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MODELO DE 
CONCESSÃO DO 
SANTOS DUMONT 
PODEAFETAR O 
AEROPORTO DO 
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BENEFICIÁRIOS DO AUXÍLIO-DOENÇA 

INSS estende prazo até dia 19 
para agendar pericia médica 
No Rio, quase seis mil segurados ainda não marcaram o atendimento e podem ter o pagamento suspenso. EcoNoMiA, P.9 

Tiroteio na 
Penha deixa 
milalunos 
semaulas 
Escolas da rede municipaltiveram 

que fechar por causa dos disparos 

efetuados por criminosos no com- 

plexo, na Zona Norte do Rio. Se- 
gundo a Polícia Militar, não havia 

operação na região e os agentes 

não revidaram ostiros.P.4 

MARCOS PORTO 

Hospitais 
do Rio na 
mira da CPI 
da Covid 
Membros da comissão entrega- 

ram ao Ministério Público pedido 

de investigações sobre indícios de 

irregularidades em contratos das 
unidades federais no estado. Rela- 
tório aponta compras suspeitas de 

kits de diagnósticos. P.5 

Famosos de ii 

Alessandro 

Postos incendiados em Santa Cruz 
Moradores atribuem os ataques a uma disputa de território entre milicianos que 
atuam na Zona Oeste. Polícia periciou os dois locais queimados e apura os crimes. P.3 

LoBianco 

Polícia prende BarLuizse prepara 
ex-namorada do para reabrir e celebrar 
traficante MenorP, seus135anosem 
chefãona Maré janeiro de 2022 
RIO DE JANEIRO, P. 4 RIO DE JANEIRO, P. 6 

REGINALDO PIMENTA 

GILBERTO 
GIL E ELEITO 
O NOVO 

Riotem 84% da 
população adulta 
vacinadaeapenas51 
pessoas internadas 
RIO DE JANEIRO, P.5 

ANTIGOS 
QUADROS 
PARAO . 
"DOMINGÃO" 

Gerente do 
tráfico é 
preso no 
Chapadão 

1 Operação da PM tentava 

localizar criminosos que 

mataram sargento na 

segunda-feira. P.3 

IMORTAL DA 

ABL. pio 

Globo busca formatos 
com a cara do SBT para 

esquentar programa de 
Luciano Huck. P.13 
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VITÓRIA NOMARACANÃ 

Mengão bate o Bahia em 
partida com polêmicas 
Gabigol chega a 100 gols pelo Rubro-Negro num pênalti contestado pelo Tricolor 

m um duelo com 
muita polêmica, três 

expulsões etrês gols, 

o Flamengo bateu o 

Bahia no Maracanã, por 3a 

0, e segue vivo na briga pelo 

título do Brasileiro. Os gols 
foram marcados por Gabi- 

gol, que fez o seu centésimo 

pelo Rubro-Negro, Michael e 

Andreas Pereira. O Flamengo 

está em terceiro lugar e che- 

gou a 57 pontos, a 11 do líder 
Atlético-MG. 

O primeiro gol veio em pê- 

nalti de Gabigol, aos 26 mi- 

nutos, contestado pelo Bah- 

ia. Thiago Maia lançou Diego 

na área, e 0 camisa 10 domi- 

nou e tentou uma bicicleta, 

mas foi travado. O árbitro 
marcou pênalti por toque no 

braço de Conti. O VAR entre- 

tanto, chamou o árbitro para 

verificar o lance no vídeo. Após 
trêsminutos, o pênalti foi con- 

Após a polêmica pela marcação do pênalti, Gabigol ab 

firmado. O Bahia se revoltou 
coma decisão. 

Na cobrança de pênal- 

ti, Gabigol deslocou Danilo 

Fernandes, jogou no canto 

esquerdo e marcou o centé- 

simo gol pelo Flamengo em 
menos detrês anos. 

MARCELO CORTES / FLAMENGO 

s Vs 
re o placar 

Depois disso, o jogo per- 
deu intensidade. Aos 41, o 

cenário piorou para o Bah- 

ia. Matheus Bahia fez falta 
em Kenedy no meio-campo, 

recebeu o segundo cartão 

amarelo e foi expulso. 
Na volta do intervalo, os jo- 

FORA DE CASA 

Botafogo empata com a Ponte 
Na liderança, Glorioso tem dois pontos a mais que o Coritiba 

VITOR SILVA/BOTAFOGO 

Que o Botafogo vai subir todo 

mundo já sabe, a questão ago- 

raéquando. Avitória não veio, 

mas o empateem 0a O coma 
Ponte Preta, ontem, no Moisés 

Lucarelli, foi suficiente para o 

Glorioso depender apenas de 

si para decretar oficialmente o 

acesso na segunda-feira, dian- 

te do Operário, no Niltão. Na 

liderança, a folga aumentou 
para dois pontos. 

