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FIQUE ATENTO! n . 

oncursos oferecerão mais de 

222 mil vagas no ano que vem 
Levantamento mostra que chances são para todos os níveis de escolaridade. Veja como se preparar. ECONOMIA, P.13 

A LUTA DE ALUNOS PARA RECUPERAR CONTEÚDOS PERDIDOS... 
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«ELE TENTOU FUGIR DE TÁXI SIM' 
Marido da mulher que morreu ao fazer hidrolipo na barriga em clínica estética, na Vila da 
Penha, acusa médico responsável pelo procedimento de não ter socorrido sua esposa. P. 4 
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Bêbado tenta invadir Vacinação de5 a Tlanos 
casa do vice-presidente | começa emPortugal 
Motorista embriagado furou bloqueio de acesso Cerca de 60 mil crianças, do total de 640 mil de meno- 

ao Palácio Jaburu, em Brasília. Ele foi parado após res desta faixa, foram cadastradas para primeira dose 

segurança disparar contra os pneus do veículo.P.15 contra covid-19. Imunização teve início ontem. P15 
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Polícia concluiu que 
Faraó dos Bitcoins 
Ele E VETU E) 
deconcorrentes. 

“NATALÉ O MOMENTO Operação prendeu” 
suportea comparsas. 

GARDÊNIA CAVALCANTI BISPO ABNER FERREIRA NUNO VASCONCELLOS : 
DMULHER,P.2 io o dia AR CAMINHO DA SABEDORIA, P.7 UMOLHAR SOBREORIO, PIO Confira mensagens 
Confira dicas da Não podemos a Amudança só ( | Oeleitor precisa trocadasentre 
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SONHANDO ALTO 

Vasco começa a 
ganhar forma para 
disputa da Série B 
Diretoria anuncia a contratação do zagueiro equatoriano 
Luís Cangá e do lateral-esquerdo Edimar, ex RB Bragantino 

ovamente em uma 
tacada só, o Vas- 

cão oficializou, on- 

tem, a contratação 

de mais dois jogadores: o 

zagueiro Luís Cangá, de 26 
anos, que estava no Delfíin 

Sporting, do Equador, e o 

lateral esquerdo Edimar, 

de 35 anos, que disputou o 

último Brasileirão pelo Red 

Bull Bragantino - terminou 
em sexto e disputará a fase 

de grupos da Libertadores 

do ano que vem - etambém 

foi vice-campeão da Copa 

Sul-Americana de 2021. 
O equatoriano chega ao 

Gigante da Colina com um 

contrato detrês meses para a 

disputa do Carioca, com op- 

ção de renovação até o fim 

do ano. Cangá disputou 29 

jogos pelo Delfín neste ano, 
com dois gols marcados. O 

defensor se caracteriza pelo 

bom posicionamento e por 

cobrar faltas e pênaltis. 

Já Edimar também foium 
dos destaques do RB Bra- 
gantino, quando conseguiu 

o acesso à Série A do Brasi- 
leiro, em 2019. Neste ano, 

esteve em campo pelo time 

paulista em 44. jogos. Ele co- 

leciona ainda passagens por 

Cruzeiro e São Paulo. 
Até o momento, o Vasco 

anunciou também as con- 
tratações do goleiro Thiago 

Rodrigues e do volante Yuri, 

ambos do CSA, justamente 
para dar uma cara ao time 

de Série B, com caminhos 

mais complicados até mes- 

mo com relação à elite do fu- 

tebol brasileiro. 

ATACANTEEX-CSAPODEPINTAR 

Além de Diego Souza, livre 

no mercado desde que se 

desligou do Grêmio e nome 

frequentemente especulado, 

o Vasco tem outro jogador 

ABRIU CAMINHO 

Carvalhal pode sair do Braga 
rritado com investida do Fla, clube português pensa em substituto 

AFP 
Em busca intensa por um 

novo técnico para 2022, a 

diretoria do Flamengo pode 

ter uma boa notícia nos pró- 

ximos dias. Sondado e trata- 
do como sonho há mais de 
um ano, Carlos Carvalhal, 

do Braga-POR, pode estar de 

saída do clube após resulta- 

dos ruins com os Braguistas. 

