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a PORTO 

- | BRT terá 515 
“+ novos ônibus 

alugados pela 
prefeitura 
O prefeito Eduardo Paes anunciou novo modelo de 

licitação para concessão do transporte até 2023. A 

reformulação separa as empresas que vão fornecer os 

Eduardo Paes diz que a Prefeitura do Rio está dando “uma solução definitiva para a operação adequada do sistema BRT” veículos daquelas que vão operar o sistema.P.3 

Rio tem mais de 6,1 mil 
vagas de emprego e estágio 
Chances são para diferentes níveis de escolaridade e diversas áreas de trabalho em todo o estado. Economia, P.9 
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PM leva tiro na cabeça e 
morre ao reagir a assalto 
Sargento Alexandre Rosa estava à paisana e trocou tiros 

com os bandidos em um posto em Guadalupe. P.5 

Antecipada 

a22 dose 
da Pfizer 

para jovens 
Adolescentes de 17 anos ou mais 
já podem procurar um posto de 

saúde para tomar a vacina, com 
intervalo de 21 dias entre a pri- 

meira e a segunda aplicação. P.4 

Advogados 
de ex-casal 
chamam 46 
testemunhas 
Lista das defesas de Jairinho e 
Monique, acusados pela morte 

do menino Henry, inclui paren- 
tes, amigos e ex-funcionários 

para nova etapa do processo. P.6 

REPRODUÇÃO 

Ummortoe 

cinco feridos 

em boate de 

Cabo Frio 
Segundo a polícia, um dos so- 

breviventes foi abordado por um 

criminoso, tentou fugir e entrou 
no estabelecimento, quando o 

bandido fez os disparos. P.5 

Famosos de bo. 

ODIA 2 /) 
AlessandroLoBianco 

JOJO TODYNHO GANHA BOLSA DE 
GRIFE AVALIADA EMR$ TI MIL. - 13 
[Es] 

GLOBO/FABIO ROCHA. 

empresária 
antipáticaem 

nova novela da 
A Globo. Ps 

Peças do avião devem 
chegar hoje ao Rio 
Equipes do Cenipa tiveram dificuldades para resgatar 
os motores da aeronave que caiu com Marília 
Mendonça. Destroços serão periciados na capital. P.10 
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PARTIDA POLÊMICA 

Flamengo só empata 
coma lanterna Chape 
Rubro-Negrofica apenasno2 a 2na Arena Condá e vêtítulo brasileiro mais distante 

'm um jogo com emo- 
ções, duas expulsões, 

quatro gols e polêmi- 

ca, o Flamengo apenas 

empatou em 2 a 2 com a Cha- 

pecoense, lanterna do Brasi- 

leirão, eficou mais distante do 

título. Os gols do Rubro-Negro 

foram marcados por Matheu- 

zinho e Michael. Kaio Nunes 
(2) fez para os donos da casa. 

O primeiro tempo teve gols 

e polêmicas. Aos 25 minutos, 
o Flamengo abriu o placar, 

com Matheuzinho. O lateral 
recebeu na ponta direita, fez 

boa jogada individual e chu- 

tou rasteiro, sem chances para 

Keiller. Aos 30, a Chape empa- 
tou. Em jogada confusa na 

área do Flamengo, Kaio Nu- 

nes pegou rebote de Gabriel 

Batista. Nahoraficoua dúvida 
sea bola havia entrado, masa 

arbitragem confirmou que a 
bola havia passado da linha. 

Aos 34, a Chape marcou 

com Kaio Nunes novamen- 
te. Anderson Leite fez linda 
jogada pela direita, jogando 

a bola entre as pernas de Mi- 

chael, e cruzou para a área. O 

atacante deu o drible de cor- 
po em Matheuzinho e subiu 
bonito para virar. Porém, aos 

Matheuzinho corre para festejar o seu gol na Arena Condá 

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO 

40, o Flamengo igualou com 

Michael. Em contra-ataque e 
linda assistência de Gabigol, o 

camisa 19 saiu na cara do gole 

chutou para empatar. 

