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SEGURADOS DO INSS 

VEJA OQUE 
MUDA NO 
EMPRÉSTIMO “ 
CONSIGNADO | 

VITOR SILVA/BOTAFOGO 

EM 2022 
Margem para beneficiários voltará a seu percentual tradicional. 

Especialistas indicam cautela na contratação. Economia, P.10 

FOGÃO NAS ALTURAS 
BICAMPEÃO 
Comgol de Diego Gonçalves, Alvinegro vence o Brasil de Pelotas 

porla 0 e conquista título antecipado, o segundo da Série B.P.8 

FLUMINENSE BATE O AMÉRICA-MG NA BUSCA PELO G-6. P. 8 

Rio tem 24 
internados 
com covid 
narede SUS 
Osleitos ocupados são dehospitais 

do estado e do governo federal. A 

cidade temainda 65hospitalizações 
devido a sequelas da doença.P.6 

Taxista que estava 
foragido e condenado por 
estupro de menor é preso 
dentro de supermercado 
RIO DE JANEIRO, P.9 

ODIAD 

OPORTUNIDADE DE NOVA 
VIDANATRAMADAS 19H 

Protagonistas têm segunda chance apósa morte. P.15 

Idosa é 
baleada 
em ação no 
Salgueiro 
Mulher de 71 anos foi socorrida e 
passa bem. Operação da PM bus- 

cava assassinos de sargento na co- 
munidade em São Gonçalo.P.9 

Secretário do Ambiente 
anuncia que aumentará 

em10% a cobertura de 
Mata Atlântica no Rio 
RIO DE JANEIRO, P. 4 

Alessandro 
LoBianco 

| CUSTOE | 
ESCASSEZ 

DIVULGAÇÃO/FLANEY GONZALEZ 

ApRET dos 

ACUSADOS DE 
*APOLOGIA 
AO ESTUPRO" 
Música da dupla Israele 
Rodolffo é polêmica. P.13 



ALVINEGRO EM FESTA 

HAMILTON VENCE NO CATAR 

SEGUNDA-FEIRA, 22-11-2021 | O DIA 

Lewis Hamilton largou na pole position e venceu o inédito GP do Catar de 

Fórmula], no Circuito Internacional de Losail. Max Verstappen ficou na segunda 

Fogão coroa o acesso 
como titulo da Série B 
Glorioso vence o Brasil de Pelotas e conta ainda com otropeço do Coritiba 

ssim como em 2015, 
o Botafogo coroa o 

retorno à elite do fu- 
itebol brasileiro com o 

título da Série B. Em uma tem- 
porada de muita dificuldade 

financeira e que gerou medo 
de outra queda, o Glorioso se 

reergueu e, após grandearran- 

cada, sagrou-se campeão com 
a vitória fora de casa porla O 

sobre o Brasil de Pelotas, on- 

tem, fora de casa, combinada 
comaderrota do Coritiba para 

o CSA, pelo mesmo placar. 

Como gol de Diego Gonçal- 

ves, o Botafogo chegou a 69 

pontos e abriu cinco de van- 

tagem sobre o vice-líder. Ago- 
ra, na última rodada, elenco e 

torcida poderão fazer a festa 

no Nilton Santos, com entrega 

dotroféu no duelo com o Gua- 
rani, na despedida da Série B 

e da temporada, no próximo 
domingo. 

Diego Gonçalves comemora ogol que deu avitória ao Botafogo 

O zagueiro Carli festejou a 

campanha do clube: “Eu voltei 

para isso, voltei porque o Bo- 

tafogo é um time gigante, não 

poderia passar de novo por 

essa situação. Além de con- 
seguir 0 acesso, nosso grupo 

VITOR SILVA/BOTAFOGO 

merecia ser campeão. Fomos 

os melhores em grande parte 

do campeonato”. 

Ontem, o Botafogo sofreu 

com o péssimo gramado. Me- 

nos mal que o adversário, já 
rebaixado, foi presa fácil. O 

FLAMENGO 

Arrascaeta de olho na Liberta 
Meia voltou ao time diante do Internacional, no sábado 

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO 

Após quase dois meses sem 

jogar pelo Flamengo devido 

a uma lesão na coxa direita, 

Arrascaeta entrou no segun- 
do tempo da vitória por 2 à 
1sobre o Internacional, em 

