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Como já era esperado, após a derrota na final da Libertadores, o técnico foi demitido 

do Flamengo. Maurício Souza dirige o time hoje contra o Ceará. O argentino Marcelo 

Gallardo, do River Plate, é o preferido da direção para assumir a equipe em 2022. P.8 

MAIS DE R$ 1,4 BILHÃO . . 

Governo do Rio antecipa 
agamento dos servidores 

Salários de 460 mil pessoas cairão na conta na sexta-feira. Segunda parcela do 13º também será adiantada. EcoNoMiA, P.13 

Blocos CASTRO QUER 
DEBATER REGINALDO PIMENTA 
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adiar a 
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folia 
Após Preta Gil cancelar 
desfile de seu bloco, 
presidentes de outras 

agremiações decidem 
aguardar a orientação do j 
comitê científico. P.3 Fila no posto de vacinação no Imperator, no Méier, Zona Norte: reforço para adultos de 59 anos ou mais esta semana 

VEJA MAIS DE 5,1 MIL VAGAS DE EMPREGO  Gmatareesquateia 
homemqueteria 
abusado desua filha 

FÁBIO COSTA RIO DE JANEIRO, P.7 

Oportunidades são para cargos efetivos e extras em diferentes níveis de escolaridade. Há chances de estágio. P.13 

Policial civilinvestigada 
por assassinar a jovem POLUIÇÃO 
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Segunda temporada 

da série já está 

disponível no catálogo 
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Isadora Calheiros entrega 
aarma docrime 
RIO DE JANEIRO, P.5 

Miss Transex 2019 é 
suspeita de gerenciar 
uma quadrilha que 
rouba os clientes 
RIO DE JANEIRO, P.7 
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DAVID LUIZ: “FIZ A ESCOLHA CERTA" 

Após a derrota para o Palmeiras, o zagueiro David Luiz afirmou que “não 

tem dúvidas de que fez aescolhacerta” ao vir para o Flamengo e exaltou o 

trabalho do ex-técnico Renato Gaúcho. 

Renato Gaúcho sai. Gallardo é plano A 
Treinador caiapós derrota nafinalda Libertadores. Decisão era esperada mesmo que Rubro-Negro ganhasse otricampeonato 

AFP 

enato Gaúcho não 
resistiu à pressão 

da derrota por 2 a 

1, no último sábado, 

para o Palmeiras na final da 

Libertadores. Ontem, o Fla- 

mengo anunciou a demissão 

do técnico. A perda do tri da 

Liberta gerou enorme co- 

brança interna da diretoria 

etambém datorcida. Renato 
deixou o cargo de comando 
à frente do Rubro-Negro em 

comum acordo com o clube, 

que informou a decisão nas 

redes sociais. O nome do ar- 
gentino Marcelo Gallardo, 

do River Plate, parece ser a 
prioridade para assumir o 

comando técnico do clube 
carioca em 2022. 
A demissão aconteceu 

conversa agendada para o 

começo da tarde de ontem 
entre dirigentes e o treina- 

dor. Entretanto, a decisão 

já era esperada diante do 

ambiente conturbado. O 
contrato do então treinador 
era válido até o fim do ano e 
dificilmente seria renovado 

mesmo em caso detítulo da 
Libertadores. Com a derro- 
ta para o Palmeiras, a solu- 

ção foi encerrar antecipada- 

mente até para poupar Re- 

nato de um novo encontro 
com atorcida no Maracanã, 

Marcelo Gallardo pode treinar o Flamengo mas deve fazer exigências 

hoje contra o Ceará, pelo 

Brasileiro. O clube também 
decidiu desligar o auxiliar 

Marcello Salles, o Fera. 

Com acordo entreaspartes, 

o clube carioca será coman- 
dado nas últimas rodadas do 

moOutro sonho antigo do Fla- 
mengo, o técnico Carlos Car- 
valhal, do Braga, de Portugal, 
voltou a ser especulado no clu- 
beapós a demissão de Renato 
Gaúcho. Desde o ano passado 
no radar da diretoria, o portu- 

guês fez questão de parabeni- 

zaro compatriota AbelFerreira, 
treinador do Palmeiras, pelo 

título da Libertadores. 
Além de Abel, Carlos Car- 

valhal celebrou a conquista 

CARLOS CARVALHAL É OUTRO NOME COGITADO 
do também português Leonar- 
do Jardim na Liga dos Campeões 
Asiática, pelo Al-Hilal, dos Emira- 

dos Árabes, após vitória por 2 a O 
sobre o Steelers, da Coreia do Sul. 

“Quero congratulara vitória do 
Abel Ferreira, que foimeu jogador 
no Sporting e acaba de voltar a 

vencer uma grande competição 
internacional. Os meus parabéns 
ainda ao Leonardo Jardim, que 

é igualmente meu amigo e tam- 
bém venceu uma grande prova 

internacional. São títulos que 
prestigiam o futebol portu- 
guês”, Carvalhal. 

O discurso do técnico acon- 
teceu ontem durante coletiva 
de imprensa que antecedeu a 
partidadoBragacontrao Vizela, 
pelo Campeonato Português. 
Carvalhal tem contrato com o 
Bragaatéjunhodo anoquevem 

eé apontado como um dos fa- 

voritos da diretoria do Flamengo 
para assumir o cargo. 

MEMES ZOAM 
DEMISSÃO 

mCom a demissão de Re- 
nato Gaúcho do comando 
do Flamengo, a internet, 
comonão poderia deixarde 
ser bombou commemes. O 
treinador já vinha sofrendo 
bastante pressão dentro do 
clubee a postura desani- 
mada diante do Grêmio, no 

qual não vibrou com os gols 
dotimee depois foiacusado 
deter “entregado” o empate 
aumentaram bastante a 
cobrança pedindosua saída. 