Nos acréscimos, a arbi- 

tragem cometeu erro gro- 
tesco. Gabigol foi lançado 
por Arão e foi marcado im- 

BOTAFOGO 

Cautela sobre o retorno de Chay 
Destaque do Alvinegro se recupera de lesão no tornozelo direito 

Fora dos últimos dois jogos 

do Botafogo, Chay já está 

em transição para 0 campo, 

mas o retorno ao time ain- 
da é uma incógnita. O técni- 
co Enderson Moreira prega 

cautela em relação ao meia- 

-atacante, que se recupera 
de lesão nos ligamentos do 

tornozelo direito. 
“Estamos acompanhando, 

é uma questão muito indi- 

vidual. O clube está fazendo 
todo o possível para que ele 

possa retornar, mas é uma 
lesão que precisa de atenção, 

faz parte do tornozelo, que é 
uma articulação que parti- 

cipa de muitos movimentos 

importantes, como acelera- 

ção, desaceleração e frena- 

Chay: transição para o campo 

gem. Precisamos aguardar 

para que ele possa estar em 
boas condições denovo” afir- 

mou Enderson. 
Pelo discurso do treina- 

dor, Chay dificilmente será 

VASCO 

Renovação de Cano 
está em pauta 
Após a goleada sofrida para O 

Botafogo, o Vasco praticamen- 
te jogou a toalha em relação à 

luta pelo acesso à Série A. Em 

entrevista coletiva, o diretor 

de futebol, Alexandre Pássa- 

ro, falou sobrea montagem do 

elenco para a próxima tempo- 
rada. O dirigente revelou uma 

conversa para tratar da reno- 
vação de Cano. 

“Até 31 de dezembro, aqui 

estarei e farei o melhor para 

o Vasco. Só vou ficar preso ao 
bem do Vasco. Já estou com- 
binado com o empresário do 

Germán Cano para conver- 

sar com ele sobre a perma- 

nência de Cano no Vasco no 
ano que vem” afirmou. 

Artilheiro do Vasco na 
temporada, Cano vem sen- 

do assediado por clubes da 

Série A. Asúltimas informa- 
ções dão conta de que o Cea- 

RAFAEL RIBEIRO / VASCO 

ce pa! 

Cano vem sendo assediado 

rá deseja a sua contratação. 

No entanto, de acordo com o 

canal “Atenção Vascaínos”, o 

argentino se sente em débito 

pela confiança que recebeu 

no clube e também pelo pê- 
nalti perdido contra o Gua- 

rani, na penúltima rodada 

na Série B, e com isso avalia 

com muito carinho a possibi- 

lidade de continuar. 

escalado na quinta-feira, 

contra a Ponte Preta. A par- 

tida pode garantir matema- 

ticamente o retorno do Bo- 
tafogo à Série A. Para isso, 

o Glorioso precisa vencer e 

torcer por tropeços de CSA, 

CRBeGoiás. 

PERTINHO DASÉRIEA 

Faltando apenas quatro ro- 
dadas para o fim da Série B, 

o Botafogo finalmente assu- 

miu a liderança da competi- 

ção. O acesso está bem perto 

do clube de General Severia- 
no. Deacordo com informa- 
ções do portal “Infobola”, o 

Glorioso tem 99% de chan- 
ces de voltar para a elite do 

futebol brasileiro. 

NOBARCELONA 

Xavirevela 
convite da 
Seleção 
Em sua primeira coletiva 

como treinador do Barce- 
lona, Xavi mostrou a im- 

portância do momento ao 

revelar um convite nega- 

do. Segundo ele, a CBF o 
procurou para ser auxiliar 

de Tite para, depois, assu- 

mira Seleção a partir de 

2028. Entretanto, o técni- 

co disse “não”, já pensan- 

dono clube onde foi ídolo 
como jogador. 

“É verdade que me ofe- 
receram. Primeiro, seria 

auxiliar de Tite e, depois 

da Copa, assumiria a Sele- 

ção. Mas minha ideia era 
virao Barça” revelou Xavi, 

sem dizer quando aconte- 

ceu o convite. 
Xavi assinou contrato 

como Barcelona até 2024. 

pedimento. Mas o camisa 
9 havia saído do próprio 

campo rubro-negro, o que, 
segundo a regra, não deixa o 

jogador em posição irregu- 

lar. O lance gerou reclama- 

ção, sobretudo de Gabigol, 
que levou amarelo. 

