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 Com tumulto, Câmara de Arraial 
aprova contas de Renatinho

Sessão

m um sessão 
bastante tu-
multuada, com 
direito a troca 
de socos entre 
simpatizantes 
do governo e 
oposicionistas 
que estavam na 

assistência, a Câmara Municipal de 
Arraial do Cabo rejeitou ontem o 
parecer prévio contrário do Tribu-
nal de Contas do Estado (TCE-RJ) 
e aprovou o balanço financeiro de 
2017, o primeiro ano da gestão do 
atual prefeito Renatinho Vianna 
(Republicanos). As contas foram 
aprovadas por seis votos a três. 

Nos dias anteriores à votação, 
chegaram a circular rumores de 
que o governo exoneraria alguns 
secretários que são originalmente 
vereadores, como Davi Pancinha e 
Neném da Cabocla, para participar 
exclusivamente da sessão, mas os 
suplentes foram mantidos. Na prá-
tica, o resultado deu no mesmo. 
Votaram contra o parecer do TCE 
os vereadores Willian Luz (PT), 

Herval Macedo (PV), Júnior Chu-
chu (PTB), Arizinho Vianna (PV), 
Alexandre Galego (PEN) e Sppen-
cer Cardoso (MDB). Foram favo-
ráveis ao relatório do Tribunal e, 
consequentemente, à reprovação 
das contas, Ton Porto (PC do B); o 
presidente da Casa, Thiago Fan-
tinha (PSC), e Luciano Tequinho 
(PPS), presidente da comissão de 
Finanças 

da Câmara.
Aliás, Tequinho foi um dos pro-

tagonistas da sessão, não apenas 
pelo longo discurso para justificar 
o seu voto, mas por ter sido o prin-
cipal alvo de hostilidades durante 
a sessão. Reflexo do comentário 
machista proferido na sessão da 
terça-feira da semana passada, 
quando mandou uma idosa ‘olhar 
o feijão no fogo’. Do lado de fora, 
um grupo de mulheres ligadas ao 
governo protestava contra a fala 
do vereador e uma barraquinha 
chegou a distribuir caldinho de 
feijão como forma de ironizar o 
parlamentar.

E
 Sessão chegou a ser interrompida por causa de briga na assistência

Foto: Divulgação

Mas nem tudo foi bom hu-
mor. O clima tenso entre gover-
nistas e oposicionistas levou a 
Casa Legislativa a pedir reforço 
na segurança, por meio da os-
tensiva presença de guardas 
civis municipais. Duas viaturas 
da Polícia Militar davam apoio 
para o caso de alguma eventua-
lidade. Mas os ânimos se altera-
ram mesmo do lado de dentro. 
Depois de várias advertências 

do presidente Fantinha para 
que o público não se manifes-
tasse na assistência, quando o 
placar estava em dois a um pela 
aprovação das contas, come-
çou a pancadaria entre o ex-se-
cretário de Segurança Pública, 
Márcio Galo, e outro homem. A 
turma do ‘deixa disso’ interveio 
e a confusão terminou rapida-
mente, mas a sessão ficou para-
lisada por mais de 40 minutos.

No retorno dos trabalhos, 
os vereadores pronuncia-
ram-se um a um, rapidamen-
te, à exceção de Tequinho, e 
determinaram o placar final. 
Foi a senha para uma gran-
de festa do lado de fora que, 
àquela altura, tinha a maio-
ria de governistas. Como nas 
comemorações de eleições, 
houve queima de fogos e bu-
zinaço nas ruas.

 Especialista do Instituto Pello Menos explica sobre durabilidade após o procedimento e alerta sobre o melhor intervalo entre as sessões

Após acordo, relator decide 
manter em 25 anos a idade 
mínima para posse de armas

 O deputado Alexandre Lei-
te (DEM-SP) vai propor que a 
idade mínima para posse de 
armas seja de 25 anos. Ele é re-
lator na Câmara de um proje-
to sobre o tema. O parecer do 
deputado foi apresentado no 
plenário da Casa nesta quar-
ta-feira e será votado na próxi-
ma terça.

Ter o direito à posse signi-
fica poder manter uma arma 

em casa. É diferente de porte, 
que é o direito de poder andar 
armado.

Inicialmente, o relatório de 
Leite previa a idade mínima 
em 25 anos. Depois, chegou 
a ser reduzida para 21 anos. 
Nesta terça, após uma reunião 
com líderes partidários e com 
o presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), Leite re-
tomou a idade de 25 anos.

Foto:Divulgação
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ma meni-
na de três 
anos e a 
mãe foram 
a t a c a d a s 
por três 
cachorros 
da raça pi-
tbull em 

São Gonçalo, na Região Me-
tropolitana do Rio. A criança 
está internada no Hospital 
Geral de São Gonçalo desde 
segunda-feira (14), quando 
ocorreu o ataque. 

De acordo com a mãe da 
menina, as duas foram sur-
preendidas pelos cães que 
estavam soltos na rua em que 
elas moram. 

"Foi um ataque horrível. 
Minha filha está internada e 
quase perdeu a perninha. Eu 
estou cheia de machucados 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAbsurdo

U
de mordida, não estou conse-
guindo andar, e ainda tenho 
que ir para o hospital ficar com 
ela porque ela vai ficar de sete 
a dez dias lá tomando antibióti-
co", relata a mãe. 

No momento do ataque, 
um motorista de aplicativo, 
que havia acabado de deixar 
uma passageira no local, per-
cebeu a cena e jogou o carro 
para cima dos cachorros. O 
condutor relatou a situação 
em um áudio divulgado em 
grupos na internet. 

