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FIQUE ATENTO! 

Férias coletivas podem 
afetar recesso de fim de ano 
Trabalhadores que já tiraram esses dias por causa da pandemia correm risco de ficar sem folgas de Natal e Ano Novo. 
Para especialistas, empregados precisam se atentar às regras e exigir cumprimento de seus direitos. ECONOMIA, P.13E14 
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| VOZES PODEROSAS 
CONTRA AOPRESSÃO 
Cleo soltao verbo contra a repressão às mulheres no clipe 
de 'Tormenta', em parceria com Karol Conká e Azzy. P.4 

PTCPRETENDE 
AUMENTAR DE 
TAMANHO 
ATRAINDO UM 
TRIO DE POLÍTICOS 
BOLSONARISTAS 
INFORME DO DIA, P.2 

PROTESTO CONTRA Os 
TIROTEIOS NA SERRINHA 
Moradores da comunidade em Madureira, na Zona Norte, relataram rotina de pânico por conta 
da guerra do tráfico e ações policiais. PMs lançaram bombas de gás durante a manifestação.P.4 

POLICIAL 
EOUTRO . 
HOMEM SÃO 
MORTOS NO 
ITANHANGÁ 
RIO DE JANEIRO, P. 4 

GARDÊNIA CAVALCANTI 
DMULHER, P. 2 

Confira dicas de 
estilista para 
escolher o look 
ideal nas festa de 4 
fim de ano 

DIVULGAÇÃO 

Investigador Eduardo Paiva de Queiroz 

BISPO ABNER FERREIRA 
CAMINHO DA SABEDORIA, P. 7 
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PADRE OMAR 
FÉNORIO,P.6 

Quemse converte a = 
eseaproxima RA 
do Senhor sente pas É 
alegria, hoje é 
necessário ter fé 

NUNO VASCONCELLOS 
UM OLHAR SOBREORIO, P.10 

Acada dia surge fo 
um fato novo para So RE 
comprovar que 
oRioviveuma 
situação de guerra 

Gripe: Postos cheios 
em dia de vacinação 
Unidade de saúde na Tijuca registrou movimentação intensa 
após a chegada de novas doses da vacina contra a Influenza.P.5 

OSAMBADELUTO 

Morre Monarco, 

baluarte da Portela, 
aos 88 anos, no Rio 

RIO DE JANEIRO, P.11 



FLAMENGO 
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MÁQUINADEGOLS 
O Manchester United continua reagindo no Inglês. Com direito a mais um gol do 

português Cristiano Ronaldo, derrotou o Norwich, no estádio Caroow Road, por 1 

BH brinca sobre tempo 
sem falar com Gabigol 
“Juro que dessa eu não sabia”, disse o atacante rubro-negro sobre fala do artilheiro 

atacante Bruno 
Henrique, de 30 

anos, utilizou as re- 

des sociais para co- 

mentar a declaração de Ga- 

bigol, durante participação 

no podcast “PodPah”, de que 
os dois teriam ficado dois 
meses sem se falar. Sem con- 
firmar ou negar a informa- 

ção, o jogador do Flamengo 

escreveu. “Sério ? Juro que 

dessa eu não sabia. Kkkkkk”. 
Gabigol e Bruno Hen- 

rique são duas estrelas do 

elenco do Flamengo eatuam 

juntos desde o Santos. O ar- 

tilheiro rubro-negro afir- 

mou que o temperamento 
do companheiro é muito pe- 

culiar e que resolveu fazer 

um teste com Bruno. Porém, 

não houve qualquer tipo de 

briga entre os dois. 

“Eu e o Bruno Henrique Gabigol e Bruno Henrique são duas estrelas do elenco do Flamengo 

FÁBIO COSTA 

NÃO ACEITOU! 

Juninho recusa convite do Vasco 
Ídolo cruzmaltino recebeu oferta do presidente Jorge Salgado 

Ídolo dos torcedores do Vas- 
co, Juninho Pernambucano 

não será dirigente clube em 

2022. O Reizinho concedeu 
uma entrevista ao canal 
“Atenção Vascaínos” e expli- 
cou o motivo deter recusado 
o convitefeito pelo presiden- 

te Jorge Salgado. 