A comparação com o 
português Jorge Jesus, o 
sempre queridinho da tor- 
cida Rubro-Negra, tam- 
bém não deixou Renato 
Gaúcho em paz no pouco 
tempo que esteve à frente 
do Flamengo. Ainda mais 
lembrando que o agora ex- 
-técnico disse que com R$ 
200 milhões seria fácil ser 
campeão de tudo. 

ENem a derrota do Flamengo 
nafinal da Libertadores para 
o Palmeiras, no último sába- 
do, fará o time jogar semtero 
Maracanã cheios. Até ontem, os 
rubro-negrostinham comprado 

mais de 36 mil ingressos para 

oduelo contra Ceará, hoje, às 

20h, pelo Brasileirão. A equipe 
será comandada nas últimas 
rodadas por Maurício Souza. Da- 

vidLuiz, Rodrigo Caio, Isla, Arão e 
Filipe Luís estão fora da lista de 

Me cobrem futebol 

bonito se me derem 

200 milh... 

FOTOS REPRODUÇÃO 

CALA A BOCA! 

Demitido sem ganhar 

nada. Vc é fraco! 

+ 

Memes zoaram a demissão de Renato, lembrando Jorge Jesus 

REENCONTRO COM TORCIDA SERÁ COM CASA CHEIA 
jogadores à disposição. 

Será o reencontro comatorcida 
após deixarescapar otricampeona- 
tonaLibertadores. Ainda comchan- 
ces remotas de título, o Rubro-Ne- 
gro precisa vencer para se manter 
vivo. Se não ganhar, o Atlético-MG 
será campeão, mesmo sem entrar 
emcampo. 

A falha de Andreas Pereira na 
final da Libertadores que resultou 

no gol do título do Palmeiras fez 
comqueojogadorficassearrasado. 

Preocupado com o futuro do 
meia, o Flamengo ofereceu su- 

porte psicológico paraqueo lan- 
ce nãoatrapalhe a carreira dele. 
Reforço contratado no meio do 
ano, Andreas é visto como um 
dosjogadores de maior poten- 

cialno atualelenco. Horas após 

afalha, o jogador se pronunciou 
nas redes sociais. Ele recebeu 
apoio dejogadores do Flamengo 

etambém de astros do futebol 
internacional, 

AFP 

A demissão de Renato Gaúcho foi de comum acordo com a diretoria 

Brasileirão por Maurício Sou- 

za. O Rubro-Negro ainda tem 

chances remotas de título da 
competição. Ex-jogador do 

Flamengo, Renato Gaúcho co- 

mandou o Rubro-Negro pela 
primeira vez. Ele assumiu a 

e-mail: edilson.silvaodia.com.br 

equipe em julho. No total, co- 

mandou o clube carioca em 
38 jogos, com 25 vitórias, oito 

empates e cinco derrotas, um 

aproveitamento de 72,8%. Foi 

eliminado da Copa do Brasil 
pelo Athletico Paranaense e 

Edilson Silva 

deixa o time em segundo no 

Brasileiro, além deter perdido 

dotri da Libertadores. 

EXIGÊNCIAS DEGALLARDO 

O atual treinador do River 
Plate Marcelo Gallardo seria 
o plano A do Flamengo para 

substituir Renato Gaúcho. 
Mas teria feito exigências 

para aceitar oferta do futebol 

brasileiro. Para vir teria que 
ser por conta de um projeto 

de longo prazo e ter autono- 

mia para mandar nas catego- 

rias de base, futebol profissio- 

nal, contratação dejogadores. 

Treinador do River há sete 
anos, Gallardo falou em tom 

de despedida após conquis- 

tar o título do Campeonato 

Argentino na última semana. 

Pelo River, o ex-jogador 

já fez história como técnico. 
São 13 títulos em sete anos. Os 
principais: Libertadores em 

2015 e 2018. Gallardo venceu 
três Recopas Sul-Americanas, 

três Copas da Argentina, duas 

Supercopas do país eum Cam- 
peonato Argentino. 

NE 

Demissão de Renato Gaúcho, após a derrocada, era esperada 

FIM DA LINHA 
demissão do técnico Renato Gaúcho, 

após a derrocada do Flamengo em 

Montevidéu, era esperada. Um time 

de R$ 200 milhões não pode apresentar um 

futebol tão frágil como o time comandado 

por Renato. A partir de agora, a diretoria 

do Flamengo foca na busca por um novo 

comandante e os estrangeiros lideram as 

pesquisas. Jorge Jesus, Marcelo Gallardo e 

Carlos Carvalhal são os primeiros em uma 

lista que não pode ser extensa. E novas que- 

das podem acontecer no Fla. 

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO 

NA CONTA DO VAR 

que precisa ser feito. 

mA arbitragem brasileira demonstra seu despreparo a 

cada rodada do Brasileirão. O Fluminense foi altamente 
prejudicado - assim como muitos outros clubes - na úl- 

tima rodada. A atitude do presidente Mário Bittencourt 
deiraté a CBF cobrar explicações foi perfeita. Do jeito 

Coluna publicada às terças, quintas, sextas esábados 

MUDANÇAS JÁ! 

EA forma com que o Vasco 

terminou sua temporada foi 

melancólica. Um time com 
a grandeza do Cruzmaltino 

não podeter a atitude que 

teve na reta final da Série B. 
O presidente Jorge Salgado 

precisa agir e encontrar so- 

luções para o Vasco voltar a 

ser o verdadeiro Vasco. 

FESTA MERECIDA 

culo que fez a 

o peso 
B nãc 

falo) 
para 0 atual mo- 

O significa muito. 
Além do títu 
atual do 
gatou o tor 