"Eu vi uma mãe gritando so-
corro, socorro, me ajuda, minha 
filha. Quando eu fui ver, três 
pitbulls, três pitbulls agarraram 
a garota, morderam a criança, 
a mãe se jogando em cima. Eu 
voltei de ré, joguei o carro em 
cima dos cachorros", relata o 
motorista. 

Segundo ele, a criança ainda 
foi arrastada por dois cães. De-
pois de afastar os cachorros, o 
motorista levou a mãe e a meni-
na até o hospital. 

A mãe da criança afirmou 
que este foi o quarto ataque de 
pitbulls na cidade de São Gon-
çalo. "Dessa vez foi com a mi-
nha filha. Minha família poderia 
estar chorando agora em cima 

de um caixão. Deixar esses ca-
chorros soltos é uma negligên-
cia", desabafa a mãe. 

O que diz a Lei
De acordo com a Lei de Con-

travenções Penais, haverá omis-
são de cautela na guarda ou 
condução de animais quando 
o dono ou detentor do animal 
perigoso deixá-lo em liberdade, 

confiar à guarda de pessoa inex-
periente ou não guardar com 
devida cautela. 

A pena é de reclusão que 
pode levar de 10 dias a 2 me-
ses, ou multa. O dono do ani-
mal também pode responder 
por homicídio culposo caso a 
vítima do ataque não resista. 
A pena neste caso pode levar à 
prisão de um a 3 anos.

Criança e mãe são 
atacadas por pitbulls 
em São Gonçalo, RJ

Criança de três anos e sua mãe são atacadas por cães em São Gonçalo 

Foto: Divulgação

Prefeitura nega que tenha dado "calote" na última parcela de uma dívida junto ao BNDES 

A Prefeitura do Rio de Janeiro não 
efetuou o pagamento do mês passa-
do da dívida com o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) e ainda solicitou 
o refinanciamento das parcelas de 
outubro de 2019 a janeiro de 2020. 
O prefeito Marcelo Crivella pede que 
esses meses sejam pagos em feve-
reiro do ano que vem. 

Uma reportagem publicada pelo 
jornal O Globo nesta quarta (16), diz 
que a dívida que o prefeito deixou de 
pagar em setembro é de R$ 250 mi-
lhões e que a soma das parcelas que 
seriam adiadas chega R$ 400 mi-
lhões, mesmo valor anunciado essa 
semana pelo município em obras de 
infraestrutura e conservação. 

Uma das ações anunciadas nesse 
pacote é o programa de asfaltamen-
to, que deve durar nove meses, ou 
seja, deve ser concluído em junho 
de 2020, ano de eleições municipais. 

Em nota, o BNDES informou 
que apenas após o pagamento 
da parcela do mês de setembro, 
que a prefeitura não pagou, as 
parcelas dos próximos meses 
poderão ser renegociadas. 

Prefeitura do Rio atrasa pagamento e pede 
mais prazo para quitar dívida com o BNDES 

"De acordo com seus normati-
vos internos, o BNDES está solici-
tando as garantias relacionadas à 
parcela vencida em setembro de 
financiamento junto à prefeitura 
do Rio de Janeiro. Uma vez que os 
pagamentos forem retomados, o 
Banco está à disposição do muni-
cípio para renegociar os valores". 

Segundo a prefeitura do Rio, des-
de 2017 está solicitando um refinan-
ciamento da atual dívida pública do 
município do Rio com o BNDES e 
nega que a medida seja um “calote”. 

O secretário Especial da Pre-
feitura do Rio, Ailton Cardoso, foi 
convocado para depor numa sessão 
extraordinária da Comissão Parla-
mentar de Inquérito das enchentes, 
na Câmara de Vereadores, na tarde 
desta quarta-feira (16). Os vereado-
res estão investigando se houve car-
tel entre empreiteiras que prestam 
serviço para o município. 

A CPI das Enchentes investiga se 
empreiteiras combinaram propos-
tas para fazer obras contratadas pela 
prefeitura após as chuvas de feve-
reiro. As obras eram emergenciais, 
e por isso não houve licitação. Mas, 
ainda assim, a lei prevê que o poder 
público consulte diferentes empre-
sas para a realização de cada uma 
das 17 obras. 

No entanto, as propostas das 
empresas são praticamente idênti-
cas. Até mesmo erros de português 
ou de digitação se repetem. Uma 
das obras foi a de contenção de en-
costas na Comunidade Chácara do 
Céu. Quem venceu foi a empresa 
Erwil Construções. 

Na proposta apresentada à pre-
feitura, o nome da Geo Rio está 
errado: o correto é Instituto de Ge-
otécnica, e não "tecnia". O nome do 
então presidente do Geo Rio tam-
bém está escrito de forma errada. 
Herbem Maia é escrito com M, e não 

Secretário é convocado para depor em CPI que investiga 
cartel em prestação de serviço à Prefeitura do Rio

“Não há porque se falar em “ca-
lote”, mas sim em refinanciamen-
to/alongamento do pagamento da 
dívida, opções a serem considera-
das devido à crise financeira sem 
precedentes que atingiu o Estado e 
também a Cidade do Rio”, diz a nota. 

A prefeitura ainda esclareceu que 
o pedido tem como objetivo não so-
brecarregar o orçamento neste fim 
de ano. “Haverá necessidade de se 
preparar a cidade para o próximo 
verão, com obras em infraestrutura 
e conservação”, alegou a nota.

com N, como consta no documen-
to. No primeiro parágrafo, há um 
erro de conjugação verbal e, depois, 
outro de concordância.

