e 
perdeu a chance de empatar. 

Apoiado nos 18.617tricolores 

presentes, o Fluminense se- 

gurou o resultado. 
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somistério faz parte do jogo 

ÚLTIMOS AJUSTES 
á em terras uruguaias, Flamengo e Pal- 

meiras fazem os últimos ajustes antes da 

grande decisão do próximo sábado, pela 

Libertadores. Sem dúvida nenhuma, o con- 

fronto no Estádio Centenário será o maior 

da história entre os dois clubes, que já deci- 

diram uma final — a Mercosul em 1999 ea 

Supercopa em 2020. Os treinadores Renato 

Gaúcho e Abel Ferreira já sabem as respec- 

tivas escalações, mas o mistério faz parte 

do jogo. Os dois times realizam o último 

treinamento amanhã, enquanto as torcidas 

desembarcam em Montevidéu. Falta pouco! 

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO 

DATA MARCADA 

apenas sete clubes. 

m Embora aconteça, provavelmente, apenas em feve- 

reiro do ano que vem, a Fifa anunciou que o sorteio do 
Mundial de Clubes será no dia 29 de novembro — dois 
dias depois da final da Libertadores. Resta apenas saber 

qualserá o representante da América do Sulno torneio. 

Comuma ideia de reformular a competição, esta edição 

deve ser a última no formato atual. A ideia da entida- 
de máxima do futebol é de, a partir da edição de 2022, 
organizar um campeonato com 24 participantes, enão 

Coluna publicada às terças, quintas, sextas esábados 

O 

O VERDADEIRO 
LEGADO 

mDepois de receber variados 

esportes, o Centro Olímpico 

de Tênis, no Parque Olímpi- 

co da Barra, voltará a receber 

uma competição profissional 
da modalidade. Essestorneios 
são voltados aos tenistas que 

buscam pontos para crescer 
no ranking mundial e, assim, 

disputarem os principais 

eventos da modalidade. Esta 
é uma atitude do secretário 
Especial do Esporte, Marcelo 

Magalhães, que resgata o lega- 

do olímpico no Rio deJaneiro, 

muitas vezes esquecido. 

Presidente do ERES 
Durcesio Mello 

ALTERNATIVAS 
CRIATIVAS 

A diretoria do Botafo- 