Deacordo com ojornal “A 
Bola” de Portugal, Carvalhal 
está ameaçado no cargo e o 

Braga, por sua Vez, passou a 
considerar a troca no coman- 
do esondar Bruno Pinheiro, 

do Estoril. Apalavrado com o 

Besiktas-TUR, Bruno preci- 

saria ser convencido pela di- 

retoria do clube português. 

Apressão em Carlos Carva- 

lhal se dá também por conta 

Carvalhal ameaçado no cargo 

das sondagens pelo seu tra- 

balho. Apesar de ter sofrido 
uma acachapante derrota por 

5alnaúltima quinta-feira 

para o Boavista, pela Taça da 

Liga, otécnico também já ba- 

BOTAFOGO 

Gatito quer 40% de 
aumento salarial 
Em mais uma novela envol- 
vendo atletas do Botafogo, 
chegou a vez da negociação 

por renovação contratual 

do goleiro Gatito Fernández 

virar destaque. Em longo 

imbróglio por conta de va- 

lores, o paraguaio pretende 
receber um aumento salarial 
na casa dos 40%, coisa que a 

diretoria alvinegra não pre- 

tende incluir num possível 

novo vínculo. 
Atuando pelo Botafo- 

go desde 2017, Gatito Fer- 

nández já é um dos maiores 

salários do atual elenco, re- 

cebendo acima dos R$ 200 

mil mensais e tendo direito 
de imagem - o que é raro no 
plantel do clube. Com a nova 

negociação, a cúpula do Glo- 

rioso reprovou o pedido de 

aumento, arrastando ainda 

mais negociação. 

VITOR SILVA/BOTAFOGO. 

Clube e goleiro não se entendem 

Um aumento salarial na 
casa dos 40% não é bem visto 
em General Severiano, já que 

Gatito Fernández não entra 
em campo desde setembro de 

2020, em partida pela quarta 
fase da Copa do Brasil daque- 

le ano, contra o Vasco, além 

da situação financeira do clu- 

be. O contrato do jogador ter- 

mina no próximo dia 31. 

lança no cargo por estar incli- 

nado a aceitar uma oferta do 
Flamengo, o que teria irrita- 

do a cúpula e torcedores do 

clube português. 

O técnico se reunirá nos 
próximos dias com Marcos 

Braz, vice-presidente de fu- 

tebol, e Bruno Spindel, dire- 

tor executivo. As tratativas 
com os grandes alvos para 

2022 se iniciam neste do- 
mingo (19), mas Carvalhal 

estará concentrado para o 

duelo contra o B-SAD, pelo 

campeonato local. 

Enquanto isso, a diretoria 

Rubro-Negra avalia outros 
nomes e deve iniciar ama- 
nhã conversar com Jorge Je- 

sus, Paulo Sousa, Paulo Fon- 

seca e Rui Vitória. 

FLUMINENSE 

Abel Braga 
confirma 
zagueiro 
O zagueiro David Duarte 

será mesmo atleta do Flu- 
minense. Durante entre- 
vista à “Rádio Grenal”, o 
técnico Abel Braga adian- 

toua contratação do joga- 
dor titular na campanha 

do acesso do Goiás à Série 
A do próximo ano. 

“Nós contratamos 
aquele central lá do 

Goiás”, disse Abel. David 
Duarte chegará ao Flu 

para brigar por posição, já 

que o Tricolor das Laran- 

jeiras conta com grande 

leque de jogadores para 

esta posição. 
David assinou pré-con- 

trato com o Fluminense 
no mês de outubro, quan- 

do ainda disputava a reta 

final da Série B. 