Além da Erwil, a prefeitura so-
licitou outros dois orçamentos, 
para as empresas Tifara Constru-
ção e Consultoria e Samel Cons-
trutora. Nos documentos das ou-
tras empresas, é possível observar 
que exatamente os mesmos erros 
se repetem. Apenas os preços ofe-
recidos para a execução das obras 
são alterados. 

As mesmas empresas apresen-
tam propostas iguais também para 
uma outra obra, de encosta e drena-
gem em ruas do Vidigal. 

A Erwil, a Tifara e a Samel man-
daram exatamente o mesmo texto, 
em que Vidigal está escrito de for-
ma errada. "Obras emergenciais de 
contenção de encosta e drenagem 
e drenagem na Rua Major Toja Mar-
tines Filho, Rua Benedito Calixto e 
Rua Regina de Carvalho e Área da 
Jaqueira - Vidigtal", diz o trecho. 

Por telefone, a empresa Erwil 
afirmou que a prefeitura do Rio 
poderia responder pela empresa. A 
TV Globo pediu um posicionamen-
to à prefeitura, mas, até o momento 
não houve resposta. As outras em-
presas citadas na reportagem tam-
bém não responderam.

Foto: Divulgação



outubro rosa 
terá come-
moração es-
pecial nesta 
semana, em 
M e s q u i t a . 
Na sexta-fei-
ra, haverá 

uma ação social promovida 
pela equipe do Espaço Mu-
lher Mesquitense, focado 
na saúde e na autoestima da 
população feminina da cida-
de, na Praça Darcy Ribeiro.

Os ônibus são equipados 
com salas fechadas, para ga-
rantir privacidade às mulhe-
res, com modelo de atendi-
mento multidisciplinar para 
vítimas de violência. No 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

O
local haverá uma psicóloga, 
uma assistente social e uma 
advogada em esquema de 
plantão, das 10 às 15h. Neste 
Outubro Rosa, a programação 
conta ainda com palestras e 
informações sobre a impor-
tância da prevenção e do diag-
nóstico precoce do câncer 
de mama e de colo do útero. 
Uma apresentação de zumba, 
comandada pelo coreógrafo 
Antônio Carioca, professor do 
Espaço Mulher Mesquitense, 
também está programada.

Sexta-feira
Na sexta-feira, a ação so-

cial começará às 13h e tem 
previsão de encerramento às 

17h. “Queremos conscien-
tizar mulheres e homens 
sobre a importância do exa-
me preventivo do câncer de 
mama. Quanto mais cedo a 
doença for diagnosticada, 

mais eficaz tende a ser o tra-
tamento”, destaca Silvania 
Almeida, coordenadora de 
Políticas para Mulheres de 
Mesquita. As mulheres con-
tarão também com serviços 

gratuitos focados na auto-
estima. Como, por exemplo, 
corte de cabelo, sobrancelha 
e maquiagem, além de ou-
tros direcionados para a as-
sistência social e a saúde.

Ônibus Lilás e ação social 
celebram o outubro 
rosa em Mesquita

Os ônibus são equipados com salas fechadas, para garantir privacidade às mulheres

 Foto: Divulgação
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Os aparelhos serão colocados na Prefeitura e em todas as secretarias do município

 A imunização acontecerá em 10 postos de saúde do município

No dia 19 de outubro, 
a  S ecretaria  de S aúde de 
Itaguaí  irá  realizar  o dia D 
de mobilização nacional 
da C ampanha de Vacina-
ção Contra o S arampo para 
crianças com idade entre 
seis  meses e  menores de 
cinco anos.  A ação ocorre-
rá em 10 unidades de saú-
de do município,  das 8h30 
às 16h30.

A C ampanha Nacional 
Contra o S arampo teve 

Itaguaí realiza Dia D da campanha de 
vacinação contra o sarampo

início no dia sete de outu-
bro.  Nesta primeira etapa, 
o  foco será a  imunização 
de crianças com idade en-
tre seis  meses e  menores 
de cinco anos.  O sarampo 
é uma doença infecciosa 
grave,  causada por um v í-
r us e  a  única maneira de se 
ev itar  é  através da vacina.

Independentemente da 
campanha,  a  S ecretaria 
Municipal  de S aúde segue 
normalmente com a vaci-

 A Empresa Municipal de Lim-
peza Urbana de Nova Iguaçu 
(Emlurb) vai instalar 50 coletores 
de bitucas de cigarros, a partir de 
amanhã. Os aparelhos serão colo-
cados na Prefeitura e em todas as 
secretarias do município. Além 
disso, eles estarão disponíveis 
em pontos de grande circulação, 
como o Calçadão, a Praça Rui Bar-
bosa e a Rua Getúlio Vargas, todas 
no Centro.

“Vamos instalar das bitu-
queiras a partir do dia 16 e ob-
servar como será a percepção 
das pessoas. Nosso objetivo é 

 Cidade terá coletores de bitucas de cigarros

nação de rotina nos pos-
tos.

L ocais  de vacinação do 
dia D:  19/10 (sábado)

Clínica da Família
ESF Coroa Grande
ESF Odenit  Maia
ESF Engenho
UBS Engenho
UBS Chaperó
UBS C alifórnia
UBS Vila  Margarida
UBS Vista Alegre
Vigilância em S aúde

que esta iniciativa seja bem 
aceita pelo público para que 
possamos levar estes apare-
lhos para outros locais da cida-
de”, explica Wesclei Pandim, 
diretor técnico da Emlurb.

