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PARA ALIVIAR O BOLSO 

Saiba como economizar na 
conta de luz durante o verão 
Coma tarifa alta, em razão da crise hídrica, a solução é poupar energia seguindo dicas de especialistas. Economia, P.10 

À VÍTIMA DE 
HIDROLIPO 

MARCOS PORTO 

Familiares de Maria Jandimar Rodrigues, morta após procedimento estético emuma clínica na Vila da Penha, fizeram duras 

críticas ao médico durante enterro da autônoma no Cemitério de Inhaúma. “E um carniceiro”, disse Vânia Marques, ex-sogra. P.5 
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MÃES DE MORTOS POR VIOLENCIA AINDA ESPERAM POR JUSTIÇA.».: 

brasileiraque 

ajudou judeus na 

Segunda Guerra 

Aug E 
Globo.r.15 

DIVULGAÇÃO /GLOBO 

Seis feridos 
em ataque 
a barem 
Inhaúma 
Uma criança está entre os balea- 
dos no estabelecimento na Zona 
Norte do Rio. Segundo a PM, cri- 

minosos em uma moto passaram 
atirando na direção do local. P.4 

PM reformado 
é morto na saída 
do mercado 
Robenilson Vasques Fernandes 

tinha ido fazer compras com a es- 

posa em Nilópolis. Durante a ação, 

uma mulher foi atingida.P.5 

Novas ameaças 
contra diretores 
da Anvisa 
Funcionários pedem que órgãos 

do governo apurem autores das in- 

timidações após críticas de Bolso- 

naro sobre vacinação infantil. P.n 

Samba e 
caridade 
na Praça 
Tiradentes 
Com Selminha Sorriso, da 
Beija-Flor, e Evelyn Bastos, 
da Mangueira, ação das 
escolas do Grupo Especial 
distribui 500 quentinhas 
para moradores de rua. P.9 
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TÉCNICO DO 
FLUMINENSE, 
ABELBRAGA 
QUER TIME 
OFENSIVO EM 
2022.r8 

FLAMENGO 
FECHA NOVOS 
PATROCÍNIOS E 
FAZ ENTREVISTA 
COM TECNICO 
PORTUGUES. p.8 



FLAMENGO 

Mais dinheiro para 
entrarno caixa 
Clube fecha novos patrocínios para short e camisa que 
renderão R$58 milhões em dois anos a partir de 2022 

Departamento de 

Futebol do Flamen- 
go, representado por 
Marcos Braz e Bru- 

no Spindel, trabalha na bus- 

ca pelo novo treinador, mas a 

equipe do setor de Marketing 

também está se movimentan- 
do a todo vapor para gerar 

ainda mais receitas ao clube. 
Nesta semana, o Conselho De- 

liberativo, em reunião de ca- 
ráter de urgência, apreciará e 

votará dois novos contratos de 
patrocinadores: a ABC Cons- 

trutora, para o calção, e Pixbet, 

no omoplata. 

A ABC já é parceira do Fla- 
mengo desde maio deste ano, 

mas o contrato chega ao fim 

no próximo dia 31. Porém, o 

Departamento de Marketing 

negociou erenovoua parceria, 

mas com um valor ainda mais 
relevante para o clube. 

Para exibir a marca do fim 
de maio até o início de de- 
zembro, a ABC pagou ao Fla- 

mengo R$ 3,5 milhões (sen- 

do R$ 500 mil em material). 

No novo contrato, válido por 
dois anos, a forma de paga- 

Pixbet exibirá asua 
marca na omoplata 

da camisa, no lugar 

daSportsbet.io 

mento será: 12 parcelas de R$ 

400 mil em 2022, totalizando 
R$ 4,8 milhões, e 12 parcelas 

de R$ 433 mil em 2023, tota- 

lizando R$ 5,2 milhões. Além 

disse, há cláusulas de metas 

que podem alavancar ainda 

mais o montanteno contrato. 
Já em relação a Pixbet, 

que exibirá a marca no es- 

paço do omoplata do unifor- 

me, o Flamengo receberá R$ 

48 milhões que irá até fim de 

2023. A forma de pagamento 

será: quatro parcelas de R$ 12 
milhões, sendo a primeira al- 

guns dias após a aprovaçãono 

Conselho Deliberativo. 
A Pixbet entrará na vaga 

da Sportsbet.io, que deixa- 

rá a parceria no dia 31 de 
dezembro. A informação 

do acerto entre Flamen- 
go e Pixbet foi noticiada 

primeiramente pelo por- 

tal “GE” e confirmada pela 
reportagem. 

