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no Ed Famítia rubro-negra deixa 

O Re quatro filhosc Aulé [EO 

[TE] a estar [ellgio) doti time! 
aci mpanhar [=| final; em Montevidéu! DE) 

Famosos de 

Veja se tem direitoa 
receber novolotedo 
auxílio emergencial | 
Ministério da Cidadania libera o benefício para mais trabalhadores elegíveis que não tiveram seus 

recursos aceitos anteriormente. Pagamento começa no dia 3 de dezembro. Economia, P.10 

E LE ÍNTIMA a 
- URPREENDE Programas TELESPECTADOR 

para a Personagem de Andréa 
Beltrão se masturbou na 
novela das nove. P.13 

Criança é 
baleada a 
caminho 
da escola 

VÁ Menina de 11 anos estava em uma 
van escolar quando foi atingida du- RÉVEILLON E CARNAVAL AMEAÇADOS  ;::=:ii minosos em São João de Meriti.P.3 

Cidades do Rio cogitam não realizar as festas por causa da pandemia. Na capital, folia ainda está de pé. P.6 

segurança 
pública 
O governador Cláudio Castro 
eosecretário de Polícia Civil 
entregaram na Alerj projetos 

paracriação da Lei Orgânica 
da corporação e o Sistema 
de Proteção Social dos 
Militares. Castro defendeu 
investigações sobre as 
mortes no Salgueiro. P. 5 

ce e o dt ático GNR da 

O governador Cláudio Castro fez a entrega de propostas dos projetos de lei ao presidente da Alerj, André Ceciliano 

Polícia prende 
“E em mil milicianos Mataram e emitia 

5 arrastaram | Força-tarefa começou a atuar em 

ocomo [Apos pio + RR 
pelo beco” 
Madrinha do entregador é e : [ Servidor de 

Elias Oliveira, morto em | nd k e Cabo Frio preso 
ão da PMnoM R aja 

do Palácio, E Niterói, Ê J E à > por pedofilia 

desmente versão dos 

policiais de que o rapaz dj em flagrante. Com ele, policiais 
seria traficante. P.3 Parentes e amigos no enterro do entreg or Elias, no Cemitério do Maruí apreenderam computador com 

material pornográfico infantil. P.4 

Funcionário da prefeitura foi pego 



FLAMENGO 

Imigrante rubro-negro em Montevidéu 
Vinícius Nogueira deixou o Brasil para viver o sonho uruguaio de Mujica e agora reforça a torcida pelo Flamengo na Libertadores 

ALBERTO JOÃO 
ALBERTO JOÃO 
alberto. pereira(Dodia.com.br 

> Montevidéu 

cidade de Monte- 
vidéu, no Uruguai, 
está tomada de tor- 
cedores do Flamen- 

go para final da Libertadores 

contra o Palmeiras, amanhã, 

às 17h (de Brasília), no Está- 

dio Centenário. O DIA en- 
controu Vinícius Nogueira, 

um brasileiro que reside no 

país há mais de dez anos, e 

que garantiu torcer para o 
time carioca na decisão da 
competição sul-americana. A 
proporção de torcedores ru- 

bro-negros para palmeiren- 

ses nas ruas bate 70% a 30%. 
“Na minha época em que 

moravano Rio de Janeiro era 
oZico. Hoje, o Flamengo tem 
o Gabigol. A diferença para 

o Palmeiras é muito grande. 

Não tenho dúvida do título 
ara o time do Renato Gaú- 

cho” afirmou. 

Vinícius trabalha nas ruas 
da capital uruguaia e expli- 

O brasileiro Vinícius Nogueira reside no Uruguai há mais de dez anos: 

cou por que deixou o Brasil 

para morar no Uruguai. 
“Tudo que você esperava 

que o Brasil não tinha aqui 

tem. A qualidade de vida. O 

povo é massa. O governo aju- 

da. Todo mundo se ajuda. Di- 

ferente do Brasil, o governo 
apoia o povo. O Brasil é mui- 

tograndeea gente encontra 
muita gente por aqui”. 

