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AUXÍLIO- -DOENÇA 

Prazo para agendar perícia 
médica do INSS acaba hoje 
No Rio, 6.532 segurados foram convocados. Quem não marcar o exame terá o pagamento suspenso. ECONOMIA, P.9 

SALGUEI RO: POLÍCIA 
INVESTIGA CAUSAS 
DO DESABAMENTO 
Agentes da 193 DP (Tijuca) começaram a ouvir moradores 

da casa detrês andares que caiu e deixou um morto e três 

feridos em comunidade na Tijuca. Vistoria da Defesa Civil 

constatou que imóveis vizinhos não foram afetados. P.3 

Família do Nordeste morava 
há quatro meses no local. p.3 

REGINALDOPIMENTA 

LIBERAÇÃO 
DE CORPOS 

POLÍCI. 

Confira o 
calendário 
da terceira 
dose no Rio 
Prefeitura autoriza aplicação do re- 
forço contra covid em adultos com 

menos de 60 anos a partir de 29 de 

novembro. Maiores de 18 que per- 

tencem a grupos prioritários e re- 

ceberam a segunda dose há cinco 

meses já podem tomar a vacina. P.4 

Dois integrantes 
da milícia de 
Zinho são presos 
Força-tarefa capturou Rafael Ro- 

drigues de Souza, o “Frango; e Paulo 

Roberto Soares em Campo Grande, 

Zona Oeste do Rio. Para tentar es- 
capar, “Frango' chegou a pular do 

terceiro andar de sua casa.P.5 

Cantor de funk 
morre após 
briga em bar 
Jonathan Gomes de Araújo, co- 

nhecido como MC Jotinha, foi ba- 

leado em um estabelecimento em 
Caxias, na Baixada. Pai da vítima 

diz que quasefoi atingido aotentar 

atacar autor dos disparos.P.6 

COORDENADOR 
DE FUNDO DE 
SAÚDE É MORTO 
NA BAIXADA. p.6 

sal, 

POLICIAIS 
MILITARES 
ACUSADOS DE 
RACISMO. p.5 
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ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO 

“GATONET' FATURA R$ I MILHÃO 
serviços de internet, telefonia e TV a cabo em comunidades do 

Rio é alvo de operação da Polícia Civil na Ilha do Governador.P.5 
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FLAMENGO 

LUCAS PAQUETÁ BRILHA NO FRANCÊS 
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Neymar continua craque, mas obrasileiro que é sensação do Campeonato Francês é 

Lucas Paquetá. Por votação popular, ocamisa 10 do Lyon recebeu prêmio de melhor 

Bruno Henrique vai focar 
na final da Libertadores 
Atacante apresenta tendinopatia no tendão patelar do joelho esquerdo e ficará 
fora das duas partidas no Sul do país, de olho na decisão da Libertadores 

VENÊ CASAGRANDE 
vene.casagrande(Dodia.com.br 

runo Henrique é mais 

um jogador do Fla- 
mengo que ficará no 

departamento médi- 

co do clube por alguns dias. 

Porém, no caso do atacante, 

dos males o menor. Após rea- 

lizar exames médicos no joe- 
lho esquerdo, local que ma- 

chucou contra o Corinthians, 

minutos antes de marcar o 
golda vitória, ficou constata- 

do que ele sofreu tendinopa- 

tia no tendão patelar. 
O Flamengo não explicou 

com clareza o que seria esse 

problema sofrido por Bru- 

no Henrique. Areportagem, 

portanto, procurou um mé- 
dico especialista em joelho 
para entender melhor. Por 

SIDE SRS 

MARCELO CORTES / FLAMENGO 

Bruno Henrique marcou o gol da vitória sobre o Corinthians 

questão de ética profissional, 

ele pediu para não ser identi- 

ficado na matéria. 
Segundo ele, a tendinopa- 

tia é mais conhecida também 
como tendinite patelar. Esse 

problema acontece porque o 
tendão fica “doente”. Ou seja, 

FLUMINENSE 

Sinal de alerta está ligado 
Tricolor se mostra irregular e vê rivais encostarem na tabela 

Irregular, o Fluminense per- 

deu inúmeras chances de 
entrar no G-6 do Brasileiro 
eagora vê adversários abai- 

xo na tabela encostarem, o 

que é um risco para a bus- 

ca por uma vaga na Liberta- 

dores. Um dos motivos para 

essa situação é a péssima se- 

quência fora de casa: só uma 

vitória e um gol nos últimos 
seis jogos. 