Ou seja, somando os dois 

contratos, o Fla receberá, pelo 

menos, R$58 milhões em dois 

anos. Apesar de 2021 ter sido 

sem títulos de expressão, a 

marca do clube continua se 
valorizando. 

PARA A SÉRIE B 

Cruzmaltino busca um artilheiro 
Atacante do Atlético-GO entra na mira do presidente Jorge Salgado 

O Vasco segue em busca de 

reforços para 0 ataque. Após 

se interessar pela contrata- 

ção de Raniel, do Santos, e 

Caio Dantas, do Náutico, o 

Cruzmaltino está de olho em 
Zé Roberto, que disputou o 

último Brasileirão pelo Atlé- 

tico-GO. A informação é da 

“Rádio Tupi”. 
Segundo o veículo, a nego- 

ciação é considerada difícil. 

Porém, em entrevista à “Rádio 
Sagres 730”, o presidente do 

Atlético-GO, Adson Batista, 

admitiu que Zé Roberto dese- 

ja deixar o clube em 2022. 
“Há uma vontade do Zé de 

buscar novos ares. Nós inves- 
timos uma quantia nele, va- 

mos analisar friamente. Ele 
tem umas duas ou três pro- 

postas” declarou. 

DIVULGAÇÃO ATLÉTICO-GO 

NBA 

FE 
Zé Roberto pode pintarna Colina 

Até o momento, o Vasco 

anunciou as contratações do 

goleiro Thiago Rodrigues, do 

zagueiro Luís Cangá, do lateral 

Edimar edovolanteYuriLara. 
Raniel aliás, voltou ao radar 

do Vasco após melar a negocia- 

ção entre Santos e Cruzeiro. O 

fato de o atacante ter convivi- 
do com lesões e atuado pouco 

pelo Santos em 2021 pesaram 
para a Raposa. Além disso, O 

salário do atacante foi conside- 
rado fora dos padrões do clube 

mineiro, que também dispu- 

tará novamente à Série B do 
Brasileirão. 

VENDIDO QUASE DEGRAÇA 

o Vasco acertou a venda 
do zagueiro Ricardo Graça, 

de 24 anos, para o Júbilo 

Iwata, do Japão, por 1,5 mi- 

lhões de dólares, em torno de 

R$ 8 milhões de reais, mas 

grande parte desta quantia 

será direcionada ao atleta e 
seus representantes por con- 
ta de dívidas do clube. 

FLUMINENSE 

Abel promete time ofensivo 
Desempenho fora de casa no Brasileiro deixou técnico encucado 

Abel Braga já projetou o es- 

tilo de jogo do Tricolor em 

2022 e comentou sobre pe- 
didos de reforços, além de 

transferências encaminha- 
das. Está fará sua quarta 
passagem como treinador 

do Time de Guerreiros. 
“Vamos ser um time de 

ataque. Não podeter o rendi- 

mento queteve fora de casa, 
foi muito ruim. Tem queter 
uma maneira, tem queter 

o plano B” disse à “Rádio 

Grenal”. 
Ficou claro que Abelão se 

referiaao desempenhotrico- 

lor no Brasileirão, não per- 
mitindo conseguir classifi- 

cação à fase de grupos da Li- 

bertadores do ano que vem. 

E, realmente, Abel Braga 

tem razão. Nos jogos fora de 

ARQUIVO ODIA 

casa, o rendimento do Flu- 

minense foi pífio. Dos 18 

jogos, perdeu 10 e empatou 
quatro - Cuiabá (2 a 2), For- 

taleza (1a 1), Bragantino (2a 

2) e São Paulo (0 a 0). 

Eas vitórias? Foram bem 
escassas: três apenas, con- 

tra Athletico-PR (1a 0), a 

lanterninha e rebaixada 
Chapecoense (2 a 1) e 0 ago- 

ra também Série B Sport (2 

a 1). Além disso, bateu o Fla- 

mengo, por la O, quando o 
mando de campo era do ri- 

val. Aliás, no primeiro tur- 

no também triunfou sobre o 
Rubro-Negro (3 a 1). 