As 50 bituqueiras instaladas 
terão capacidade para armaze-
nar até 40 mil bitucas de cigarro. 
Além dos coletores de bitucas, 
a Emlurb estuda a instalação 
de coletores de pilhas, que, por 
enquanto, só está disponível so-
mente no Ponto de Entrega Vo-
luntária (PEV) de Austin, na Rua 
Fluminense, 78.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação



ma tentativa de 
assalto ter-
minou com a 
morte do pas-
tor evangélico 
Nelsinei Badini 
Alvim, de 47 

anos, na noite de terça-feira, 
em São Gonçalo, na Região 
Metropolitana do Rio. O líder 
religioso estava a caminho 
de casa, na Rua Osvaldo Ara-
nha, no bairro Amendoeira, 
quando teve o carro cercado 
por um grupo armado. Um 
dos autores do crime foi pre-
so em flagrante e o outro já 
foi identificado e é procura-
do pela Delegacia de Homicí-
dios de Niterói, São Gonçalo 
e Itaboraí (DHNSGI).

Segundo a PM, o pastor foi 
rendido por criminosos e en-
tregou o veículo mas, mesmo 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSViolência

U
assim, foi baleado. Ele estava 
acompanhado da esposa e da 
filha. Os bandidos fugiram em 
seguida. O pastor Ney, como 
era conhecido, chegou a ser 
socorrido para o Hospital Esta-
dual Alberto Torres, no bairro 
Colubandê, também em São 
Gonçalo. Segundo a direção da 
unidade hospitalar, ele foi atin-
gido na axila e não resistiu.

O religioso fazia parte do 
grupo de pastores da Igreja 
Evangélica Assembleia de 
Deus, Ministério Águas do 
Trono, no bairro Boaçu. Nas 
redes sociais,  membros da 
igreja lamentaram a morte 
do pastor.

"Pastor Ney foi assaltado e, 
depois de levarem tudo, o as-
sassinaram covardemente com 
tiro pelas costas. Nossas condo-
lências à família e igreja. Que o 

Deus Espírito Santo console 
todos nós", disse um fiel.

O corpo do líder religioso 
foi levado para o Instituto 
Médico Legal (IML) de São 
Gonçalo. Ainda não há infor-
mações sobre sepultamento.  

Em nota, a Polícia Militar 

informou que um dos crimi-
nosos que matou o pastor 
foi preso momentos após o 
crime. Na fuga, Wanderson 
Leonardo Pires Machado aca-
bou batendo com o carro rou-
bado em outro veículo e foi 
preso em flagrante. A arma 

usada no assassinato, que o 
preso chegou a jogar em um 
matagal, foi encontrada pelos 
policiais. Equipes da DHNSGI 
estão realizando diligências 
para localizar e prender o 
outro envolvido no crime, já 
identificado.

 Pastor é morto a tiros 
em tentativa de assalto 
em São Gonçalo

Pastor Ney ia para casa com a mulher e uma filha quando teve o carro cercado por um grupo armado

Foto: Reprodução 
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As vítimas foram identificadas como João Lucas Araujo, de 27 anos, e Andréa Santos Sales, 29 anos

 A fuga dos criminosos, menores de idade, começou após eles realizarem roubos na região

 Uma perseguição com 
tiroteio pelas r uas de Vila 
Isabel ,  na Zona Norte do 
Rio,  terminou com dois 
suspeitos baleados,  na 
noite desta terça-feira.  A 
f uga dos criminosos,  me-
nores de idade,  começou 
após eles realizarem rou-
bos na região.

S egundo a S ecretaria  de 
Estado de Polícia  Militar, 
policiais  do 6ºBPM ( Ti-
juca)  foram alertados por 
um motociclista sobre um 
veículo com criminosos 
que teriam roubado pe-
destres em Vila  Isabel .  Foi 
tentada a  abordagem, mas 
os ocupantes atiraram e 
iniciou o conf ronto,  disse 
a  corporação.

Um cerco foi montado 
na região e o carro colidiu 
em um poste na Rua São 
Francisco Xavier, próximo 
ao Viaduto da Mangueira. 
Antes, um táxi também foi 
atingido na fuga. Dos dois 

Assalto seguido de perseguição termina com 
suspeitos baleados em Vila Isabel

adolescentes apreendidos, 
um deles possui mandado 
de busca e apreensão.

 Eles foram socorridos 
pelo Ser viço de Atendi-
mento Móvel (SAMU ) ao 
Hospital Municipal Salga-
do Filho, no Méier.  Uma 
pistola calibre 9mm e apa-
relhos eletrônicos,  bolsas 
e outros pertences de víti-
mas foram recuperados. O 
caso foi registrado na 20ª 
DP (Vila Isabel).

 Duas pessoas foram assas-
sinadas a tiros na Muzema, no 
Itanhangá, na Zona Oeste do Rio, 
na noite desta terça-feira. As ví-
timas foram identificadas como 
João Lucas Araujo, de 27 anos, 
e Andréa Santos Sales, 29 anos. 
Segundo informações, o homem 
era o alvo de ocupantes de uma 
moto, mas a mulher acabou sen-
do atingida por disparos.

O crime aconteceu por volta 
das 20h na Estrada do Itanhangá, 
na localidade conhecida como 48. 
O 31º BPM (Recreio) foi acionado 
e já encontrou João Lucas morto 
após ser atingido por pelo menos 
seis tiros. Ele seria mototaxista e 

 Duas pessoas são mortas a tiros na Muzema
segurança. Já Andréa, que tinha 
um comércio na região, seguia 
para casa quando foi baleada.

