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Caixa oferece financiamento de 
imóvel para agentes de segurança 
Programa prevê condições especiais com crédito de até R$ 300 mil para a aquisição. Confira como aderir. economia, P.9 

Polícia 
prende dez 
por fraudes 
bancárias 
Um dos detidos na operação, 

Eduardo da Costa, o 'Frango', 

era líder da quadrilha, que 

furtava cheques e clonava 
cartões de crédito. P.3 

ESQUEMA CONTAVA COM A 
PARTICIPAÇÃO DE GERENTES 
DE BANCOS E POLICIAIS. p.3 
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MARCOSPORTO Morador da 

Maré é baleado 
durante tiroteio 
Vítima foi socorrida no Hospital 

Geral de Bonsucesso. Confronto 
entre traficantes rivais causou pá- 

nico nos motoristas que passavam 

pela Linha Vermelha e nos alunos 

de uma escola pública. P. 4 

Casa em Caxias 
interditada 
após incêndio 
Dez imóveis foram vistoriados pela 

Defesa Civil, mas apenas um foi 

parcialmente fechado na cidade 

da Baixada, onde o fogo destruiu 

um depósito de gás anteontem. P.5 

SERVIDOR: ESTADO DO RIO ANTECIPA PAGAMENTO DE SALÁRIOS...» 

Comerciante 

morre após 
negar lanche 
a bandidos 
Segundo testemunhas, João Ba- 

tista, dono de uma lanchonete 

em Cordovil, Zona Norte do Rio, 

teria sido assassinado por trafi- 
cantes do Morro do Quitungo. 

Corpo foi enterrado ontem. P.4 

Rio tem 

apenas 119 

internados 

por covid 
Painel da prefeitura registra o 

menor número de pessoas hos- 

pitalizadas desde abril do ano 

passado. O secretário de Saúde, 
Daniel Soranz, afirma que a epi- 

demia está controlada.P.6 
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Manifestação no Centro 
marca o Dia da Favela 
Durante passeata na Av. Presidente Vargas, Sayonara Fátima, avó da 

jovem Kathlen, morta durante ação da PM no Lins, faz desabafo. P.5 
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DRAMA NA SEGUNDONA 

Vasco perde para o Guarani 
evêa Série A bemdistante 
Após Cano desperdiçar pênalti, Cruzmaltino sofre golnos minutos finais do jogo 

Vasco praticamente 
dá adeus à possibi- 

lidade de conseguir 

o acesso à Série A do 
Brasileiro ao perder para o 

Guarani, no Brinco de Ouro, 

de forma trágica, em jogo 
válido pela 332 rodada da 

competição. Com o 0 a O no 

placar, o Cruzmaltino desper- 

diçou pênalti nos instantes 

finais dejogo, com Cano, eviu 

em seguida o Bugre balançar 
aredee encaminhar a vitória 
poria 0, com gol do lateral- 

-direito Pablo. 
O primeiro tempo foi de 

igualdade entre as duas equi- 

pes. Vasco e Guarani alterna- 
ram momentos de superiori- 

dade. Com 63% de posse de 

bola, o time de Fernando Di- 

niz tentou mais que o Bugre 

chegar ao ataque, masteve di- 

ficuldade de superar a marca- 
ção dorival. 

ESTADÃO CONTEÚDO 

Com igualdade no primeiro tempo, partida foi decidida no fim 

Na etapa final, a primei- 

ra grande chance foi aos 12 

minutos, do Guarani. Em 

jogada pela direita, Rodrigo 

Andrade chutou da entra- 
da da área e acertou o tra- 
vessão. No rebote, em novo 

cruzamento de Allan Victor, 

Bruno Sávio apareceu cara a 

cara com Lucão. Eletentou o 
desvio, mas o goleiro vascaí- 

no fez grande defesa. 

O Vasco, desanimado e 
abaixo do nível técnico espe- 

FLAMENGO 

Rodolfo Landim é denunciado 
Presidente rubro-negro é acusado de crimes ligados a 
administração de um fundo de pensão e se manifesta em nota 

O presidente do Flamengo, 

Rodolfo Landim, foi denun- 

ciado pelo Ministério Público 

Federal de Brasília por supos- 
tos crimes ligados a adminis- 

tração deum fundo de pensão. 

As informações são do portal 

“GI” A 102 Vara Federal Cri- 
minal denunciou outros acu- 
sados como: Demian Fiocca, 
Nelson José Giutti Guimarães 
eGeoffrey David. Landim eos 

demais podem pegar até 12 

anos de prisão. 