Porto Alegre, e trouxe alívio 

aos torcedores para a final 

da Libertadores, no sábado 

contra o Palmeiras. Antes, 

o Rubro-Negro enfrenta o 
Grêmio, amanhã, e o técni- 

co Renato Gaúcho ainda não 
decidiu se irá utilizar o meia 
uruguaio para dar mais rit- 

mo dejogo ou se irá poupá-lo 

pensando na decisão. 
“Tenho conversado bas- 

tante com Arrascaeta, a 

gente teve todo cuidado de 

prepará-lo parajogar alguns 

minutos. Vamos aguardar 24 

horas. Até terça-feira (ama- 

Arrascaeta pode jogar amanhã 

nhã) temos tempo para tro- 

car algumas ideias e ver a 

maneira que ele está se sen- 

tindo. A confiança quem pas- 

sa para o treinador é o joga- 

dor. O mais importante é que 

jogou, esteve bem e não sen- 

tiu nada” afirmou Renato. 

O comandante rubro-ne- 
gro não adiantou se irá esca- 

lar ostitulares ou os reservas 
para o duelo com o Grêmio. 

Atendência é que utilize al- 

guns jogadores que estão há 
mais tempo sem jogar por 

causa de problemas físicos 

para que ganhem ritmo. 

“O planejamento as pes- 
soas vão saber na terça-fei- 

ra (amanhã). Não vai mudar 
em nada daquilo que progra- 

mamos há duas ou três se- 
manas. Tem dado resultado e 
vamos seguir com ele. O que 

está decidido está decidido”, 

completou. 

VASCO 

Planejamento indefinido 
Clube busca diretor de futebol e técnico para iniciar definições 

RAFAEL RIBEIRO / VASCO 

Apesar da permanência na 

Série B do Campeonato Bra- 

sileiro em 2022 já certa, o 

Vasco ainda patina para ini- 

ciar o planejamento para a 

próxima temporada. A dire- 
toria esbarra na falta de um 
diretor de futebol e de um 
técnico desde as demissões 
de Alexandre Pássaro e Fer- 
nando Diniz. A expectativa 

é resolver a situação e fazer 
anúncios em até duas sema- 
nas, segundo o site'GE- 

As definições do novo di- 

retor de futebol e do técni- 
co para 2022 serão decisivas 

para a montagem do elenco 
e, especialmente, a manu- 

tenção de algumas peças 

importantes, além da busca 

por contratações. Por isso, 

o ritmo lento — as mudan- Jorge Salgado analisa nomes 

ças aconteceram há mais de 

uma semana — preocupa. 
Para comandar o departa- 

mento de futebol, o favorito 

segue sendo Eduardo Free- 

land, atualmente no Bota- 
fogo. O trabalho de recons- 

trução do rival é visto com 

bons olhos pela diretoria 

vascaína. Outra opção seria 

Alexandre Mattos, ex-Pal- 

meiras, Cruzeiro e Atléti- 
co-MG. Outros nomes tam- 
bém são avaliados, mas não 

empolgam. 

Somente após a definição 

desse profissional, que terá 

o apoio de um gerente e um 
vice de futebol, o planeja- 

mento vascaíno para 2022 
deve andar. Até lá, ficam a 

preocupação e os protestos 
dostorcedores. 

Alvinegro abriu o placar aos 
20 minutos em uma jogada 

de bola parada. Após falta 

mal cobrada na área, Rafael 

Navarro dominou e rolou 
para Diego Gonçalves chu- 

tar e marcar o gol. 
No segundo tempo, o 

Glorioso teve um pênalti 

não marcado pela arbitra- 

gem, com erro claro do VAR, 

que não viu mão na bola de 

Leandro Camilo. Para piorar, 
Barreto foi expulso, aos 14, 

por falta em Gabriel Pove- 

da ao matar contra-ataque. 

Mesmo com um a menos, o 
Botafogo conseguiu admi- 

nistrar, sem abdicar do ata- 
que. Rafael Navarro mandou 

natrave após escanteio, mas 

foi Diego Loureiro quem bri- 

Thou ao salvar duas vezes, em 

chutes de Renatinho e Bruno 
Matias, garantindo o resulta- 
do que deu o título. 

» e-mail: apolinhoQodia.com.br 

FLUMINENSE 

colocação, seguido de Fernando Alonso. 

Fred e Luiz Henrique 
garantem vitória 
Triunfo sobre o 
América-MG fez o 
Tricolor subir uma 
posição na tabela 

Devolta aos gramados após 
dois jogos fora, a dupla de 

artilheiros do Fluminense 
no Brasileiro decidiu mais 
uma vez. Luiz Henrique, 

recuperado de lesão mus- 

cular, e Fred, retornando de 

suspensão, fizeram os gols 

da vitória tricolor por 2 a 

O sobre o América-MG, no 

Maracanã, e colocaram o 

time na zona de classifica- 
ção à Libertadores. 