A conta para garantir o 

acesso com duas rodadas de 
antecedência émuito simples: 

basta vencer o Operário. Em 

caso de derrota ou empate, 

terá quetorcer portropeços de 

CSA, Guarani e CRB. Já otítulo 

vai ficar para depois. Com dois 

pontos de vantagem para 0 

Kanue Rodrigão disputam a bola 

Coritiba, o time pode ser cam- 

peão na penúltima rodada se 
vencer os dois próximos jogos 

eo Coritiba falhar pelo menos 

uma vez. 
Com uma equipe desespe- 

VASCO 

Diniz e Pássaro 
deixam o clube 
Sem chances de acesso à Pri- 
meira Divisão do Brasileiro, 
o Vasco já deu o primeiro 

passo no planejamento para 

oano quevem: o técnico Fer- 

nando Diniz e o diretor exe- 
cutivo de futebol Alexandre 
Pássaro foram comunicados 
que não trabalham mais no 

clube. O Vasco confirmou a 
saída dos dois profissionais. 

Última cartada do Cruz- 
maltino para buscar o aces- 

so, Diniz fracassou em sua 
missão. O início foi promis- 

sor, mas o desempenho des- 

pencou nos últimos jogos. 

Ao todo, a equipe teve cinco 

vitórias, cinco derrotas etrês 

empates sob seu comando. 
Já Alexandre Pássaro che- 

gou ao clube como principal 

aposta de Jorge Salgado para 

ser o homem-forte do fute- 
bol no Vasco. Com mais er- 

RAFAEL RIBEIRO/VASCO 

Diniz foi a última cartada 

ros que acertos nas contra- 
tações, principalmente de 

treinador, ele não resistiu à 

pressão interna e da torcida 

pela sua saída. 

Num comunicado, o dire- 
tor de futebol afirmou que 

sua saída foi apenas anteci- 

pada, já que tinha avisado a 

Salgado que deixaria o cargo 

no fim do ano. 

rada para escapar do rebai- 

xamento e outra sedenta pelo 

título, o jogo foi muito brigado 

desde o início, apesar das es- 

cassas chances de gol. Aos 18, 
Rafael Navarro chegou a ba- 

lançara rede, de cabeça, mas o 

bandeira marcou impedimen- 

to na origem do lance. 

A intensidade continuou 
alta na etapa final, mas tam- 
bém sem gols. Quem esteve 

mais perto de marcar foi no- 

vamente o Botafogo. Primeiro, 

Ronald recebeu de Diego Gon- 

calves, tevetempo de dominar 

efinalizar renteà trave. Aos 34, 

foiavez deCarlinhos acertar o 
travessão em cobrança de fal- 

ta. Insistente, o 0a 0 permane- 

ceu no placar. 

FLUMINENSE 

Luiz 
Henrique é 
desfalque 
O Fluminense informou 
ontem que o atacante 
Luiz Henrique sofreu 

uma sobrecarga muscu- 
lar na coxa esquerda du- 

rante a partida contra o 
Grêmio, na última terça- 

-feira. Ele está sob os cui- 
dados do departamento 

médico do clube e não 
tem previsão de retorno 

aos gramados. 
Atacante titular, Luiz 

Henrique foi o atleta da 

posição que mais parti- 

cipou de jogos na tem- 

porada, totalizando 50 

partidas, com cinco gols 
ee cinco assistências. No 
domingo, o Fluminen- 

se recebe o Palmeiras no 
Maracanã, às 18h15, pelo 

Brasileiro. 

gadores do Bahia ameaçaram 
não retornar para o segundo 

tempo, mas foram alertados 

de que o clube poderia tomar 

punições. E, logo aos 12 mi- 

nutos, o Flamengo ampliou o 

marcador com Michael, que 
havia entrado na vaga de Ke- 

nedy, com dores no tornozelo. 

Aos 17 minutos, mais um 

lance polêmico. Diego Ri- 

bas seirritou com uma coto- 
velada de Rossi em um lance, 
se dirigiu ao atacante e colo- 

cou as duas mãos no pesco- 

go do adversário. O árbitro, 

com a ajuda do VAR, expul- 

sou os dois atletas. 
Os quase 9 miltorcedores 

no Maracanã ainda tiveram 
achancede comemorar mais 
um gol. Aos 43 minutos, An- 

dreas Pereira avançou pelo 

meio sem marcação, abriu 

espaço e finalizou rasteiro de 
canhota, da entrada da área. 