A denúncia do MPF diz que 

os acusados praticaram atos 
de gestão fraudulenta de ins- 

tituição financeira equiparada 

ao aplicar os recursos do FIP 

Brasil Petróleo 1 na empresa 

americana DEEPFLEX INC. A 

REPRODUÇÃO 

( 
Defesa de Landim semanifestou 

ação afirma que o esquema 
funcionou entre os anos de 
2011 e 2016, antes de Rodolfo 

Landim assumir a presidência 

do Flamengo. 

De acordo com o MPF, o 

ato realizado viola o Regu- 

lamento do Fundo e as nor- 
mas da Comissão de Valores 
Mobiliários e os deveres de 
diligência devidos pelos ges- 

tores de capital deterceiros. 

A denúncia diz que as frau- 

desteriam sido cometidas pe- 

los citados durante a gestão à 

frente do FIP Brasil Petróleo 
1, quando realizaram de for- 

ma indireta aplicações em in- 

vestimentos no exterior com 
a compra de ações da com- 

panhia americana através de 

uma entidade no Brasil. 
Em nota, a defesa de Lan- 

dim afirmou que prestará os 

esclarecimentos cabíveis e 
confia que demonstrará a im- 

procedência da acusação. 

HO Flamengoteve boasnoti- 

cias no treino de ontem. Após 
se recuperarem de lesão, os 
zagueiros David Luiz e Rodrigo 

Caio foram a campo normal- 

mente e devem ter condições 
de enfrentar o Atlético-GO, 
hoje, às 21h30, no Maracanã. 
Ainformação foi divulgada 
pelo “UOL”. 

VOLTA DE MEDALHÕES EMDUELO CONTRA O ATLÉTICO-GO 
David Luiz atuou apenas nos 

duelos da semifinal da Libertado- 
res,contrao Barcelona-EQU, quan- 
dosaiu machucado. Já Rodrigo Caio 

vemconvivendo com lesões ao lon- 
gode2021.0camisa3ficou defora 

da partida contrao Atlético-MG,no 
sábado, após sentir doresno joelho 
durante o aquecimento. 

Já Arrascaeta, sem jogar 

desde o início de outubro 
quando se lesionou pelo 

Uruguai, não está nas suas 

melhores condições. Segun- 
do o “UOL”, o Flamengo ten- 
ta convencer os uruguaios a 
abrir mão do meia nos pró- 
ximos jogos das Eliminató- 

rias para que ele melhore sua 
condição física. 

FLUMINENSE 

John Kennedy projeta reencontro 
Após cumprir suspensão na 
derrota por la O para o Ceará, 

John Kennedy não vê a hora 

de reencontrar a torcida do 
Fluminense no Maracanã. 
Amanhã, o atacante estará de 

volta ao time titular e poderá 
matar asaudade dostricolores 
contra o Sport, às 21h, pela 302 

rodada do Brasileiro. 
Promessa das categorias de 

base, John Kennedy ficou em 

evidência ao marcar dois gols 
navitóriapor3alsobreo Fla- 

mengo, no dia 23 de outubro, 

no Maracanã. Em um dos gols, 

ele correu para abraçar ostri- 

colores na torcida e levou um 
cartão amarelo. Mesmo assim, 
elenão searrepende. 

“Esse apoio da torcida me 

motiva cada vez mais e faz a 
diferença. A torcida é a par- 

te mais importante do clube. 

Não dá para segurar a emoção. 
Dá vontade de fazer gol e cor- 

rer para eles de novo” disse o 

garoto deXerém ao site oficial 

do Fluminense. 
Desde o Fla-Flu, o Tricolor 

não voltou a jogar diante de 
seus torcedores. Foram der- 
rotas para o Santos, na Vila 

Belmiro, e para o Ceará, no 

Castelão, nas duas rodadas 

seguintes. 

REBECA ANDRADE NA FÓRMULA | 

SEXTA-FEIRA, 511-2021 | O DIA 

Após fazer história nos Jogos de Tóquio-2020 e no Mundial de Ginástica Artística, 

Rebeca Andrade receberá uma homenagemna Fórmula]. Ela foi convidada para 

rado, não demonstrava mui- 

ta vontade de querer vencer o 

jogo. Mas, aos 38, o Cruzmal- 

tino teve um pênalti marcado 

após o zagueiro Bidu, do Gua- 

rani, colocar a mão na bola. 