O marido de Andréa usou 
as redes sociais para lamentar 
a morte da mulher. Ela deixou 
uma filha de seis anos. "Hoje es-
tou de luto. Minha esposa acaba 
de ser morta em tiroteio na Mu-
zema. Meu Deus, que mundo é 
esse que vivemos?", escreveu.

Ela ainda chegou a ser socor-
rida pelo Corpo de Bombeiros e 
levada para o Hospital Municipal 
Lourenço Jorge, na Barra da Tiju-
ca, mas não resistiu. A Delegacia 
de Homicídios (DH-Capital) vai 
investigar o caso.

Foto: Reprodução / rede social 

Foto: Divulgação



 Especialista do Instituto Pello Menos explica sobre durabilidade após o procedimento e alerta sobre o melhor intervalo entre as sessões

esponsáveis 
por nos sus-
tentar duran-
te todo o dia, 
os pés nem 
sempre tem 
o devido des-
canso e cui-

dados necessários para supor-
tarem a correria do dia a dia. 
Dessa forma, a Doctor Feet, 
maior rede de podologia do 
País, trouxe recentemente 
ao mercado o Tratamento de 
Podologia Quente, que aliado 
às técnicas profissionais e so-
mado ao creme aquecido em 
equipamentos especiais, traz 
maior conforto aos pés, re-
vertendo a sensação de can-
saço e inchaço.

Segundo a podóloga e coor-
denadora técnica da rede, Ma-
ria Pinheiro, durante três anos 
foram realizadas pesquisas e 
diversos testes pela equipe de 
inovação e desenvolvimento 
com o intuito de criar um pro-
duto que fosse capaz de pro-
porcionar maior conforto no 
tratamento. “Um dos maiores 
benefícios desse procedimen-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCuidados

R
to é a sensação de aconchego 
que o creme aquecido causa aos 
pés e, para isso, nossa equipe 
pesquisou diferentes técnicas 
até chegarmos no resultado fi-
nal, propiciando a melhor expe-
riência nas cabines”, explica a 
profissional.

Para Maria Pinheiro, o lan-
çamento vem para corroborar 
com a proposta da Doctor Feet 
de ser referência em tratamen-
to para os pés e tornar cada vez 
mais agradável a experiência 
dos clientes. “Buscamos sempre 
a inovação e o diferencial em 
relação à concorrência. Além de 
investirmos em especialistas e 
pesquisas, nossa meta é oferecer 
o máximo de conforto e saúde, 
por isso o Tratamento Quente 
tem tudo a ver com a nossa pro-
posta”, completa a especialista, 
que também lista abaixo um 
passo a passo para manter a saú-
de dos pés em dia.

Assepsia e emoliência: para 
um melhor manuseio dos pés, 
na Doctor Feet são aplicadas téc-
nicas de assepsia e emoliência 
durante o tratamento. “Utiliza-
mos esses métodos para higieni-

Doctor Feet aposta em 
podologia quentinha 

Para promover maior conforto aos pés dos clientes, rede lançou tratamento quente, que ajuda inibir a sensação de cansaço e inchaço

Foto: Divulgação

zação, que também colaboram 
para o amolecimento dos calos 
e das cutículas, facilitando as 
etapas seguintes. Além disso, 
essa etapa deixa os pés hidrata-
dos e macios, proporcionando 
uma pele muito mais flexível e 
saudável”, explica a podóloga.

Limpeza das cutículas, peles 
e corte de unha: outro ponto 
importante e extremamente 
benéfico é o corte técnico de 
unhas e a eliminação de peles 
e excesso de cutícula. “A forma 

correta com que as unhas são 
cortadas evitam diversos pro-
blemas, como unhas encrava-
das, que são ocasionadas geral-
mente por excesso de pele ou 
pela própria curvatura. Dessa 
forma, aplicamos técnicas para 
o corte e limpeza, garantindo o 
bem-estar e a saúde dos pés”, 
pontua Maria.

Redução de calos e calosida-
des: nos casos de calos e calo-
sidades, que por muitas vezes 
são incômodos e dolorosos, a 

especialista alerta para a pre-
venção a partir de tratamentos 
ofertados pela rede. “O ideal é 
manter os cuidados com os pés 
em dia, mantendo-os sempre 
hidratados e dando preferên-
cia para calçados confortáveis 
e arejados. Para o desbaste, os 
produtos aplicados são aque-
cidos previamente em equipa-
mentos especiais, proporcio-
nando maior conforto durante 
todo o procedimento”, finaliza a 
especialista.

Entenda como o ciclo do pelo 
pode interferir na depilação

Da primavera-verão ao outono-
-inverno, seja qual for a estação do 
ano, é essencial para muitas mulhe-
res que a depilação esteja em dia. O 
problema é que, quando os pelos 
começam a ficar aparentes, e ainda 
não chegou o momento da depila-
ção, muitas já sentem desconforto, 
podendo se tornar este um pesa-
delo bem cabeludo. A remoção dos 
fios, por sua vez, deve seguir uma 
espécie de “cronograma”, ou seja, 
há um período, chamado de ciclo 
do pelo, que deve ser respeitado a 
fim de evitar incômodos futuros.