“Não tenho como voltar 
agora. Sou muito agradecido 

eo presidente foi muito pro- 
fissional. Me apresentaram 

um projeto, mas como disse 

antes, quero ser treinador e 

tenho uma filha em ano le- 
tivo na França e não posso 

retornar neste momento. 
Muito grato ao presidente 

Salgado” afirmou. 

O ídolo cruzmaltino está 
deixando a função de diretor 

REPRODUÇÃO 

Ex-jogador explicou o motivo de ter recusado o convite vascaíno 

executivo do Lyon erecebeu a 
oferta do clube carioca. Após 

contratar Carlos Brazil, para 

a função de gerente geral, o 

Vasco avalia outros nomes 

FÓRMULA] 

Max supera Hamilton 
e larga na frente 
A decisão dotítulo da Fórmu- 
la 1 terá Max Verstappen na 
primeira posição do grid de 

largada. O holandês da Red 

Bull garantiu a pole position 

do GP de Abu Dabi, o último 

datemporada, ao fazer a me- 

lhor volta do treino classifica- 
tório, em Imin225109. Lewis 

Hamilton foi 0371 mais len- 
to e terminou em segundo, 

enquanto a terceira coloca- 

ção ficou com Lando Norris, 

da Mclaren. 
Verstappen largará na 

ponta pela décima vez no 

ano após passar um período 

de três corridas sem a pole 

- a última havia sido em ou- 
tubro, nos Estados Unidos. 
Não àtoa, saiu do carro com 

um largo sorriso, comemo- 

rando muito a conquista. Lí- 

der do ranking, o holandês 

tem os mesmos 369.5 pontos 

AFP 

Max Verstappen perto do título 

que Hamilton, mas está na 

frente pois leva vantagem 

no número de vitórias, com 

nove contra oito do britâni- 
co. Sair na frente, portanto, 

é uma vantagem muito im- 
portante paraa disputa final. 

“É um sentimento incrí- 
vel. Teve horas boas e ruins, 

mas estou muito feliz pela 

pole”. 

para seguir com a reformu- 
lação para 2022. Fernando 

Prass e Anderson Barros ain- 
da estão em pauta para assu- 

mir cargos no clube. 

PROPOSTA 

Kappa 
quer ficar 
no Fogão 
As negociações do Botafo- 

go no que diz respeito ao 

futuro da fornecedora de 
material esportivo para as 

próximas temporadas ga- 

nharam umnovo capítulo. 
Após a Volt ter feito uma 

proposta que agradou às 

expectativas do clube, a 

Kappa resolveu 'respon- 

der na mesma moeda” e 
apresentou novos núme- 
ros ao Alvinegro. 

A marca italiana, vale 

lembrar, é a responsável 

por assinar os uniformes 

do Glorioso desde 2019. 
Por contrato, a compa- 
nhia pode cobrir qual- 

quer proposta que o Bo- 
tafogo receber até o mês 

de dezembro. Neste caso, 

a Kapparesolveu fazê-lo. 

somos muito amigos desde 
o Santos. Só que o Bruno 

Henrique tem uma perso- 

nalidade muito peculiar. 

Teve uma época que eu 

falei, vou ficar dois meses 

sem falar com ele? Aí eu 
fiquei, passou dois meses, 

falei com ele, ele respondeu 

como se não tivéssemos fi- 
cado sem se falar por um 

dia. Ficou tudo certo. Não 
teve nenhuma briga, mas 
ele é maluco”, contou. 

O artilheiro afirmou que 

quando Bruno Henrique 

estava negociando com o 

Flamengo, ele ficou ligan- 

do para o companheiro com 
frequência. “Fiquei pertur- 

bando ele direto, falando 

para ele vir pro Flamengo. 

Somos muito amigos, fiquei 

muito feliz quando ele veio 

pra cá”, disse. 

a 0, pela l62 rodada. Com o resultado, o United subiu para a quinta posição. 

FLUMINENSE 

Jogador vem 
sendo ventilado 
em gigantes do 
futebol europeu 

Presente na premiação 
do Brasileiro de 2021, na 

CBF, o presidente do Flu- 

minense, Mário Bitten- 

court, negou que tenha 
chegado ao clube carioca 

qualquer proposta pelo 
atacante Luiz Henrique. 