Para piorar ainda mais, o 

gol não foi marcado por ne- 

nhum jogador do Fluminen- 

se. Foi contra de Zé Ivaldo, 

o que garantiu a única vi- 
tória tricolor nessa sequên- 

cia desastrosa: 1a O sobre o 
Athletico-PR. 

Incapaz de criar contra 

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE FC. 

Marcão: de olhonoG-6 

BOTAFOGO 

Depois do acesso, a 
busca pelo título 
Apesar de ser coadjuvante na 

campanha do Botafogo na Sé- 
rie B, o meia Matheus Frizzo 

foi decisivo na partida que ga- 

rantiu o Alvinegro na elite do 

Brasileirão no ano que vem. 

Ovolante entrou no segundo 

tempo no duelo contra o Ope- 
rário e deu assistência para 

Rafael Navarro, que anotou o 

tento da vitória na segunda- 

feira, no Nilton Santos. 

“Trabalhei bastante para 

isso, mas prefiro ressaltar o 
grupo. Faço parte de um gru- 

po maravilhoso, que trabalha 

demais”, celebrou Frizzo, em 

entrevista ao “Canal do TF”, 

reforçando que a missão do 

Botafogo na Série Bainda não 
chegou ao fim mesmo com o 

acesso garantido. 

“A comissão técnica chegou 

earrumou a casa. Vamos em 
busca do título. Não está bom 

VITOR SILVA/BOTAFOGO 

Matheus Frizzo festeja 

ainda, sempre queremos mais. 

Queremos coroar esse grupo 
que merece bastante, e o tor- 
cedor também, que veio e fez 

uma festa maravilhosa” 
O Botafogo pode ser cam- 

peão da Série B já no próximo 

domingo, caso vença o Brasil 

de Pelotas, fora de casa, eo Co- 

ritiba tropece na rodada em 

duelo contra o CSA. 

o Juventude — só deu um 
chute ao gol na derrota por 

1a 0 —,a equipe de Marcão 

também teve desempenhos 

pífios no ataque contra Co- 
rinthians (1x0), Santos (2x0), 

Ceará (1x0), Grêmio (1x0). 

Com isso, faz quase dois 

meses que um jogador do 

Fluminense balançou as re- 

des longe do Rio de Janeiro. 
Foi em 20 de setembro, no 

empate em 2 a 2 com o Cuia- 

bá, na Arena Pantanal. 

Ainda com Marcão no co- 
mando, o Tricolor fez outros 

dois jogos como visitante: 
perdeu por1a O para o Atlé- 

tico-MG, pela Copa do Brasil, 

e venceu a lanterna Chape- 

coense por 2a 1. 

CARIOCA 

Primeira 
rodada 
definida 
Botafogo, Flamengo, Flu- 

minense e Vasco já conhe- 

cem seus primeiros adver- 

sários no Carioca de 2022. 
Em sorteio realizado on- 
tem, na sede da Ferj, foram 
definidos os confrontos da 
primeira rodada da Taça 

Guanabara. A competição 

não tem início definido, 

mas será no dia 19 ou 26 de 
janeiro. Afinal está prevista 
para 10 deabril. 

O Botafogo jogará fora 

de casa contra o Boavista, 

assim como o Vasco, que 

pega o Volta Redonda. Já o 

Flamengo enfrenta a Por- 
tuguesa como mandante e 

o Fluminense recebeo Ban- 
gu. Os outros duelos são 

Audax Rio x Nova Iguaçu e 

Madureira x Resende. 

Bruno Henrique está com 

tendinite no joelho. Existe 

também tendinose, ruptu- 

ras, peritendinite, etc. 

Sobre o tempo de recupe- 
ração: depende do grau, mas 

ele crê que em 1 semana fica 

100%. Muitas tendinites não 
precisam nem de repouso 

absoluto. Ao ser perguntado 

se esse problema que Bruno 
Henrique sofreu no joelho é 

considerado lesão, o médico 

respondeu: “Sim. Seo afasta 
de atividades, sim, conside- 

ramos lesão” 
Areportagem apurou que 

Bruno Henrique não joga- 

rá contra Internacional e 
Grêmio, amanhã e na terça, 

respectivamente, no Sul do 

país, para focar na final da 

Libertadores, marcada para 
o dia 27. 

jogador de outubro da Ligue], desbancando Delort, do Nice, e Labord, do Rennes. 

