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Paes garante desfiles das 
escolas de samba na Sapucai 
Prefeito diz que regras já estão sendo discutidas com a Liesa para apresentação ao comitê científico. rio,P.3 

Jovem é 
suspeito de 
matar pai 
na Baixada 
Homem de 19 anos foi preso em 

flagrante em Nova Iguaçu. Com 

ele, foi apreendida uma pistola 

nove milímetros, que teria sido 
utilizada no crime. P.5 

Faraó dos Bitcoins 
mandou matar 
outro empresário 
Glaidson Acácio dos Santos foi de- 
nunciado à Justiça por ordenar a 
morte de um concorrente, Nilson 

Alves da Silva, que sobreviveu.P.6 

SAI HOJE O 
CAMPEÃO DE 
«A FAZENDA 13º 
Polêmico, Rico Melquiades 
é um dos quatro finalistas 
do reality da Record. P.15 

Maioria dos 
casos graves de 
gripe no Rio é de 
não vacinados 
Dados do sistema de notificação 

no estado confirmam a importân- 

cia da imunização. E mostram ain- 

da um aumento da doença em no- 

vembro, com 164 casos graves de 
influenza, mais do quetodos os ou- 

tros meses anteriores somados. P.3 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM 

Irmão diz que Monique pensou 
em suicídio após morte do filho 

CLÉBER MENDES 

No segundo dia de audiência de instrução e julgamento 
de Monique e Jairinho pela morte do menino Henry Borel, 

testemunhas da defesa da ré e mãe da criança foram 
ouvidas. Bryan Medeiros, irmão de Monique, contou 

que ela teria pensado emjogar o carro da ponteetirar 

a própria vida quando estava a caminho do enterro 

do menino. Ele também confirmou que a irmã teria 

relatado as agressões de Jairinho. P.4 

TIO AFIRMA QUE JAIRINHO E O PAISÃO 

CONHECIDOS COMO'DONOS DAMILÍCIA”.».4 

MARCOS PORTO 

Monique Medeiros chora quando a 

mãe, Rosângela Medeiros da Costa 

e Silva, beija sua mão no Tribunal 

FLUMINENSE 
ESTÁ BEM 
PERTO DE 
CONTRATAR 
WILLIAM 
BIGODE. ps 
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VAIAS PARAJORGE JESUS NOBENFICA 

O Benfica superou o Sporting Covilhã por 3a O, na Taça de Portugal. Mesmo sem 

estar no banco, devido à suspensão, o treinador ex-Flamengo foivaiado pelos 

Barça avalia fazer oferta 
para tirar Gabigol do Fla 
Clube espanhol deverá irao mercado para contratar substituto de Sérgio Agúero 

om problemas cardía- 
cos, o atacante Sér- 

gio Agiiero anunciou 

nesta quarta-feira a 

sua aposentadoria do fute- 

bol devido a problemas car- 

díacos. A decisão do atacante 
podeter efeito no Flamengo. 

Isso porque de acordo com o 

jornalespanhol “Diario GoP, 
o clube espanhol deverá ir 

ao mercado para contratar 
um substituto para o argen- 
tino e Gabigol seria um dos 

candidatos. 
Segundo o site, a ideia se- 

ria apresentar uma oferta 

de 20 milhões de euros (R$ 

128,2 milhões) ao Flamen- 

go. Aos 25 anos, Gabigol 

está no clube carioca des- 
de 2019 e é um dos maiores 
ídolos da história do Rubro- 
-Negro, tendo sido eleito o 

“Rei da América” na última 
temporada. 

REPRODUÇÃO 

Fla contratou Gabigol em 2020 e desembolsou 18 milhões de euros 

O Flamengo contratou Ga- 

bigol em definitivo no come- 

ço de 2020 e desembolsou 18 

milhões de euros ( cerca de 

R$ 83,5 milhões na época). 

Na ocasião, o atacante havia 
acabado de marcar os dois 

golsna final da Libertadores 

de 2019 contra o River Plate. 

