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Montante faz parte das cotas. Em todo o país, 10,6 milhões de trabalhadores ainda não fizeram a retirada. Economia, P.12 
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E | ASAGA DERUBRO-NEGROS 
PARA VEROTIMEDE PERTO 
Médico sofreu acidente doméstico antes de viajar para 
Montevidéu, correu para não perder o voo e ainda passou 

: —perrengue na fronteira com o Uruguai. Casal baiano já se 

hospedou em quatro hotéis para acompanhar o Fla. P. 8 

MINISTÉRIO DA SAÚDE FAZ ALERTA 
SOBRE AMEAÇA DA NOVA VARIANTE 
Pastaorienta municípios ainformarem imediatamente a detecção de casos 

da cepa identificada na África do Sul. Anvisa recomenda restrição de voos.P.3 
MARCOS PORTO 

Taxista assassinado em 

uma corrida de R$ 15 
Familiares de Francisco Moreira da Costa Filho, morto em tentativa 

de assalto em São Gonçalo, estiveram no IML para liberar o corpo e 

afirmaram que os assassinos não levaram o carro da vítima.P.5 
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No posto de Saúde Heitor Beltrão, na Tijuca, fila da vacina da gripe era maior do que a da espera da covid-19 

MAPADERISCODOESTADO 
DORIO TEMBANDEIRA VERDE 
PELAPRIMEIRAVEZ.r3 
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” o GIOVANNA 
Duas construções Projeto de lei proíbe PMafasta agentes LANCELLOTTI SEU PRIMEIRO 
irregulares da milícia lojas de cobrarem CPF que participaram de 
foram demolidas em dos clientesno ato da ação que resultouna REVELA VIDA PROTAGONISTA 
Riodas Pedras comprano estado morte de entregador AMOROSA. r.13 EM COMEDIA, e: 
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Emjogo, o tri 
da Libertadores 
Campeão em 1981 e 2019, Flamengo faz a final com o 
Palmeiras, que também quer o terceiro título do torneio 

> Montevidéu 

ois anos após ter fa- 

turado a Taça Liber- 

tadores em cima do 
River Plate, em Lima, 

no Peru, o Flamengo — que 

também foi campeão em 1981 

— entra hoje no Estádio Cen- 

tenário, em Montevidéu, no 

Uruguai, em busca dotricam- 
peonato do torneio. A partir 

das 17h, o Rubro-Negro mede 

forças com o Palmeiras, ven- 

cedor da última edição, em 

2020, e que também perse- 

gue o seu terceiro troféu — 
ganhou ainda em 1999. 

Se em 2019 o Flamengo 

era comandado pelo portu- 

guês Jorge Jesus, hoje a lide- 

rança do time está a cargo de 

Renato Gaúcho. Na entrevis- 
ta coletiva de ontem, o téc- 

nico preferiu fazer mistério 

e não revelou se jogadores 

como Rodrigo Caio, Arras- 

caeta e Bruno Henrique, que 

enfrentaram lesões recente- 
mente, terão 100% de condi- 

ções dejogo. 

“Acho que o importante é 
que a gente seguiu o nosso 
planejamento visando essa 

partida da final da Liberta- 

Otécnico Renato 
Gaúcho preferiu 
fazermistériosobre 
aescalação do 
Rubro-Negro 

dores, contra o Palmeiras. 

Tudo que nós poderíamoster 

feito a gente fez pararecupe- 

rar todos os jogadores. Lógi- 

co que eu não vou falar quem 
está 100% e quem não está, a 

sua pergunta é válida. Acho 

que o importante é que todo 

grupo está à disposição para 

a partida” disse o técnico. 

Renato Gaúcho irá para a 
sua terceira final de Liber- 
tadores como técnico. Ele 
venceu uma com o Grêmio 
e perdeu outra com o Flu- 

minense. A partida contra o 

Palmeiras será umtira-teima 
eo comandante se disse feliz 
por esta marca importante 
na carreira. 