A Conmebol sorteia hoje 

os confrontos da primeira 
e segunda fases da Liberta- 

dores de 2022. Classificado 
para a segunda fase, o Flu- 

minense conhecerá seu ad- 
versário, ou ainda não, em 

jogos de ida e volta - contra 
um dostimes já definidos ou 

um daqueles que disputa- 

rá a primeira fase. O Trico- 

lor só não pode enfrentar o 

América-MG. 
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NATAÇÃO É BRONZE EM MUNDIAL 

OBrasilfoibronzeno Mundialempiscina curta, em Abu Dhabi nosEmirados Árabes 

Unidos, no revezamento 4x200m, formadopor Fernando Scheffer, Murilo Sartori, Kaique 

Alvese BrenoCorreia. Os EstadosUnidosficarãocomo ouro ea Federação russa foiprata. 
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CONVERSAS COM TÉCNICOS PORTUGUESES 

Flamengo tem primeiro contato com Paulo Sousa 

MOFlamengoiniciou a série de 

entrevistas que fará com can- 
didatos ao cargo de treinador 

da equipe para a temporada 

2022, e o primeiro 'tête-a-tê- 
te'foi como português Paulo 

Souza, atual comandante da 
seleção da Polônia. 

A reunião contou com o co- 
mandante e oseu agente, Hugo 
Cajuda, em Lisboa, em Portugal, 
cidade que serve de base para 

Bruno Spindel e Marcos Braz, diri- 

gentesrubro-negros que estão na 
Europa em busca da contratação. 

Noencontro, foi dito para Paulo 

Sousa características que de- 

sejam que o novo treinador da 
equipe tenha. Algumas citadas 

foram: voz ativa e autoridade 
no dia a dia, estilo jogo ofen- 

sivo e comissão técnica com- 
pletae com conhecimento em 

todas as áreas. 

Campeão da Série B após 

uma temporada difícil e 
memorável, o Fogão passa 

por dificuldades financei- 

ras para entrar de vez no 
mercado de transferên- 
cias para montar seu elen- 

co visando a Série A do de 
2022. Ao mesmo tempo 

que procura manter os o 
pés no chão, o clube, pro- 

vavelmente, terá um Ano 

Novo - e os próximos - re- 

pleto de glórias. 
“Em outubro fizemos 

uma reunião eu, Durce- 

sio, Freeland, Enderson... 

Nossa alternativa na Série 
Aera combinar: faz o que 

é possível para jogar um 
Carioca razoável e inves- 
te pesado no Brasileiro. 

Isso foi o combinado em 
outubro. Agora o mun- 

do mudou: ganhamos o 

campeonato, a pressão é 
maior. Essa Série B me en- 
sinou que nem sempre a 
maior folha te dá o maior 
resultado” disse o CEO do 

Bota, Jorge Braga, ao ca- 

nal “SporTV”. 
As redes sociais bom- 

baram com a divulgação 

da compra do Cruzeiro 

por Ronaldo Fenômeno, 

intermediada pela XP 

Investimentos. Logo de- 
pois eaté agora, a internet 

está pegando fogo. Tudo 

por conta da declaração 

AO ESTILO CRUZEIRO 

Investimento fenomenal vai 
“botar fogo" também no Glorioso 

CEO da XP Investimentos revela que clube é o próximo alvo 
REPRODUÇÃO 

Alvinegro se prepara há tempos para adotar mesmo modelo da Raposa 

do CEO da empresa, José Be- 

renguer, de que “o Botafogo 

será o próximo”. 

“Geralmente não venho 
aqui no Linkedin aos fins 

de semana, mas o momen- 
to é especial. Acabamos de 

anunciar o acordo entre o 
Cruzeiro Esporte Clube e o 

Ronaldo. Não tenho dúvida 
que começamos hojeatrans- 

formar a história do futebol 
nacional. O Botafogo será o 

próximo, também assesso- 

rado pelo nosso Investment 
Banking”, revelou José Be- 

renguer, animando os torce- 

dores alvinegros. 

PATROCÍNIO 
ge 

BEBA COM MODERA 