Na segunda etapa, o Fla- 

mengo pressionou a Chape- 

coense e “forçou” uma expul- 

são notimeadversário. Aos 13, 

Kaio Nunes levou o segundo 
amarelo e, consequentemente 
o vermelho, após falta sobre 

Everton Ribeiro. 
Mesmo com um a mais, o 

Flamengo demonstrava desor- 

ganização. Aos 43, Everton Ri- 
beiro pisou em Alan Santos e 

levou cartão vermelho direto. 
A partida ficou tensa. O Fla- 

mengo terminará a 302 roda- 

da emterceiro, com 54pontos, 

a onze do líder Atlético-MG, 
mas com um jogo a menos. 
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PSGRECLAMA DE CONVOCAÇÃO DE MESSI 

OPSGvaiceder14 jogadores para suasseleçõesem novembro. Masosargentinos 

Messie Leandro Paredes foram chamados mesmomachucados, e odiretor esportivo 

EM PORTO ALEGRE 

Leonardoreclamou de ser obrigado aliberar a dupla. 

Fluminense enfrenta 
o Grêmio hoje, no 
Após boa atuação 
contrao Sport, 
Cazares pode 
mudar sua história 

Considerado um dos princi- 
pais reforços do Fluminen- 

se para 2021, o meia Juan 

Cazares já era considerado 

uma peça fora do baralho 

no elenco do clube carioca. 
No entanto, a grande atua- 

ção sobre o Sport poderá 

mudar os rumos da passa- 

gem do meia pelo Tricolor, 

queenfrentahojeo Grêmio, 

às 21h30, em Porto Alegre. 

As informações são do por- 
tal “globoesporte.com”. 

O jogador entrou no 

segundo tempo contra o 
Sport e mudou completa- 

mente a forma de jogar do 

clube carioca. Com intensi- 
dadee em umaforma física 
bem melhor, o equatoria- 

no ditou o ritmo do Flumi- 
nense, que conseguiu a Vi- 

tória no fim da partida no 

Maracanã. 
De acordo com o portal, 

Edilson Silva 

a MCAES 
Cazares teve atuação elogiada 

a tendência é que o jogador, 

quevinha sendo preterido por 

Marcão, volte a ganhar opor- 

tunidades e, mantendo o bom 

futebol, tem boas chances de 

setornartitular do Fluminen- 
sena reta final do Brasileiro. 

O jogador, que no futebol 

brasileiro defendeu o Atlético- 
-MGeo Corinthians, tem con- 

trato com o Fluminense até o 
fim do ano que vem. No entan- 
to, precisará de boas atuações 

para convencer o Tricolor de 

quevale o investimento. Caza- 

resrecebeu recentemente son- 
dagens de clubes argentinos e 

pode deixar o clube carioca no 
ano que vem. 

y 

Enderson Moreira está muito perto de festejar a vaga na Série A 

PARTIU PARA O TÍTULO 
raticamente assegurado na Série A 

de 2022, o Botafogo começa a fazer 

as contas para conquistar o título da 

Série B. Restando apenas quatro rodadas 

para o fim do campeonato, o Glorioso pode 

garantir o caneco no próximo fim de sema- 

na. Para isso, precisa de uma combinação de 

resultados. Se vencer a Ponte Preta na pró- 

xima quinta-feira e o Operário no domingo, 

combinado com duas derrotas do Coritiba, 

o time carioca pode ser campeão já na 362 

rodada. A fase do Botafogo é gloriosa! 

VITOR SILVA/BOTAFOGO 

/ 

PROBLEMA CRÔNICO 

HO futebol brasileiro é um celeiro de grandes jogado- 

res, isso ninguém nega. Em quase todas as temporadas, 
algumajoia brasileira é vendida para o futebol europeu 

com uma expectativa muito alta. O problema é que 

são poucos os que conseguem se destacar no Velho 

Continente. O último exemplo é o meia Gerson. O ex- 

“rubro-negro acumula partidas ruins pelo Olympique 

de Marselha, da França, e vem sendo substituído — e 
vaiado — constantemente. O Coringa não pareceter se 

adaptado ao futebol francês até o momento. 

Coluna publicada às terças, quintas, sextas esábados 

O) 

MUDANÇAS JÁ! 

HA vexatória campanha do 

Vasco na Série B do Brasilei- 
rão precisa ser avaliada com 

seriedade pela diretoria. Um 

elenco como o do Cruzmalti- 
no, repleto de jogadores com 
nível de Série A, não pode dar 

adeus ao acesso restando 
quatro rodadas para o fim do 

campeonato. Quem mais so- 

fre com tudo isso éotorcedor 
vascaíno, que nunca deixou 

de apoiar a equipe nem mes- 

mo nos piores momentos do 

clube e, sem dúvida, não vai 

abandonar o time em mais 
um ano na Segunda Divisão. 

E ncer a equip: 

quenãot 

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE 