“O sentimento é de um 
sonho realizado. Mais uma 
finalde Libertadores. É para 
poucos treinadores. Estou 

CASAL BAIANO VIVE SAGA NO URUGUAI 

ALBERTO JOÃO 
alberto. pereira(Dodia.com.br 

> Montevidéu 

e Ocasal baiano, Leo- 

nardo Guimarães, de 30 

anos, empresário, e Na- 

talia Coelho, de 28 anos, 

também empresária, vive 

uma verdadeira saga em 
Montevidéu, no Uruguai, 

paraacompanhar a final 

da Libertadores, queacon- 

tecehoje. Eles já passaram 

por quatro hotéis na ca- 

pital uruguaia e seguem a 
delegação rubro-negra por 

toda a cidade. 
“Acordamos, passea- 

mos no Centro histórico 
e, como os hotéis estão 

caros, passamos por 
quatro acomodações em 

seis dias. Tudo vale pelo 

Flamengo. Chegamos 

no domingo ao Uruguai. 

Não pensamos em outra 

coisa. É um jogo grande 
demais e o Flamengo 

estará com o time com- 
pleto em campo” disse 

Leonardo. 
Natalia Coelho se 

SM e 
O casal de empresários Leonardo Guimarães e Natalia Coelho 

mostrou muito empolga- 
da com o clima da torcida 
do Flamengo pelas ruas do 

Uruguai. “Estou até com 

medo de ficar sem voz antes 
do jogo. Estou acreditando 

ALBERTO JOÃO 

muito nessetricampeo- 
nato. Sou otimista. Acre- 
dito que vamos ganhar 

de4a 2, com oúltimo gol 

do Michael” afirmou a 

empresária. 

IDA À EMERGÊNCIA E PERRENGUE NA FRONTEIRA 
Um torcedor viveu um dra- 
ma às vésperas de viajar a 
Montevidéu para a grande 
final da Libertadores. O mé- 
dico Pedro Aguinaga sofreu 
um acidente doméstico ho- 
ras antes do voo e contou o 
susto da última quinta-feira. 
De acordo comrubro-negro, o 

blindex do banheiro estourou 
eocortou. Assim, ele teve que 

ser socorrido às pressas para 
não perder a viagem. 

“Estava tomando banho 
parairao aeroporto, fuiempur- 

raroblindexe ovidro estourou 
todo em cima de mim, parecia 
barulho detiro. Nahora eu não 
senti nada pela adrenalina, 

pela ansiedade do jogo e da 
viagem, mas aíolheimeu dedo 
eestava todo ensanguentado, 

com um corte profundo. Mes- 
momachucado, eu só pensava 

emnão perder o voo", disse Pedro. 
Enão parou por aí. “Corri para 

Uma emergência para tomar pon- 

tos na mão e em 30 minutos já 

estava tudo resolvido. Fui às pres- 
sas para o aeroporto e consegui 
pegar o voo a tempo. De lá fui 
paraGuarulhos, e de lá para Porto 

Pedro foi socorrido 

às pressas porque o 
blindex do banheiro 

estouroueo cortou 

Alegre. Só no Rio Grande do Sul 
que eu comecei a sentirdores, por 

conta da expectativa e detoda a 

adrenalina”, completou o médico 
de25anos. 

Alémdo corte sofrido, o torce- 

dorainda passou por um perren- 
guena fronteira com o Uruguai. O 

voofoiaté Porto Alegree, de lá, 

Pedro partiu comoutrostorce- 
dores, de van, até Montevidéu. 

Contudo, para entrar no país 
vizinho, o rubro-negro passou 

horas parado na imigração, No 
entanto, o médico afirmou que 
todoo esforço vale a pena para 
vero Flamengo hoje. 

“Pegamos uma van emPor- 

to Alegre eficamos umas três 
horas nafila deespera da fron- 
teira. Fomos escoltados até a 
área da polícia, onde ficamos 
mais três horas. Estou toman- 
domedicação para odedo, ea 

expectativa está a mil. Tudo 
na base do Flamengo, é amor. 
Acho que vai ser umjogo trun- 

cado, masapostono2alpra 
gente. Importante é voltar com 
ataça”, concluiu. 