» e-mail: edilson.silvaodia.com.br 
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MELHOR ATLETA DO ANO 

Osindicados ao troféu de Melhor Atleta do Prêmio Brasil Olímpico são Ana Marcela 

Cunha (maratonasaquáticas), Rayssa Leal (skate) e Rebeca Andrade (ginástica );e 

Hebert Conceição (boxe), Isaquias Queiroz (canoagem) eltalo Ferreira (surfe). 

SELEÇÃO 

Brasil derrota a 
Colômbia e garante 
vaga na Copa do Catar 
> São Paulo 

Os silenciosos 22.080 es- 
pectadores que pagaram, 
no mínimo, a fortuna de R$ 

300 para assistir à Seleção 
na Neo Química pelo me- 

nos soltaram o grito para 

comemorar a classificação 

à Copa do Mundo. Apesar 

da fraca atuação, o gol de 

Lucas Paquetá deu ao Brasil 
avitória porlaOsobrea Co- 

lômbia e carimbou o passa- 

porte para o Catar em 2022. 

Líder isolado das Elimi- 
natórias Sul-Americanas, 

o Brasil abriu uma vanta- 
gem de18 pontos para Chi- 

le, Colômbia e Uruguai. O 

título simbólico também 
está próximo, e ficará ain- 

da mais em caso de vitória 
sobrea Argentina, segunda 
colocada, na terça-feira. 

De más notícias, a fraca 

exibição da Canarinho ea 

suspensão de Casemiro, 

que recebeu o terceiro car- 

tão amarelo e não poderá 
encarar oshermanos. 

Edilson Silva 

Lucas Paquetá festeja seu gol 

O jogo foi monótono e de 

poucas chances, principal- 

mente no primeiro tempo. O 
Brasilacertou a trave com Da- 
nilo, que tentou cruzamento 

e quase balançou a rede após 

desvio na marcação. 

Titeresolveu ousar na etapa 

final e botou Vinicius Junior 
na vaga do volante Fred. Deu 

certo. Embora não tenha sido 
brilhante, o time balançou a 

rede aos 27, quando Neymar 

passou para 0 canhoto Lucas 

Paquetá que, de direita, bateu 
colocado para ofundo darede. 

MUDANÇA 

Pássaro deixa o clube após o fim do sonho da volta à elite 

NECESSARIA 
decisão da diretoria do Vasco de não 

contar mais com o diretor executi- 

vo de futebol, Alexandre Pássaro, e o 

técnico Fernando Diniz foi o melhor a ser 

feito. O momento do Cruzmaltino pedia 

mudanças drásticas. Até o fim da Série B, 

o Vasco será comandado por Fábio Cortez, 

assistente técnico, enquanto a diretoria 

busca novos nomes. A esperança é que haja 

sabedoria da direção vascaína para o clube 

voltar a viver dias de glória. 

FOTO: RAFAEL RIBEIRO/VASCO 

PROGRAMAÇÃO DEFINIDA 

H Infelizmente, atorcida do Flamengo não poderá reali- 

zar o tão esperado “AeroFla” no embarque do time para 

Montevidéu, onde disputa a decisão da Libertadores. A 
definição da diretoria de permanecer em Porto Alegre 

para os jogos contra Inter e Grêmio e depois seguir para 

o Uruguai impede qualquer movimentação maior do 

Rubro-negro. E não pense que a direção do Flamengo 

gostou disso. Essa programação só foi feita em virtude 

do — patético — calendário organizado pela CBF, que 
colocará o time carioca em campo apenas quatro dias 

antes da final contra o Palmeiras. 

Coluna publicada às terças, quintas, sextas esábados 
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ALTA VELOCIDADE 
EM INTERLAGOS 

HO Grande Prêmio do Brasil 
de Fórmula 1 já é um grande 

sucesso. Com todos osingres- 

sos vendidos de forma ante- 
cipada, o GP de Interlagos 
promete ser mesmo memo- 
rável. Hoje será realizado o 

primeiro treino livre do GP 

em São Paulo. Amanhã, os 

pilotos terão a Última opor- 

tunidade para o grid de lar- 
gada. No domingo, o grande 

dia da corrida, com larga- 

da às 14h. Um evento com 
essa magnitude vale a pena 

acompanhar! 
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