CARTADAFINAL 

Em busca de um técnico para 

comandar o Flamengo em 
2022, os dirigentes do clube 

REFORÇO TRICOLOR 

Flu próximo de Willian Bigode 
Tricolor está bem perto de mais uma contratação para 2022 

REPRODUÇÃO 

O Fluminense está muito 
perto defechar com maisum 

reforço para a temporada de 

2022. O atacante Willian Bi- 
gode, do Palmeiras, já tem 
tudo certo com o clube cario- 
ca. Falta apenas os exames 

médicos para que o atleta, 

de 35 anos, assine contrato 

com o Tricolor. As informa- 
ções são do portal “UOL”. 

Willian Bigode é sonho 

antigo do Fluminense. O 

clube carioca tentou a con- 
tratação do atleta no come- 

co da temporada, porém, 

ele acabou renovando com 
o Palmeiras. Após uma tem- 

porada com poucas oportu- 
nidades, o atacante vai de- 

sembarcar no Bio de Janeiro. 
Para fechar com Willian, o 

Fluminense levou a melhor 

a 
Bigode no ataque do Fluminense 

sobre Santos e Cruzeiro que 

também tentaram contratar 
o jogador. O atacante é es- 

perado na próxima semana 

para ser anunciado como re- 

forço para 2022. 

INTERESSE EM RODINEI 

O Tricolor tem um jogador 

no alvo para 2022. Trata-se 

de Rodinei, do Flamengo. 

Segundo apurou o Jornal O 
Dia com fontes no Fluminen- 
se, como aval de Abel Braga, 

que trabalhou com o atleta 

no Internacional e queria le- 

vá-lo para 0 Lugano, da Suí- 

ça, membros da diretoria tri- 

color entraram em contato 
com o Rubro-Negro para de- 

monstrar interesse na con- 
tratação do lateral-direito. 

Aideia foi entender qual mo- 

delo de negócio o rival deseja 
para negociar Rodinei. A re- 

portagem entrou em contato 
com o ex-zagueiro Ricardo 

Scheidt, representante de 

Rodinei, mas ele não aten- 

deu as ligações. 

BOTAFOGO 

Enderson fica mais tempo 
Clube passará por reformulação no elenco para a Série A 

Já se preparando para tem- 

porada de 2022, o Botafogo 

já deu início ao seu planeja- 

mento. Começando por fora 

do gramado, o clube tem 

como prioridade a renova- 
ção de Enderson Moreira. 

Segundo informações do 

portal “ge.com”, o Alvinegro 

quer anunciar o aumento do 

vínculo com o treinador ain- 
da nesta semana. 

Já para o elenco que vai 

trabalhar sob o comando 
do treinador Enderson, o 

clube quer se reforçar em 

quase todos os setores. 
Apenas os laterais, o qual 
o clube se considera bem 
servido, não terá mais re- 

forços. Daniel Borges, Ra- 

fael, Carlinhos, Hugo e Jo- 

nathan Silva são as opções 

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO 

Enderson segue no Botafogo 

para os lados do campo. 

Enquanto no gol Dou- 

glas Borges não tem seu 

futuro definido, o Botafogo 

tenta viabilizar as renova- 

ções de Gatito Fernández 

e Igo Gabriel. Mais à fren- 

te, na zaga, Dedé está sen- 

do cotado como reforço e 

as negocições com o Nova 

Iguaçu por Lucas Mezenga 
tem avançado. Gilvan tem 

um gatilho de renovação 

no contrato, mas pode dei- 

xar o clube em caso de boas 
propostas. 

Jáno meio, o clube busca 
alguém para suprir a saída 

de Pedro Castro, enquan- 

to tenta manter Barreto e 
Luís Oyama. O volante Bre- 

no está sendo avaliado. No 
ataque, Rafael Navarro está 
perto de deixar o clube, já 

Marco Antônio e Warley ne- 

gociam suas permanências. 

Elkson é apenas um sonho 

no momento. 

carioca irão Viajar em breve 
paraa Europa. Apesar de Car- 

los Carvalhal e Vitor Pereira 
serematualmenteosfavoritos, 

ojornalista Renato Maurício 

Prado afirmo queo Rubro-Ne- 

groainda preparauma “carta- 
da final” por Jorge Jesus. 

“Um passarinho me contou 

que, apesar de o Carvalhal, no 

momento, seja de fato o favo- 

rito, ainda haverá uma última 

conversa, em Lisboa, com o 

Mister Jorge Jesus, para uma 

pergunta que já deveria ter 

sido feita: “Mister, se for de- 

mitido em dezembro, aceita 

voltar para o Flamengo?! Por- 

que, por incrível que pareça, 
ninguém perguntou isso a ele 

atéhoje” disseao portal“UOL” 
A pressão sobre Jorge Je- 

sus diminuiu após a classi- 

ficação do Benfica para as 

oitavas de final da Liga dos 
Campeões. 