O técnico Renato Gaúcho conversa com o goleiro Diego Alves no treino na capital uruguaia 

tendo esse privilégio pelo 

Flamengo. O Abel (Ferreira) 

também. O sentimento é de 
dever cumprido à frente de 

um grupo maravilhoso, de 
uma torcida imensa e uma 
cobrança enorme. Estamos 

preparados para isso. Espe- 

ro que o Flamengo consiga 

o tricampeonato. Sabemos 

que nosso adversário tam- 
bém quer. Mas nós fizemos 

tudo o que poderíamos fazer 

para essejogo. São times que 

jogam para frente, que bus- 

cam o gol, e chegaram por 

méritos. Acredito em muitas 
emoções”, disse. 

SÁBADO, 2711-2021 | O DIA 

CRUZEIRO RENOVA COM LUXEMBURGO 

Mesmo sem conseguir retornar à Primeira Divisão, o Cruzeiro optou pormanter 

Vanderlei Luxemburgo para 2022. Emvídeo divulgado peloclube, o treinador 

confirmoua renovação docontrato, queagora éválido atéo fim de 2023. 
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FELIPE MELO MINIMIZA 
FAVORITISMO" DO FLAMENGO 

RO volante Felipe Melo, do 

Palmeiras, criticou a exposição 
de favoritismo para o Flamen- 

go. Ementrevista coletiva, ele 

afirmou que “burburinho não 

entra em campo”. 
“Quanto ao burburinho queo 

Flamengo émelhor, que estáem 
melhor fase, burburinho não en- 

traemcampo.Foiassimcontrao 

São Paulo (nas quartas), contra 

o Atlético-MG (na semifinal). E 

quem está na final é o Palmei- 

ras" disseo volante. 
“Vai serum jogo difícil, con- 

tra umrival que apresenta um 

futebol que é um dos melho- 

res da América do Sul. Existe 
muito respeito da nossa parte. 

Masnão confunda respeito com 

medo. Somos o Palmeiras, o 
atualcampeão daLibertadores, 
evamosfazer de tudo em cam- 
po para defendernosso título”. 

e-mail: edilson.silvaDodia.com.br 

fase 5 
Edilson Silva 

Em 2019, Flamengo foi campeão emcima do River Plate 

PELA GLÓRIA ETERNA 
dia mais esperado do ano chegou 

para os rubro-negros. A segunda fi- 

nal de Libertadores em apenas três 

anos pode fazer com que o Flamengo se 

torne hegemônico no futebol brasileiro. A 

cidade de Montevidéu está pequena para 

os torcedores — não à toa acabou a cerveja 

de muitos bares na última quinta-feira. O 

atual elenco do Flamengo já demonstrou 

que sabe jogar decisões e conta com o apoio 

datorcida, que promete fazer uma bela fes- 

ta nas arquibancadas. É hoje! 

MISSÕES LONGE DO RIO 

mRestando três jogos para o fim do Brasileirão, o Flu- 
minense vai atuar, nas próximas duas rodadas, fora de 

casa. Apesar disso, as contas não são tão meticulosas. 

O confronto contra o líder Atlético-MG é considerado 
chave nas Laranjeiras. Caso some pontos, dará um pas- 

so importante para se garantir na próxima Libertado- 

res — principalmente pelo fato de o adversário seguinte 
ser o Bahia. Por fim, encerra contra a Chapecoense, no 

Maracanã, para selar a permanência no G-6. 

PorAlberto João, de Montevidéu Coluna publicada às terças, quintas, sextas esábados 

ESSE 

JOGO FESTIVO PARA 
O ALVINEGRO 

m Depois de uma temporada 

desgastante, o Botafogo en- 

cerra sua participação na Sé- 

rie B do Campeonato Brasi- 

leiro ao lado do seu torcedor. 
Já com o acesso à Primeira 
Divisão e o título assegura- 

dos, ojogo deamanhã, no Es- 

tádio Nilton Santos, servirá 

como um até logo. Com mais 

de 35 mil ingressos vendidos, 

atorcida do Botafogo prome- 

teuma festa muito bonita no 
Niltão para encerrar a tem- 

porada alvinegra com chave 

de ouro. 

