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PARA ALIVIAR O BOLSO 

Veja como evitar preços altos 
e economizar na ceia de Natal 
Alimentos que compõem a mesa das festas de fim de ano já subiram mais de 25% em outubro. Economia, P.13 

Em jogo tenso, Flamengo perde 

» otítulo da Libertadores para 

o Palmeiras após empatarno 

tempo normalemial, com 
Gabigol,e entregaro ouro na 

prorrogação emumafalha | 
bisonhade Andreas Pereira no | 

“segundo gol do Porco. P.8 

MULHER MORRE APÓS SER BALEADA 
NA CABEÇA EM QUEIMADOS. p.5 

GARDÊNIA CAVALCANTI PADRE OMAR 
DMULHER,P. 2 FÉNORIO,P.6 
Especialista em Vigiar ehorar: a 
bem-estar dá dicas assim devemos 
de exercícios físicos - viver o Advento, 
para dias quentes E que começa hoje 
deverão » vaiaté o Natal 

É " 

irã & BISPO ABNERFERREIRA 
APeLseBUIÇÃO, Ê — CAMINHODASABEDORIA, P.7 NU pao na LOS 

Pa É O esforço de ser ( | Precisamos [ 

& — perfeitocausa bd, parar de ver cada Sd 
5  exaustãoe pode — confronto no Rio 
é  impedira pessoa Do como caso isolado, 

de ser feliz estamos em guerra 
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FELIPEMELO PROVOCA 

Felipe Meloentrou no fimda prorrogação, masteve tempode marcar seunome na 

final da Libertadores. O volante provocou Willian Arão, do Flamengo: “Senhor Arão, 

vocês vão ganhar de2 a O emseu sonho. Respeitaa nossahistória”. 

SONHO ADIADO 

Com falha de Andreas Pereira, 
Flamengo perde final da Liberta 
No Estádio Centenário, Deyverson decide jogo na prorrogação e dá ao Palmeiras o tricampeonato 

—  FOTOSAFP 
> Montevidéu 

ão deu para o Flamen- 

go. O sonho do tri da 

Libertadores ficou 
para o ano que vem. 

Em Montevidéu, o Rubro-Ne- 

gro foi superado pelo Palmei- 

ras. Após sair atrás do placar, 

a equipe de Renato Gaúcho 

buscou o empate. No entanto, 

naprorrogação, Deyverson foi 
oherói do título do Verdão, em 

falha inacretitável de Andreas 
Pereira. Com o resultado de 2 
al,a equipe paulista se sagrou 

tricampeã. 

A partida começou agitada. 
Aos cinco minutos, o Palmei- 

rasabriuo placar. Aproveitan- 

dofalhana marcação, Gustavo 

Gómez lançou Mike que foi na 

linha de fundo e cruzou para 

Raphael Veiga, quefez1 a O. 
Na frente do placar, o Palmei- 

ras recuou. O Flamengotinha 

a bola, mas não conseguia 

impor o seu ritmo. Aos 30, o 

Flamengo teve um problema 

físico. O lateral-esquerdo Fili- 
pe Luís sofreu lesão efoi subs- 

tituído por Renê. 

Aos 42 minutos, o clube ca- 

rioca teve uma grande opor- 

tunidade. Gabigol levantou a 

bola, Bruno Henrique ganhou 
de cabeça e Arrascaeta finali- 

zou para defesa de Weverton. 

No 2ºtempo, logo no come- 

ço, a defesa do Palmeiras deu 

bobeira e Gabigol disparou. 

Na hora de finalizar, se enro- 

lou. No lance seguinte, após 

cobrança de escanteio, David 

Luiz cabeceou ea bola passou 

raspando a trave. Aos sete, o 

Palmeiras assustou. Rony re- 

cebeu e o goleiro Diego Alves 
apareceu fez grande defesa. 

Aos 10, após levantamento 

para a área, a defesa do Pal- 

meiras falhou e David Luiz 
saiu na cara de Weverton, que 

saiu bem e impediu o empate. 
Aos 17, Os pedidos dos torce- 

dores do Fla foram atendidos. 
Everton Ribeiro foi substituí- 
do por Michael. 

Aos 26, o Flamengo chegou 

ao empate. Arrascaeta achou 
Gabigol que mandou para o 

fundo dasredes. O empate fez 

apartida ganhar contornos de 

tensão etécnicos fizeram alte- 
rações. Com o jogo truncado, 

as chances acabaram dimi- 
nuindo. Aos 40 minutos, o Fla 

quase virou. Michael saiu na 

cara de Weverton, mas fina- 

lizou para fora. A partida foi 

paraa prorrogação. 

O uruguaio Arrascaeta não foi feliz na decisão em seu país 

EeÃ FOTONOTÍCIA | AMOR 

? 

O artilheiro Gabigol chuta para marcar o gol de empate contra o Palmeiras no tempo normal 

GABIGOL CHEGA A11GOLS NO TORNEIO E FAZ HISTÓRIA 
Martilheiro da Libertadores Em2019, quando o Rubro-Ne- 103 gols e igualou Evaristo e 

Abel Ferreira colocou Dey- pelasegundavezemtrêsanos, gro conquistou o bicampeonato, Alfredinho na lista de maiores 
verson na vaga de Raphael Gabigol chegou a outramarca Gabigolmarcounovevezes, inclu- artilheiros da história do clube 
Veiga. E com dois minutos, o importante. Aobalançararede sive os dois gols dotítulosobreo rubro-negro, chegando à 182 
atacanteaproveitou falha ina- 

creditável de Andréas Perei- 
ra etocou na saída de Diego 

Alves para fazer o segundo. O 
Rubro-Negronão desistiu efoi 

para a luta. Aos seis, Gabigol 

recebeu e finalizou para fora. 

Otime carioca demonstrava 
nervosismo e não conseguiu 

criar nenhuma oportunidade 
noiStempo da prorrogação. 

Renato Gaúcho colocou Vi- 
tinho e Pedro nos lugares de 

Arrascaeta e Andreas Pereira. 
Aos dez, a primeira finaliza- 

ção, Kenedy arriscou de fora 
daárea. Um minuto depois, Pe- 

PR des (o) únicono Centenário antesda final, quando elea pediu em 
Itimo lance foi escanteio para casamento no telão do estádio. Enquanto a palmeirense dizia f 

oFla. A defesaafastouoperigo. | sim,astorcidasse uniram gritaram: “Não, não, não”. BEBA COM MODERAÇÃO 
O Verdão assegurou otri. 

Rivais na arquibancada, felizesno amor. Umcasal formado por 

umrrubro-negro e uma palmeirense protagonizou um momento 

REPRODUÇÃO/TWITTER CONMEBOL 

contrao Palmeiras, o camisa 9 

do Flamengo tornou-se o pri- 
meirojogadora fazerligolsem 
uma mesma edição da compe- 
tiçãonesteséculo. 

RiverPlate. E ao fazer novamente 
em uma final, o atacante tomou- 

-seonono jogador brasileiro ache- 
gara três gols em decisões. 

De quebra, Gabigol chegou a 

posição na história. No século 
XXI, no entanto, ele está isola- 
do em primeiro lugar, seguido 
de muito longe por Bruno Hen- 
rique (76). 
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