Um dos destaques do clu- 

be carioca na última tem- 
porada, o jogador, de 20 

anos, é atualmente a pro- 

messa de Xerém que esta- 
ria mais próxima de uma 

possível venda. 

“Não (teve proposta), 

zero. Nunca recebemos 
nenhuma proposta pelo 

Luiz Henrique, nem an- 

tes, nem depois e nem 

agora. É um jogador que 
sefala muito, obviamente 

é um jogador belíssimo, 

um jovem talento do Flu- 

minense e do futebol bra- 

Tricolor nega proposta 
por Luiz Henrique 

Atacante tem apenas 20 anos 

sileiro. Em algum momento 

essa proposta pode chegar, 

mas não tivemos nem son- 
dagem até agora”, afirmou. 

De acordo com informa- 
ções de jornais europeus, 
alguns gigantes europeus 

como Milan e Real Madrid 
observam o jogador. Segun- 

do as mesmas publicações, o 

Fluminense só deverá acei- 
tar uma oferta na casa de 15 
milhões de euros (cerca de 

R$ 95,27 milhões) 

Luiz Henrique, de20 anos, 

teve a sua primeira oportu- 

nidade no profissional no 

ano passado. 

TORCEDOR 

No Rio de Janeiro para 

disputar o jogo festivo que 

ocorreu ontem no Estádio 
Nilton Santos e para noi- 

te de autógrafos do livro 

sobre sua história, o ídolo 

do Botafogo Loco Abreu 

afirmou que ficou espe- 

rando por um convite do 
Glorioso para disputar a 

Série Be resolveu encerrar 
a carreira de vez quando a 

oportunidadenão chegou. 

“Agradeço muito o ca- 

rinho e o respeito do tor- 
cedor e das diretorias do 
Botafogo e vibro pelo fato 

de o clube ter voltado à 
Série A. Ainda mais como 
campeão. Mas pelo conhe- 

cimento que tenho de lá, 
acredito que poderia ter 

fechado minha carreira 
como jogador no Botafo- 

LESIONADO 

O Paris Saint-Germain 
confirmou a previsão de 

retorno de Neymar após 

lesão - que foi divulgada 

inicialmente que o tra- 

tamento seria de seis até 
oito semanas. O brasileiro 
se recupera de uma lesão 

DIVULGAÇÃO 
E 

| A 
Loco ainda quer voltar ao clube 

go. Seria positivo para mim 

e para o grupo. Pendurei as 

chuteiras esse ano porque 

não veio esse convite. Eu 
aceitaria ser utilizado em 
jogo sim, jogo não, e com 
certeza tiraria a responsabi- 

lidade de muitos jovens, en- 

carando a imprensa nos mo- 

notornozelo esquerdo, sofri- 

da no final de novembro, no 

duelo com o Saint-Étienne. 
Neymar vai continuar 

se recuperando de lesão 

no Centro de Treinamento 
Camps Des Loges. O brasi- 

leiro já iniciou o tratamen- 

Loco: “poderia ter fechado a 
carreira no Botafogo” 
ídolo do alvinegro agora estuda para ser treinador de futebol 

mentos ruins, assim como 

o Lugano fez no São Paulo 

quando encerrou sua carrei- 
ra. Contudo, isso não muda 

em nada o respeito que te- 

nho pelo Botafogo e o cari- 

nho pelas pessoas que estão 

no clube hoje” contou Loco. 

Com a carreira dentro 
de campo encerrada, Loco 

se prepara para iniciar uma 

nova fase da vida como trei- 
nador de futebol. O atacante 
já cumpriu o curso de técni- 

cos na Argentina em 2019. 
O uruguaio espera um dia 

voltar ao Alvinegro e afirma 

que sua história com o clube 

ainda não acabou: 
“Minha passagem pelo 

Botafogo não acabou. Algo 
me diz que vou voltar, só 

não sei de que forma.) disse 

ojogador. 

Neymar só volta em janeiro 
to, mas segue com o apoio de 

muletas para locomoção. 

O Paris Saint-Germain 
espera contar com Neymar 
para as oitavas de final da 

Champions League, que 
acontecerá na segunda me- 

tade de fevereiro. 

BEBA COM MODERAÇÃO 

E 
E 

Ê 
É 
g 