Segundo a fundadora e CEO da 
rede Pello Menos, Regina Jordão, 
o espaço de tempo deve ser pre-
servado para que a pele não sofra 
complicações. “O comprimento 
do pelo deve ser levado em con-
ta, pois, se for longo demais, a dor 
durante a depilação pode ser mais 

intensa e, se estiver muito curto, 
serão necessários mais puxões 
com a cera, por exemplo, o que 
deixará a pele bastante sensível”, 
explica Regina, que lista também 
como funciona o ciclo dos pelos.

Crescimento
Conhecida como fase anágena, é 

o momento em que o pelo começa 
a se desenvolver e é conectado ao 
folículo piloso. “Das três fases do 
ciclo, essa é a menos indicada para 
procedimentos de depilação, pois 
o fio ainda está em processo de 
formação e retirá-lo fora do tempo, 
pode causar não só dor, mas tam-
bém inflamações, espinhas e pelos 
encravados”, detalha a CEO da rede.

Repouso
Essa é a fase chamada de ca-

tágena, ou seja, quando o cresci-

Foto:Divulgação

mento do pelo fica em stand by. 
“Nesse momento, a atividade da 
célula se reduz e o fio já está que-
ratinizado, levando à fase de cres-
cimento”, explica.

Desprendimento
A terceira e última fase é co-

nhecida como telógena. Nesse 
momento há o desprendimen-
to do pelo, surgindo um novo 
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que, enquanto cresce, empur-
ra o velho para fora do folículo. 
“Geralmente é o momento mais 
apropriado para sessões de depi-
lação”, ressalta Regina.

Diante disso, como saber qual 
é o momento ideal, entre uma 
depilação e outra para eliminar 
os pelos indesejáveis? Segundo 
Regina Jordão, o intervalo de 
sessões podem variar de uma 

mulher para a outra, já que para 
algumas o resultado pode ser 
mais duradouro do que para 
outras. “O ideal é que se tenha 
um intervalo de 20 a 30 dias, 
evitando que a pele fique sensí-
vel. Além disso, o importante é 
sempre levar em consideração a 
fase do ciclo do pelo, já que é ele 
quem vai definir a duração do 
resultado” finaliza a empresária.



Mostra educativa

ão mais de 7 mil 
quilômetros de 
litoral e ilhas 
costeiras maríti-
mas e oceânicas 
que fazem da 
costa brasileira 
uma das mais 

bonitas do mundo. A partir de 
18 de outubro, o Aquário Ma-
rinho do Rio mostra a beleza 
de algumas delas através da 
exposição “Ilhas Brasileiras”. 
A mostra educativa — que terá 
imagens do fotógrafo Ary Ama-
rante — levará os visitantes a 
conhecer os ecossistemas de 
ilhas e arquipélagos, como Fer-
nando de Noronha (PE), Atol 
das Rocas (BA), Trindade (ES), 
Abrolhos (BA), Cagarras (RJ), 
entre outras.

“O objetivo desta exposição 
é mostrar aos visitantes a im-
portância desses ecossistemas. 
O Brasil possui ilhas e arquipé-
lagos que são lugares incríveis 

e que precisam ter sua biodi-
versidade conservada”, diz 
Paulo Salomão, biólogo e coor-
denador do setor de Educação 
do AquaRio.

Além de fotos com histórias 
e curiosidades, a exposição 
também terá atividades lúdi-
cas para as crianças. Aos fins 
de semana, elas poderão se 
divertir com o jogo que ensina 
sobre a diversidade de espécies 
animais e vegetais encontradas 
nas ilhas brasileiras. Os peque-
nos também poderão assistir, 
às 14h, uma apresentação de 
teatro de fantoches, na qual 
os personagens Marcelinha e 
Luna desembarcam em uma 
ilha e aprendem a importância 
da conservação do local.

A mostra também contará 
com o projeto “AquaEduca — 
Ilhas pelo mundo”, em que os 
educadores do AquaRio con-
tarão como as ilhas ao redor 
do mundo são formadas, seus 

AquaRio inaugura a
exposição “Ilhas Brasileiras”
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A partir de 18 de outubro, o Aquário Marinho do Rio mostra a beleza de algumas delas através da exposição “Ilhas Brasileiras”
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diferentes tipos e curiosidades.
A exposição “Ilhas Brasi-

leiras” finaliza no dia 1 de 
dezembro com a atividade 
“Tomando Ciência”, em que 

debates científicos são aliados 
a bate-papo e uma rodada de 
chope. O evento — que terá 
participação de representan-
tes do AquaRio, do Projeto 

Ilhas do Rio, do Programa de 
Pesquisa Ecológica de Longa 
Duração nas Ilhas Oceânicas 
e ICMBio — é gratuito e acon-
tece no lobby a partir das 16h.

Samba de Raiz promove evento com muitos convidados, no Renascença Clube

 Neste domingo, a partir das 17h, no Renascença Clube, o Raça canta seus sucessos 

 A cada edição do projeto 
Roda do Raça, o Grupo Raça 
promete um convidado es-
pecial que tenha feito parte 
da história do grupo. Neste 
domingo, a partir das 17h, 
no Renascença Clube, o Raça 
canta seus sucessos e recor-
da sambas, sem esquecer dos 
clássicos.

No “Templo do Samba”, o 
Raça também lança seu novo 
clip e single, “Cria da Comuni-
dade”. E, no meio do pagode o 
Raça traz sua convidada espe-
cial – Alcione - para cantar os 
seus sucessos.  

