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APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

Veja as datas de pagamento 
do INSS para o ano que vem 
São mais de 36 milhões de beneficiários em todo o país. Depósitos seguirão sequência dos anos anteriores. ECONOMIA, PR. 

Doze presos 
emação da 
Civilcontra 
traficantes 
Operação policial foi desencadea- 
da após ataque a um bar no bairro 

São Sebastião, em Petrópolis, em 

julho deste ano. Na ocasião, uma 

pessoa morreu e três ficaram fe- 

ridas. Mandante e executores do 
crime foram identificados.P.5 
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Acordo coma 
Justiça após ficar 
nu emestátua 
Chico Fernandes, que subiu pelado 

no monumento do General Osório 
na Praça XV, no Centro, se compro- 
meteu a não repetir mais a cena 

pelos próximos cinco anos.P.4 

Após ampliar abrangência do certificado de vacina, prefeito Eduardo Paes recua na exigência do comprovante em PRF recu pera 
táxis, shoppings e transporte por aplicativo. Mas a obrigatoriedade em bares, restaurantes e hotéis está mantida. P.3 ca rga avaliada 

COM A AMEAÇADA VARIANTE ÔMICRON, CAPITAL VIVEIMPASSE SOBRE RÉVEILLON. 3 emRS 2milhões 
Segundo agentes, dois homens ar- 
mados roubaram um caminhão 
que carregava televisores e fizeram 

omotorista refém, mas depois aban- 

donaram o veículo e fugiram. P.5 

PROVA DE VIDA SERÁ RETOMADA NO ESTADO 
Aposentados e pensionistas nascidos em janeiro que recebem pelo Rioprevidência serão os primeiros a fazer o procedimento em 2022. P.12 

MARCELO CORTES / FLAMENGO 
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a pagar indenização de R$ 15 mil 

a uma aluna negra, que foi vítima 
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NORECIFE 

Sem chances de 
título, Flamengo 
enfrenta o Sport 
Cheio de problemas médicos, Rubro-Negro jogará com 
time praticamente reserva hoje à noite, fora de casa 

m dia após ver o 

Atlético-MG faturar 
otítulo brasileiro, o 

Flamengo enfrenta o 

rebaixado Sport hoje, às 20h, 

em Recife, com uma equipe 
praticamente reserva. Sem 

muito a fazer no campeona- 

to a três rodadas do fim, o 

Rubro-Negro segue cheio de 

problemas médicos eganhou 

mais dois: Gabigol, com qua- 
dro de faringite, e Andreas 

Pereira, com dores no púbis, 

estão fora da partida. 

Os dois se juntam a Filipe 

Luís, Willian Arão, Isla, Die- 

go Alves, Léo Pereira e Arras- 
caeta, que nem sequer foram 

relacionados e ficam no Rio 
de Janeiro. Além deles, Ever- 

ton Ribeiro está suspenso. 

Segundo o Flamengo, Fili- 

pe Luís teve lesão na pantur- 

rilha esquerda constatada e 
Willian Arão está com ede- 
ma ósseo no joelho esquer- 

do. Os dois não devem mais 
jogar na temporada. Já Die- 

go Alves e Léo Pereira estão 

com dores musculares e fa- 
rão exame de imagem, assim 

como Isla, que apresentou 

desgaste muscular. Em re- 

lação a Arrascaeta, o clube 

informou que o uruguaio se- 

gue a programação gradual 
de retorno e prevenção. 

Com nove desfalques, o 

Flamengo deve ir a campo 

com: Hugo, Matheuzinho, 

Rodrigo Caio, David Luiz e 

Ramon; Thiago Maia, Die- 

go, Vitinho e Michael; Bruno 
Henrique e Pedro. 

CARVALHALESTÁ NA MIRA 

Em busca de um técnico es- 
trangeiro, o Flamengo teria 

um português como favori- 
to para assumir o comando 

da equipe em 2022. No en- 

tanto, ele não é Jorge Jesus. 

Segundo o jornal “Record”, 

Carlos Carvalhal, que dirige 

o Braga, é o técnico com mais 
chances de assumir o Rubro- 

CAMPEÃO 

Galo fatura o Brasileirão 
Atlético-MG vence o Bahia de virada e encerra jejum de 50 anos 

PEDRO SOUZA 

Em jogo dramático como 

o jejum de 50 anos, o Atlé- 

tico-MG venceu por3a 20 

Bahia, de virada, na Arena 

Fonte Nova, e conquistou o 
Brasileiro pela segunda vez 

na história — o primeiro foi 

em 1971. Hulk, de pênalti, e 

Keno, duas vezes, fizeram os 

gols que decretaram otítulo. 

Com o título encaminha- 
do, o Atlético precisava de 

apenas uma vitória ou dois 

empates nas últimas três ro- 

dadas para confirmar a con- 

quista. Com muito esforço, 

o time conseguiu o triunfo 
em Salvador, abriu 11 pontos 

de vantagem para o Flamen- 

go, segundo colocado, e não 

pode mais ser alcançado por 

nenhuma outra equipe. 

Desesperado para escapar 
do rebaixamento, o Bahia 

vendeu muito caro a derrota 
em casa. Já no segundo tem- 

Jogadores do Atlético-MG festejam a virada 

po, o Tricolor abriu 2a 0 com 

Luiz Otávio, aos 16 minutos, 

e Gilberto, aos 20, para delí- 

rio deuma Arena Fonte Nova 
lotada. A alegria durou mui- 

to pouco. 
O espírito “forte e vinga- 

dor” do Galo apareceu com 

tudo e foi avassalador, pre- 

cisando de apenas cinco mi- 

nutos para conquistar a vi- 
rada histórica. Aos 27, Hulk, 

craque do campeonato, con- 
verteu pênalti sofrido por 

Eduardo Sasha. Keno, aos 

28 e aos 32, fez os dois belos 

gols que garantiram o título 
com duas rodadas de antece- 
dência. Festa em Salvador e 
em Belo Horizonte. 