OTricolor subiu para sé- 

timo no Brasileiro e, embo- 

raaindanão oficialmente, a 

colocação é suficiente para 

colocar a equipe na Pré-Li- 

bertadores em 2022. Após 
as decisões da Libertado- 
res e da Copa do Brasil, o 

G-6 vai virar pelo menos 

G-8, já que os envolvidos 

estão classificados para a 

competição. 
Sonolento, o primeiro 

palinha apolinho 
Washington Rodrigues 

Mes 

LUCAS MERCON/FLUIMNENSE 

/ 
Luiz Henrique festeja oseu gol 

A 

tempo no Maracanã foi salvo 

por um vacilo da defesa do 

América. Após cobrança de 

falta, os jogadores do Coelho 

tentaram deixar os tricolo- 
res impedidos, mas erraram. 
Sem marcação e goleiro, Luiz 

Henriqueficou sozinho para 

balançar a rede. 

Na etapa final, da malan- 

dragem de Cazares nasceu o 

segundo gol. O equatoriano 
cobrou falta rápido e achou 

John Arias, que foi derruba- 

do por Eduardo Bauermann 

dentro da área. Pênalti con- 
vertido por Fred aos 37 mi- 

nutos, decretando o triunfo 
no Maracanã. 

HRenato (foto) teráamanhã, 

diante do Grêmio, a última 

oportunidade para tirar dú- 

vidas, fazer escolhas e defi- 

nir equipe e estratégia para 
a grande decisão da Liberta- 

dores, no sábado, em Mon- 

tevidéu, com o Palmeiras. 

A dúvida que resta é sobre 

o aproveitamento de Arras- 

caeta que reapareceu depois 
de 45 dias inativo jogando 

os últimos 18 minutos na 
vitória por 2a 1 sobre o In- 

ternacional. Para jogar uma 

decisão que podeter prorro- 

gação eterminar em disputa 

por cobranças de pênaltis, os 

jogadores precisam estar fi- 

sica, técnica e mentalmente 

preparados. Não é jogo para 

testes. Arrascaeta está quase 
zerado no quesito ritmo de 

jogo e precisará detempo. Se 

jogar o tempo todo amanhã 

contra o Grêmio e nada sen- 
tir, provavelmente acordará 

naquarta-feiratodo dolorido. 
Se não jogar ou entrar para 

30 minutos, Renato ficará 

sem saber se valerá arriscar 
escalá-lono sábado. Decisão é 
para os plenos, requer saúde, 

força, foco e entrega total. 

ÚLTIMOS AJUSTES NA MÁQUINA 
ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO 

INJUSTIÇA COM 
OGRÊMIO 
mOs dirigentes do Grêmio 
apelam para o bom senso 

pedindo que seja reconsi- 

derada a decisão que proí- 

be a presença da torcida 

em seus jogos, e concordo 

coma solicitação deles. Afi- 
naldecontas, os clubes não 

têm poder de polícia, não 

pedem atestado de bons 

antecedentes a quem com- 
pra ingresso para ver as 
suas partidas e nem pode 
usar a força necessária 

para conter ação violenta 

de baderneiros, sob pena 

de ainda virar réu na Jus- 
tiça Comum por danos fí- 

sicos, morais e materiais 
contra terceiros. 

PEDALADAS 

E Felipe Melo pode tro- 

car o Palmeiras pelo In- 
ternacional. O assunto 
vai avançar depois da 

decisão de sábado da 
Libertadores, contra o 

Flamengo. 

HO Vasco está analisan- 
do nomes para a remon- 

tagem do departamento de 

futebol sem chance denovos 
erros nas escolhas. Já não é 
sem tempo. 
HO Galo está voando e dan- 
do sorte. O jogo com Juven- 

tude estava encardido até o 
pênalti fantasma com que 
Hulkfez1a 0. 

E Com bonito gol de Nikão, 
oAthletico derrotou o Red 
BullBragantino porla O, 
no Estádio Centenário, em 

Montevidéu, e conquis- 
touaCopa Sul-Americana 

pelasegunda vez. 

BOLA DENTRO BOLA FORA 

mÁrbitro não marca pê- 
nalti em Hulk. VAR dis- 
corda e manda bater. 
Comentaristas analisam, 

unsacham que foi, outros 
quenão. Ninguémseen- 
tendenazorra. 
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