O ambulante disse ser 
apaixonado pelo ex-presi- 

dente José Mujica, que go- 

vernou o Uruguai entre 2010 

e 2015. “Cheguei aqui na es- 
perança de viver melhor e o 
país é espetacular”. 

HO casal de catarinenses Dar- 
lan e Paula não teve dúvida 
em nenhum momento que o 
Flamengo estaria novamente 

nafinal da Libertadores. Am- 
bostrabalham no ramo dema- 
terial hospitalar e contaram 
queeconomizarammuito, pois 

compraram tudo tão logo a 
cidade de Montevidéu foi de- 
finida como palco da grande 

decisão dotomeio continental. 
“Chegamos ontem (na 

quarta-feira) aqui. A nos- 

sa expectativa é a melhor 

possível para sermos cam- 
peões. Depois, se Deus quiser, 
é preparar a viagem para o 
Mundial. Não é uma viagem 
barata. Acreditei nessa final 
desde maio, sem saber se o 
Flamengo chegaria. Foi um 

tirono escuro que acabamos 
acertando. Pagamos muito 
mais barato que a maioria das 

CASAL COMPROU VIAGEM MUITO ANTES DA FINAL 
o = | w==: 

O casal de catarinenses Paula e Darlan está em Montevidéu 

pessoas”, relatou Darlan. 

Eleainda projetou a decisão de 

amanhã contra o Palmeiras: “Eu 
espero que não seja igual 2019 
para não enfartar. Acho que será 

ALBERTO JOÃO 

um jogo de controle do Fla- 
mengo comgols de Arrascaeta 

paracoroar o povo uruguaio”. 

Alberto João, de Montevidéu 

FAMÍLIA 
UNIDA PELO 
FLAMENGO 

RO torcedor que veio a 

Montevidéu para acom- 
panhar o Flamengo na 

busca dotricampeonato 

da Libertadores teve que 

desembolsar uma gran- 
de quantia. Além do pre- 
ço do ingresso (R$ 1.100, 
o mais barato), os hotéis 
e voos nas últimas sema- 
nas ficaram mais caros. À 
influenciadora Marcelle 
Laranjeiras falou sobre os 

esforços para estar perto 
do time de coração nesse 
momento especial. 

“A gente abriu mão dos 

filhos (risos). Deixei quatro 
filhos em casa. Para não 
ficar muito caro, chegamos 
na segunda-feira, porque 

no fim da semana ficaria 
tudo com preços altos. Eu 
confesso que estou um 
pouco preocupada, porque 
o time no último mês não 
passou muita confiança”, 
comentou Marcelle. 

Alberto João, de Montevidéu 

GABIGOL PODE SUPERAR DOIS 
ARTILHEIROS HISTÓRICOS DOCLUBE 

EGabigoltemamanhãachance 
defazeratingirmaisumamarca 
individualimportantecomaca- 
misado Flamengo. Sebalançara 
rede uma vez na decisão contra 
oPalmeiras,oatacanteigualará 

Evaristo e Alfredinho na lista de 
maioresartilheirosda história do 
clube,com103gols. 

Ocamisa9ocupaal92colo- 
cação do ranking, com 102 gols, 

mais que outros ídolos como 
Nunes (99) e Adriano (46). No 

século XXI, ele está isolado na 

primeira posição, seguido por 

Bruno Henrique (76), seu par- 
ceiro emtodas as conquistas no 

clube da Gávea: três Cariocas. 
dois Brasileiros, duas Superco- 

pasdo Brasil,umaRecopae, por 
enquanto, umaLibertadores. 

Evaristo levou 182 jogos para 
chegaraos103 gols, conquistan- 
doquatro Cariocas e uma Taça 
dos Campeões Rio São-Paulo 
na década de 50. Já Alfredinho 
tevea impressionantemédia de 
0,97gol porjogo, precisando de 
106partidasparaatingiramarca 
nadécada de30 elevantar qua- 
trotaças: Tomeio Aberto do Rio 
de Janeiro Tomeio Extra do Rio 

Gabigol: 102 gols pelo Fla 

de Janeiro, Taça João Vianna e 

Taça da Paz. Gabigol disputará 
amanhã seu 145º jogo pelo Fla- 
mengo. A liderança do ranking 
degoleadoresda história doFla- 
mengo é do quase inalcançável 
Zico, com506tentos. 