REPESCAGEM 
INGRATA 

dar 
europeia foi do j que 
nenhum amante do fute- 
bol queria: Itália e Portu 

de Cristiano Ronald 
ão na m 

uma sel. 
Copa. ( 
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Aposta no 19 rende uma bolada 
Rubro-negro Jener Tonasso ganha R$ Imilem cassinono Uruguaiinvestindo no número de Michael 

ALBERTO JOÃO 
alberto. pereira(Dodia.com.br 

> Montevidéu 

m torcedor come- 
morou gol do Mi- 

chael antes mesmo 
da final da Liberta- 

dores em Montevidéu. O em- 
presário Jener Tonasso, de 

43 anos, ganhou mais de R$ 

1 mil apostando no número 

19 em um cassino na capital 

uruguaia. O DIA conversou 

com o Rubro-Negro, que re- 

velou como surgiu a ideia. 
“Fui em um cassino com 

um amigo aqui e chagamos 

lá sem pretensões, só queria 

Virei promeuamigo 

efalei'vamos lá 
apostarnonúmero 
doMichael” 
JENERTONASSO, 
Empresário 

tomar um vinho e relaxar 
porque o dia tinha sido lon- 
go. Aí começamos a conver- 
sar sobre o jogo, demos uma 

olhada na roleta e vimos 

alguns torcedores jogando. 

Virei pro meu amigo e falei 

“vamos lá apostar no núme- 

ro do Michael”, disse Jener, 
antes de completar: 

“Eles explicaram lá como 

funcionava, colocamos um 

dinheiro espalhado pelos 

números dos jogadores do 

Flamengo, mas a maior 

quantidade no 19 do Mi- 

chael. Pimba! Colocamos 
um trocado e saímos com 
mais de R$ 1 mil. Bebemos 
mais um pouco e voltamos 

pro hotel. Mas para alegria 
ser maior, só ele marcando 

um gol no sábado (hoje)”, 

emendou. 

Ee] FOTONOTÍCIA | EM MONTEVIDÉU 

Navéspera da partida decisiva contra o Palmeiras, torcedores rubro-negros tomaram ontem a 
Praça da Constituição, na capital uruguaia. 

ALBERTO JOÃO 
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[o] empresário Jener Tonasso, de 43 anos, agora torce porumgol de Michael na final de hoje 

ARRASCAETA MARCOU DUAS VEZES NO CENTENÁRIO 
MAsredes do tradicional Está- 
dio Centenário de Montevidéu, 

palco da final de hoje da Li- 
bertadores entre Flamengo e 
Palmeiras, são desconhecidas 
para a maioria dos jogadores 

da decisão. De todos das duas 
equipes, apenas dois já conhe- 

cema sensação de balançá- 
-las: Arrascaeta e Léo Pereira, 
ambos rubro-negros. O segun- 
do no entanto, está suspenso 
enão entrará em campo. Pelo 
Alviverde, ninguém marcou. 

Embora seja camisa 10 da 
seleção uruguaia, que tem o 

Centenário como casa, Ar- 

rascaeta só tem dois gols no 

estádio e o Último foi há mais de 
três anos, no dia 7 de junho de 

2018, durante vitória por3a O so- 

breo Uzbeguistão. Um golaço, por 
sinal. Já o primeiro no local e pela 
Celeste aconteceu em 2015, em 
goleada por5alsobrea Guatema- 

la, comumlevetoque de canhota. 

Entre todos atletas que parti- 

ciparam das campanhas dos ti- 
mes finalistas, apenas Léo Pereira 

também fez umgol no templo do 
futebol uruguaio. Foi durante a 
disputa do Sul-Americano Sub- 

20 coma seleção brasileira, na 
goleada por5a Osobreo Peru, que 
ozagueiro fechou o placar ao des- 
viara bola de cabeça. Além dele, 

estavam presentes na compe- 
tição Gabigol, Kenedy e Thiago 
Maia, todos atualmente no 
Flamengo. Gerson, que passou 

pelo clube e está no Olympi- 
que de Marselha, da França, 
também participou. O Brasil 

terminou otorneio em quarto e 

acampeáã foia Argentina. 

Do lado palmeirense, ne- 
nhum jogador balançou as 
redes do Esstádio Centenário, 
embora o lateral-esquerdo 
Piguerezsejauruguaioecons- 

tantemente convocado para 
aseleção. 

Por Danillo Pedrosa 
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COM BANDA LARGA 
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