Cano pediu para bater, chu- 
tou no meio do gol, e Rafael 

Martins defendeu com o pé 

esquerdo. 

O Vasco ainda sofreu o gol 

logo em seguida. Após o escan- 

teio fruto da defesa de Rafael 
Martins, o Guarani partiu em 

rápido contragolpe. Riquelme 

falhou ao não afastar a bola, 

que sobrou para Pablo. O jo- 

gador invadiu a área e chutou 

com violência. Sem chance 
para defesa de Lucão. 

OVasco, deforma melancó- 

lica, termina a 332 rodada da 

Série B em oitavo lugar, com 

47 pontos, e vê o acesso à Sé- 

rie Aficar quaseimpossível de 
acontecer. 

e-mail: edilson.silvaodia.com.br 

dar a bandeira quadriculada no fim do GP de São Paulo, no dia 14. 

BOTAFOGO 

Enderson Moreira faz 
elogios a Rafael 
Lateral-direito fez 
apenas dois jogos 
pelo Glorioso 

Otorcedor alvinegro está 

feliz da vida com a vitória 
poriaOsobreo Confiança, 
a vice-liderança e o acesso 

à elite bem encaminha- 
do, mas uma dúvida paira 

sobre General Severiano: 
Quando Rafael vai começar 

ajogar? Após a partida do 
Última quarta-feira, otécni- 

co Enderson Moreira pediu 

paciência e projetou mais 

oportunidades ao jogador 

no ano que vem. 
“Rafael é uma contrata- 

ção que a gente tem mui- 

to carinho. Está há muito 
tempo fora do Brasil, vinha 

deum período deinativida- 

de grande. O jogador vem 

com aquele entusiasmo 
para participar logo, mas 

foi interessante que o pró- 

prio Rafael percebeu que 

precisava de mais tempo. 

A partir do momento que 

ele entrou nos jogos, ele 
sentiu um pouco que ain- 

Edilson Silva 

Rafael: expectativa por chances 

da não estava nas condições 

ideais. É importante termos o 
maior cuidado, há muita dife- 

rença detrabalho, na Europa 

há campos mais macios” expli- 

cou otreinador. 
Rafael tem ficado no ban- 

co na maioria dos jogos enão 

ganha uma oportunidade se- 

quer de atuar. Depois detanta 

badalação, com direito à ca- 

misa 7 de Garrincha, ele só jo- 

gou por 41 minutos enão entra 

em campo há mais deum mês. 

Suaúltima aparição foi na der- 

rota por 2a 1 para 0 Avaí, no 

dia 2 de outubro. Antes, parti- 

cipou da vitória por 2a O sobre 
o Sampaio Corrêa. 

L. 

Diego Goncalves fez o gol da vitória sobre o Confiança 

EI, VOCÊ AÍ... 
Bota vai subir! Já dá para cravar que 

o Botafogo estará na Primeira Divisão 

do Campeonato Brasileiro. Por mais 

que ainda não haja confirmação matemáti- 

ca — que virá em breve —, o time alvinegro 

se encontrou na temporada e deixa seu tor- 

cedor orgulhoso. O planejamento para 2022 

já está em andamento e, finalmente, com 

boas perspectivas. Grande fase! 

VITOR SILVA/BOTAFOGO 

m Depois de um 
apelo muito 

forte da torci- 
da do Flamen- 
go, parece que 
o jovem Ramon 

será o substitu- 
to imediato de 
Filipe Luís. A 

lateral esquerda 

do time carioca 
não é um proble- 

ma para Renato 
Gaúcho. Desde 
queteve sequên- 

cia nos profissio- 

nais, Ramon se 

firmou e ultra- 
passou Renê na 
hierarquia entre 

os reservas. Ramon se firmou entre os profissionais 

Coluna publicada às terças, quintas, sextas esábados 

PROBLEMAS 
ANTIGOS 

HO calendário do futebol 
brasileiro em 2022, mais 

uma vez, será tema de de- 

bate. A proposta da CBF de 

manter jogos no país duran- 
teas datas Fifa gera incômo- 

do novamente. Enquanto 

problemas — como esse — 

não forem resolvidos, nosso 

futebol continuará sofrendo 
comafalta de qualidade ejo- 
gos amontoados. 

CONVOCAÇÃO DA 
TORCIDA 

) Fluminen 
(foto) tem objetivos 

etotalmente palr 

atual tem 

damental para a er 

gem dotime. O 

VITOR SILVA/BOTAFOGO. 