A abertura fica com o Gru-
po Nova Raiz que, no auge 
dos seus 13 anos de vida, já 
está apadrinhando jovens 
talentos, como Birinha do 
Dendê, afilhado de Beto sem 
Braço.   Oriundo da favela da 

Projeto Roda do Raça é lançado no Renascença Clube

Maré, o Nova Raiz tem como 
padrinho o cantor Marqui-
nho Diniz.

Serviço: 
Grupos Raça e Alcione
Dia: 20 de outubro (domingo)

 Neste sábado, a partir das 16h, 
Samba de Raiz promove evento 
com muitos convidados, no Re-
nascença Clube. Os grupos Ar-
ruda e Bossa do Samba, Mauro 
Diniz, Marquinhos Sathan, Rena-
to Milagres Juninho Thybau, Ga-
brielzinho do Irajá, Andreia Caffé, 
João Martins, Bruno Castro, entre 
outros vão fazer a festa. Venha 
passar uma tarde gostosa com 
quem entende de samba!

Samba de Raiz tem espaço certo no 
Renascença Clube

Hora: 17h
Local: Renascença Clube (Rua 
Barão de São Francisco, 54 – 
Andaraí)
Ingresso: R$ 20 (antecipado) / 
R$ 35 (na hora)
Censura Livre

Serviço:
Dia: 19 de outubro (Sábado)
Local: Renascença Clube (Rua Ba-
rão de São Francisco, 54 – Andaraí)
Ingressos: R$ 15
Mesa: R$ 20 / R$ 10 (lista amiga)
Promoção para aniversariante do 
mês de outubro
2 cortesias mediante envio de 
lista com, no mínimo, 10 convi-
dados para o e-mail: aniversario-
norena@gmail.com

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Maria da Paz acredita que 
ainda pode participar do 
concurso. Vivi é rígida no jul-
gamento dos bolos. Téo cha-
ma Jô para trabalhar com ele. 
Fabiana manipula Rock. Um 
dos candidatos fica fora do 
concurso e uma repescagem 
é anunciada. Sabrina tenta 
convencer Otávio a comprar 
o apartamento para ela. Ama-
deu tem uma ideia para pe-
gar o celular de Fabiana. Ma-

Resumo das novelas
 A Dona do Pedaço

Paloma conversa com Ra-
mon. Paloma e Ramon avisam 
aos filhos que continuarão a 
ser uma família mesmo com a 
separação. Francisca diz a Ra-
mon que irá ajudá-lo a escrever 
o projeto para a NBA. Natasha 
comenta com Marcos que per-

 Bom Sucesso

Unidos de Pa-
dre Miguel re-
ceberá inscri-
ções de novos 
c o m po ne nte s 
para seu des-
file em 2020, 

quando contará a história 
da capoeira através do en-
redo Ginga.

Unidos de Padre Miguel recebe
 inscrições para alas de comunidade

Salgueiro prepara ação social com
 serviços gratuitos para a comunidade

cebe que há algo mal resolvido 
entre ele e Paloma. Nana faz o 
exame de gravidez e o resulta-
do dá positivo, mas ela se de-
sespera por não saber quem é 
o pai do filho que espera. Palo-
ma encontra o exame de Nana 
e pergunta se ela está grávida.

Os interessados em desfi-
lar nas alas de comunidade 
podem se inscrever nos dias 
19 e 26 de Outubro , na qua-
dra da escola, localizada na 
Rua Mesquita, 8 – Padre Mi-
guel, de 16h às 19h.

Para efetuar a inscrição é 
necessário apresentar uma 
(1) foto 3x4 (recente) e Xerox 

da identidade (visível). Será 
cobrada apenas uma taxa de 
R$30,00 (trinta reais).

A Vermelha e branca da 
Vila Vintém será a sexta agre-
miação a desfilar no sábado 
de carnaval, pela Série A, do 
Rio de Janeiro, em busca do 
tão sonhado título e o acesso 
ao Grupo Especial.

Sábado, 19 de outubro, é 
dia de samba mas também 
de ação social na quadra 
dos Acadêmicos do Sal-
gueiro. Entre 08h e 14h, o 
Centro Médico coordena-
do pela dra. Wilma Araújo 
estará, juntamente com 
parceiros, atendendo a co-
munidade com serviços 
em diversas áreas.

"A gente planeja essa 
ação social com muito ca-
rinho e com a ajuda de par-
ceiros e voluntários que 
estão conosco sempre. 
Nossa intenção é ampliar 
cada vez mais o atendi-
mento para a comunidade 
do entorno e também para 

quem quiser comparecer", 
diz Wilma.

Entre os serviços ofere-
cidos pela equipe, estarão 
exames (glicose, oftalmoló-
gico, audiométrico, mama), 
além de atendimento para 
segunda via de documentos 
(identidade, certidão de nas-
cimento) e consultas com 
nutricionistas, fisioterapeu-
tas e psicólogos. Recreação 
infantil entre outras ativida-
des estão previstas na pro-
gramação.

Ao todo, serão mais de 20 
opções de serviços gratuitos 
para a comunidade. A quadra 
do Salgueiro fica na rua Silva 
Teles, 104 – Andaraí.

 Fotos: Divulgação

ria da Paz é chamada de volta 
ao concurso. Fabiana pede 
para Vivi ajudar Abel no con-
curso de bolos. Berta cha-
ma Chiclete para ficar com 
Vivi. Rock explica o plano de 
Amadeu para Zé Hélio. Cami-
lo e Yohana tentam fazer Ré-
gis confessar os assassinatos 
de Jardel e Lucas. Maria da 
Paz reconhece Vivi durante o 
programa e sua participação 
fica comprometida.