NA SÉRIE B 

Em São Januário, 
Vasco cumpre tabela 
diante do Remo 
O capitão Leandro Castan está na mira 
do Fortaleza para a próxima temporada 

Com permanência impro- 
vável no Vasco para 2022, 

o zagueiro Leandro Cas- 

tan já desperta interesse 

de outros clubes. Deacor- 
do com osite “Torcedores. 
com”, o nome do defensor 

está sendo analisado pelo 

Fortaleza para a próxima 

temporada. Sem chan- 

ces de acesso à Série A de 
2022, o Vasco cumpre ta- 

bela na Segunda Divisão 
o Brasileiro, enfrentan- 

o o Remo hoje, às 19h, 

em São Januário. 
Segundo o portal, o 

nome de Castan agrada 

ao técnico Juan Pablo Vo- 
jvoda. No entanto, o joga- 

orteria que sereadequar 

à realidade financeira do 
clube. Atualmente, ele re- 

cebe R$ 300 mil mensais, 

um dos maiores salários 
o elenco cruzmaltino. 

Edilson Silva 

Leandro Castan está no 
Vasco desde 2018. Ele se tor- 
nou capitão da equipe e já 

soma 143 partidas com a ca- 

misa do time carioca. 

CONTRATAÇÃO NOSUB-20 

O Vasco anunciou a contrata- 
ção do lateral-direito Wesley, 

de 19 anos, para o time sub- 

20. Depois de uma passagem 

também pelas categorias de 

base do Grêmio, o jogador — 
que pertence ao Juazeiro-CE 

— chega ao Cruzmaltino por 

empréstimo até o fim de 2028. 

Wesley já assinou con- 

trato e se juntará ao elenco 

sub-20 apenas em janeiro 
do ano que vem, quando o 

grupo retornará de recesso. 

Atemporada da equipe ter- 

mina amanhã, com a final da 

Copa Rio OPG contra o Bota- 

fogo. Ojogo deida terminou 
em3a2parao Glorioso. 

OLHANDO 

Arrascaeta está se preparando parajogar a final da Libertadores 

PARA O FUTURO 

MARCELOCORTES / FLAMENGO 

Eos 

decisão da comissão técnica do Fla- 

mengo de poupar jogadores até a final 

da Libertadores é a mais correta para 

o momento. Como alguns atletas vêm so- 

frendo com constantes lesões, o momento é 

de ter o máximo de cuidado possível — até 

porque só faltam oito dias para a decisão 

contra o Palmeiras. O departamento médico 

do Flamengo segue trabalhando para Ar- 

rascaeta, Pedro, Rodrigo Caio e Diego Alves 

retornarem até o dia 27 e há um otimismo 

interno para que isso aconteça. Os jogos no 

Sul, contra Grêmio e Internacional, servirão 

delaboratório para aqueles que puderemter 

minutagem. 

CAPACIDADE TOTAL 

HA Conmbebollutou e conseguiu fazer com quea final 

da Libertadores, entre Flamengo e Palmeiras, receba 
100% da capacidade do Estádio Centenário, no Uru- 

guai. Após a Secretaria de Saúde uruguaia liberar o 

palco do jogo em sua totalidade, as diretorias correm 

para comercializar cerca de dois mil ingressos para seus 

torcedores. Apesar dos baixos números de covid-19 no 

Uruguai, é curioso ver como a Conmebol tem poder por 
onde passa — foi assim no Brasil, na final da Libertado- 

res do ano passado e durante a Copa América. 

Coluna publicada às terças, quintas, sextas esábados 

PERMANÊNCIA 
MAIS PRÓXIMA 
EA diretoria do Botafogo já 

está planejando a temporada 

de 2022 ea prioridade, neste 

momento, é pela manuten- 

ção dotécnico Enderson Mo- 
reira e sua comissão técnica. 
O clube, inclusive, já abriu 

negociações com o coman- 
dante para sua permanência. 

Nunca é demais lembrar que, 

quando chegou, Enderson 
pegou o Botafogo na 142 co- 

locação e está muito próximo 

de dar um título inédito ao 
clube. Nada mais justo que 

sua permanência! 

DO JEITO QUE 
COMEÇOU 

da rodada 
eram em nada na 

que lutam 
ileii As 

Cori , 
za, Inter e Flumi- 

nao m 