Ontem, o Flamengotreinou 
com força máxima no estádio 
do Pefiarol, incluindo Rodrigo 

Caioelsla, poupados dasativi- 
dades de anteontem. Voltando 
de lesão, Arrascaeta treinou 

sem restrições, assim como 
Bruno Henrique e Pedro. 

Reportagem de Danillo Pedrosae 

Venê Casagrande 

“Na minha época em 
que morava no Rio 

de Janeiro era o Zico. 

Hoje, o Flamengo 

temo Gabigol” 

VINÍCIUS NOGUEIRA, 
ambulante 

e-mail: edilson.silvaodia.com.br 
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TECNOLOGIA NO FUTEBOL 

AFifatestarána Copa Árabe, quecomeça naterça,noCatar, umnovosistemaque 

identificaimpedimento. A tecnologia usa inteligência artificial queenviará 

automaticamenteao VAR uma mensagem quando ojogador estiver impedido. 

APAIXONADA POR ARRASCAETA 
HUmatorcedora quer levar a 
relação com o craque Arras- 
caeta para outronível. Éa ven- 
dedora de projetos Elaine Mar- 
tins, que disse querer se tornar 

esposa domeia. Elaine esteve 
no hotel onde os jogadores es- 
tão hospedados, masnão con- 

seguiu a foto como uruguaio. 
“Primeiramente, eu me 

apaixonei pelo futebol dele, e 
depoisfuimeapaixonando por 
ele. Ele ama o Brasil, ama os 

brasileiros, além desermuito 

bonito (risos). E depois ainda 
soube que ele ficou solteiro, aí 
euachoqueele poderiamedar 
umachance”, dissea torcedora. 

Ela se mostrou confiante 
afinal. “Contra o Palmeiras, o 

Arrascaeta vai fazer umgol e 
darotítulo para o Flamengo”, 
completou a vendedora de 35 
anos que mora na Flórida. 

Alberto João, de Montevidéu 

Avendedora de projetos Elaine Martins é fã de Arrascaeta 

Edilson Silva 

glória eterna! 

Bruno Herrique volta ao time rubro-negro amanhã para a final 

TIME COMPLETO 
Flamengo terá força máxima contra 
o Palmeiras, amanhã, pela Libertado- 

res. Renato Gaúcho terá o retorno de 

Bruno Henrique, Diego Alves e Arrascaeta 

para a grande decisão. Isso foi confirmado 

após as atividades no Uruguai. Com isso, a 

torcida rubro-negra, que já habita Montevi- 

déu há dias, terá mais um motivo para con- 

fiar no tricampeonato. Resta um dia para a 

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO 

PALAVRA DO PRESIDENTE 

HA sinergia entre a torcida do Fluminense e o time, 

dentro de campo, é algo extraordinário. Depois da pan- 
demia, a volta do público ao Maracanã foi fundamental 

para a remontada tricolor no Brasileirão. Recentemen- 

te, o presidente Mário Bittencourt conversou com as 

torcidas organizadas e tratou de uni-las em prol do 

clube. Depois, foi a vez de uma conversa com os jogado- 

res para não perder o foco. Apenas a um ponto do G-6, 
a Libertadores já se tornou realidade e o mandatário 

tricolor tem muita influência nisso. 

Coluna publicada às terças, quintas, sextas esábados 

À 

DECISÃO MARCA 
FIM DE UMA ERA 
HA decisão da Conmebol, 

anunciada ontem, de extin- 

guir o gol fora de casa como 

critério de desempate foi 

a mais coerente possível. 
As competições realizadas 

aqui no Brasil já adotaram 

essa regra e, assim, Os jogos 

de mata-mata ficaram mui- 
to mais abertos. A partir de 

agora, nenhuma competi- 
ção nacional ou sul-ameri- 

cana terá esse critério, assim 

como fez a Uefa, entidade 

máxima do futebol europeu. 

Bola dentro! 

FESTA 
GARANTIDA 