SURTO DECOVIDNO CAMPEONATO INGLÊS 
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Ojogoentre Aston Villae Burnley, até entãomarcado para às12horas (de Brasília), ontem, 

foiadiado. O motivoé o mesmoque já havia causado oadiamentodeoutras5 partidas da 

Cangá assinou por três meses para jogar Carioca 

Presidente Jorge 
Salgadoe gerente 

Carlos Brazil, 

agora executivo do 
futebol, conduzem 
asnegociações 

Ronaldo Fenômeno está 
de volta ao Cruzeiro, mas 

desta vez como peça ain- 

da mais importante na 

remontada do Cabuloso. 
Em acordo assinado após 
aprovação do conselho do 

clube, o ex-jogador e ago- 

ra empresário assinou a 

compra do clube mineiro. 

O primeiro anúncio da 

aquisição foi feito por Pe- 
dro Mesquita, diretor da 

XP Investimentos, empre- 

sa do ramo financeiro que 

auxiliou a Raposa na bus- 

ca por investidores. Em 

sua conta no Twitter, ele 

confirmou a negociação 

de Ronaldo. 
“Atenção mundo do fu- 

182rodada do Campeonato Inglêsaolongo dasemana:osurto de covid-l9entreatletas. 

DIVULGAÇÃO 

fortemente cogitado para 
reforçar o seu ataque na pró- 

ximatemporada. Trata-se de 

Tury Castilho, um dos desta- 

ques do CSA em 2021. 

O Gigante da Colina es- 

taria observando o atleta, 
que, vale ressaltar, tem per- 

manência considerada difí- 
cil no clube alagoano para 

2022. Ele está emprestado 

pelo Portimonense, de Por- 

tugal. O técnico Zé Ricardo 

Ronaldo Nazário e o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, brindam felizes uma nova era 

CRUZEIRO FENOMENAL 

Ronaldo compra clube mineiro 
e já arregaça todas as mangas 
Ex-jogador e agora empresário irá botar Raposa para correr 

tebol! Um grande filho à casa 

torna! Ronaldo Luís Nazario 
de Lima o “fenômeno” acaba 
de assinar um acordo para 

compra do Cruzeiro!” 

Em assembleia realizada 
na noite da última sexta-fei- 
ra, o Cruzeiro conseguiu a 

aprovação da alteração no 

estatuto do clube, possibili- 

tando que até 90% das ações 

da Sociedade Anônima do 
Futebol (SAF) - criada neste 

mês - possam ficar ir para O 

controle dos investidores. 
Ronaldo comprou 90% 

por R$ 400 milhões - como 

aporte inicial - para paga- 
mento de dívidas emergen- 

ciais e investimentos no de- 
partamento de futebol. Em 

DIVULGAÇÃO /BRAGANTINO 

Edimar chega para dar mais experiência ao time 

já teria dado o seu aval para 
finalizar a negociação. 

Natural do Rio de Janeiro, 

Jury Lírio Freitas de Casti- 

lho, de 26 anos, é considera- 

do versátil no sistema ofen- 
sivo, podendo atuar tanto 
pelas pontas quanto como 
referência do ataque. Na Sé- 

rie B, entrou em campo em 

28 partidas, contribuindo 

com 10 gols e quatro boas 

assistências. 

RIR 
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transmissão realizada em 
uma rede social, Ronaldo, 

junto ao presidente Sérgio 

Santos Rodrigues, deu sua 

declaração sobre a transação 

concluída: 
“Dizer que tenho muito a 

retribuir ao clube. Teremos 
muito trabalho pela frente. 

Vamos lá. Com certeza, te- 

mos muito trabalho e am- 
bição para fazer o Cruzeiro 
brilhar novamente”, disse o 

ex-jogador, que teve a fala 

destacada pelo mandatário 

do clube mineiro. 
“Nosso acionista majori- 

tário Cruzeiro SAF. Obriga- 
do. Estamos certos que aqui 

é um projeto que será pionei- 

ro para o futebol brasileiro”. 

PATROCÍNIO 