CAMPEÃO DA LIBERTADORES 

Atletas da base têm vez 
“Crias da Academia” vêm buscando o protagonismo no Alviverde 

O Palmeiras nunca deu tan- 
tas oportunidades aos jovens 

oriundos das categorias de 
base como nesta temporada. 

Neste ano, considerando ain- 

da as disputas que avançaram 

de2020, foram usados notime 

de Abel Ferreira 24.“crias da 
Academia” Todos elestiveram 
a chance de atuar pelo time 

profissional. A marca é recor- 

de e supera os 22 jogadores 

utilizados em 2002. 
São três os motivos que le- 

varam o Palmeiras a passar a 
utilizar tantos jovens forma- 

dos na base: a valorização que 

o clube passou a dar aos garo- 

tos a partir do momento que 

mudou sua política de contra- 

AFP 

153 
Palmeiras faturou a Liberta 

tações, o talento desses meni- 

nos, como Patrick de Paula, 

Gabriel Menino, Danilo, Wes- 

ley e Gabriel Veron, e a neces- 

sidade de descansar os seus 

principais atletas em alguns 

momentos da competição. 

Abel reclamou demais do des- 
gaste do calendário brasileiro. 

Se permanecer no clube, ele 

deverá intensificar esse rodí- 
zio com os meninos da base. 

Isso aconteceu em boa par- 

te do Paulistão, torneio que o 
clube jogou com times alter- 

nativos. A iniciativa serviu de 
laboratório para dar “cancha” 

aosatletas recém-promovidos 

ao profissional. Eles jogaram 

porque o grupo principal es- 
tava concentrado em outras 
competições eenfrentavauma 

exaustiva maratona de jogos. 

Com Estadão Conteúdo 
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GERSONBRILHA 

Apósmarcaro golúnico da vitóriado Olympique de Marselha sobre Nantes, pelo 

Francês, omeia Gerson, ex-Flamengo, foi exaltado pelojornal“L' Equipe”. A publicação 

. É ta 

Michael entra em campo hoje à noite, no Recife, diante do Sport 

estampouemsua manchetes dizeres “raio de prata” e chamou ogol de “magnífico”. 

-Negro no ano que vem. 
No ano passado, o Fla- 

mengo tentou a contratação 
do técnico, mas ele acabou 

recusando. Em entrevista, 
Carvalhal falou da situação 

e explicou por que não acei- 

tou dirigir o clube carioca na 

ocasião. “Quando vim para 
o Braga cheguei a ter pou- 

co tempo antes um acordo 
praticamente firmado com 

o Flamengo. Foi público. A 

opção foi o Braga, por ser o 

clube que é, por gostar mui- 

to do Braga e também pelos 

contornos da pandemia. Não 
teve nada a ver com a parte 

financeira. O interesse deum 
clube que é um dos melhores 

do mundo deixa-me extre- 
mamente orgulhoso e é uma 

recompensa pelo nosso tra- 
balho” afirmou. 

Com contrato até o meio 
de 2022, o Braga só liberaria 

o técnico em caso de paga- 

mento de uma multa. 

Gabigol, com quadro 

defaringite,e 
Andreas Pereira, 
comdoresno púbis, 
estãoforada partida 
dehoje, em Recife 
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JOÃO PEDRO ISIDRO / VASCO 

ima a ( 
Foco de Salgado precisa estar voltado para a escolha de CEO 

DE VOLTA À 
ESTACA ZERO 

pós a negociação com Ricardo Gomes 

melar, a diretoria do Vasco voltou a 

se reunir para encontrar um nome 

forte para comandar o futebol do clube. Se 

antes as tratativas com o ex-treinador cruz- 

maltino caminhavam bem, questões finan- 

ceiras e políticas se tornaram um impedi- 

mento. A partir de agora, o foco de Jorge 

Salgado e companhia precisa estar voltado 

para a escolha de um novo CEO. O tempo 

está passando... 

POLÍTICA EM ALTA 

HO Flamengo terá, amanhã, eleições presidenciais. 

Como Rodolfo Landim é o grande favorito para perma- 
necer no clube por mais três anos, a escolha do novo 

treinador também divide opiniões. Enquanto uma ala 

da diretoria gosta e faz coro pela contratação do por- 

tuguês Carlos Carvalhal, do Braga, o outro lado deseja 

insistir em Marcelo Gallardo, em fim de contrato com o 

River Plate. Além desses, outros nomes circulam pelos 
corredores da Gávea e do Ninho do Urubu, eo alvo será 

definido após as eleições. 

Coluna publicada às terças, quintas, sextas esábados 

PROMESSA 
DE CASA CHEIA 

mAntes de enfrentar a Chape- 

coense, o Fluminense tem o 

Bahia pela frente, é verdade, 

masatorcidatricolor já mira 

ojogo contra os catarinenses, 
que será no Maracanã. Com 

poucos dias de vendas, já são 

mais de 20 mil ingressos co- 

mercializados. Em virtude da 
alta procura, a diretoria de- 

cidiu abrir o Setor Leste pela 
primeira vez desde o retorno 

do público aos estádios. O Se- 

tor Sul, onde se concentram 

as torcidas organizadas do 

clube, já esgotou. 
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