» e-mail edilson.silvaQodia.com.br 

torcedores quando teve seu nome anunciado no Estádio da Luz. 

NOVIDADE PARA 2022 

Vasco tem interesse 
na contratação de 
ex-jogador do Bahia 
clube da colina negocia com o volante 
Yuri Lara, destaque na Série B pelo CSA 

Depois do Vascoter enxuga- 
do a folha salarial com dez 
saídas, o clube o agora bus- 

ca no mercado peças para 
reformular o elenco. O clu- 
be da colina negocia com o 

volante Yuri Lara, destaque 
nasSérie B pelo CSA. Ojoga- 

dor, que está em fim de con- 

trato, tem propostas - além 

da do clube carioca - enão 
deverenovar com otimede 
Alagoas. As informações 
são da rádio CBN/Maceió. 

Yuri é primeiro volante 

de ofício, mas se destacou 

pelo CSA jogando mais 

adiantado, como segundo 

homem no meio de cam- 
po. Com 102 roubadas de 

bola, o jogador foi quem 

mais desarmou na última 
edição da Série B. 

O jogador já esteve 

próximo da renovação 
com o CSA, mas diante 

Edilson Silva 

de interesse de novos clu- 
bes, a negociação travou. O 

volante também teve pro- 

posta do Grêmio. 

RENOVAÇÃO 
O Vasco começou a negociar 
coma Havan a renovação de 

seu contrato de patrocínio, 

quese encerra no dia 31 de de- 

zembro. Atualmente, a marca 

é exibida nas mangas da cami- 

sa cruzmaltina. A informação 
foi divulgada pelo site “GE”. 

Pelo lado do Vasco, o clima 

é de otimismo por mais um 

ano de parceria. A tendên- 

cia é que o valor de R$ 4,2 

milhões seja mantido, com 
correção monetária para re- 

por a inflação. 

O acordo do Vasco com 
a Havan começou no início 

de 2020, ainda sob o co- 

mando do presidente Ale- 
xandre Campello. 

Rodolfo Landim foi reeleito para seguir no comando doFla 

CHAPA ROXA NO PODER 

epois de reeleger Rodolfo Landim 

para o próximo triênio a frente do 

Flamengo, os associados do rubro- 

-negro decidiram pela continuidade de Al- 

cides Antunes como presidente do Conse- 

lho Deliberativo. Essa tomada de decisão 

é importante para Landim e seus pares, 

uma vez que Alcides faz parte da chapa 

do atual mandatário do Fla. Sendo assim, 

o grupo de Landim unifica quase todos os 

poderes do Flamengo. Outra eleição que 

aconteceu foi referente ao Conselho de 

Administração e Luiz Eduardo Baptista, 
o BAP, foi o candidato único. 
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ADEUS PRECOCE 

taça erguida por Aguero. 

mNão faltaram lágrimas na despedida do argentino 

Sérgio Aguero do futebol. Em virtude de uma arritmia 

cardíaca, sofrida no dia 30 de outubro, o atacante do 

Barcelona decidiu pendurar as chuteiras. Aos 33 anos, 

Aguero acumula gols decisivos e títulos importantes. 

Oúltimo, por exemplo, foi aqui no Brasil. A conquista 
da Copa América junto a seleção argentina foi a última 

Coluna publicada às terças, quintas, sextas esábados 

VEM MAIS POR AÍ 

HA diretoria do Fluminense 
segue trabalhando para tra- 

zer novos reforços para a pró- 

xima temporada. O último a 

ser anunciado, otécnico Abel 

Braga, deve ter mais jogado- 
resà disposição com o passar 

do tempo. Diversos atletas 

são oferecidos mas poucos se 

encaixam no que deseja Má- 

rio Bittencourt e seus pares 

para clube. Aúnica certeza 
équeo mercadotricolor será 

bastante agitado nas próxi- 

mas semanas. 

L/FLAMENGO 

VITÓRIA NOS 
TRIBUNAIS 

Tribunal s 

Trabalhe 

. A de- 
entrar 

com um novo re 