Os interessados em desfilar nas alas de comunidade podem se inscrever nos dias 19 e 26 de Outubro

A
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o cenário de cri-
se é que surgem 
as oportunida-
des. É com essa 
proposta que 
chega ao Rio de 
Janeiro a Expo 
Meu Negócio, 

uma das maiores feiras de empre-
endedorismo do Brasil. O evento 
vai conectar quem quer abrir uma 
empresa com fornecedores, pres-
tadores de serviço e investidores, 
em um encontro voltado para 
quem deseja abrir uma empresa, 
fazer networking e aprender mais 
sobre o mercado. A Expo Meu Ne-
gócio acontece nos dias 23 e 24 de 
outubro, no Centro de Conven-
ções Sulamérica. 

Entre os expositores, estão 
negócios com investimentos que 
podem variar de R$ 1 mil a R$ 200 
mil. De franquias a cadeia de for-
necimento de diversos segmen-
tos, passando por gestão, logística 
e maquinários. A Expo Meu Ne-
gócio é um hub onde o empreen-
dedor encontra uma variedade 
de produtos e serviços que vão 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidade

N
ajudá-lo a alavancar a sua empresa.

Entre os expositores, estão ne-
gócios com investimentos que 
podem variar de R$ 1 mil a R$ 200 
mil. De franquias de alimentos a 
empresas de vestuário, passando 
por fornecedores de logística a equi-
pamentos de energia solar. A Expo 
Meu Negócio é um hub onde o em-
preendedor encontra uma varieda-
de de produtos e serviços que vão 
ajudá-lo a alavancar a sua empresa

“A ideia é mostrarmos que, mes-
mo quem não tenha um capital 
muito alto, com organização e pla-
nejamento é possível conseguir en-
contrar um nicho para gerar renda 
tendo a sua própria empresa”, expli-
ca Gleidson Machado, organizador 
da Expo Meu Negócio. 

Para isso, a Expo Meu Negócio 
disponibiliza aos participantes um 
leque diversificado de cursos e pales-
tras. Durante os dois dias de evento, 
serão ao todo mais de dez encon-
tros com temas como exportação, 
e-commerce, marketing e inovação. 

Entre os palestrantes convida-
dos estão Thadeu Diz, fundador da 
Zee.Dog e Zee.Now, algumas das 

Expo Meu Negócio gera 
oportunidades para quem 
sempre sonhou em abrir empresa

Feira de empreendedorismo no Rio mostra que a partir de R$ 1 mil já é possível ser dono do próprio negócio. Evento acontece em outubro

Foto: Divulgação
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 A Viação Águia Branca está com 25 vagas de emprego no Rio

O RioZoo oferece vagas de estágio.Na foto, urso Zé Colmeia com sorvete com frutas, para amenizar o calor 

O Zoológico do Rio tem 
20 vagas de estágio abertas 
para estudantes dos cursos 
de Biologia, Veterinária, Zoo-
tecnia, Administração, Ciên-
cias Contábeis, Engenharia 
Ambiental, Desenho Indus-
trial, Turismo, Jornalismo, 
Marketing, Direito, Defesa e 
Gestão Estratégica Interna-
cional, entre outros. Os inte-
ressados devem fazer a ins-
crição até dezembro de 2019, 
pelo link: www.vagas.com.br/
v1947373/.

Para concorrer, os universi-
tários devem estar cursando a 
partir do 4º período, além de 
ter conhecimento intermedi-
ário nas línguas inglesa e es-
panhola. Também é preciso 
gostar de trabalhar próximo à 
natureza e em contato com os 
animais.

“Além de gostar da nature-
za, para se destacar, o candi-
dato deve ter vontade apren-

RioZoo oferece vagas para estágio com salário 
de até R$ 1.200 e benefícios

der, entusiasmo, brilho nos 
olhos. É importante também 
ter um perfil multidisciplinar, 
inovador e autonomia”, desta-
cou Robson Lourenço, gestor 
da área de Gente, Cultura e 
Carreiras (GCUCA) do Grupo 
Cataratas, empresa que admi-
nistra o parque.

 A Viação Águia Branca está 
com 25 vagas de emprego no 
Rio, para motorista interesta-
dual e agente de vendas.

Os pré-requisitos para 
motorista são: Ensino Fun-
damental,  carteira de habi-
litação categoria D, curso 
de transporte de passagei-

 A Viação Águia Branca está com 25 vagas
 de emprego no Rio, para motorista
 interestadual e agente de vendas

A bolsa-auxílio vai variar 
entre R$ 800 e R$ 1.200, 
mais benefícios como vale-
-transporte e vale-refeição. 
O processo seletivo incluirá 
a triagem curricular e tes-
tes online. Na segunda fase, 
acontecerá uma dinâmica de 
grupo e um desafio final. 

ros (resolução 168) e ex-
periência com v iagens em 
rodovias.

Para se candidatar, basta 
enviar e-mail para recruta-
mentoes@aguiabranca.com.
br e para as vagas de moto-
ristas há também a opção: 
bit.ly/MotoristaVAB.

Foto:Foto: Marcos Ramos

Foto: Divulgação

pet startups mais promissoras do 
país; Eduardo Migliano, criador da 
99jobs, empresa que redesenhou 
a forma como empresas acham 
colaboradores; e Sabrina Nunes, 
fundadora da Francisca Joias, 
maior e-commerce de semijoias 
do país. Serão 14 palestras e duas 
mesas redondas com alguns dos 
empreendedores mais respeita-
dos do Brasil.

“Queremos trazer inspiração 
com quem também começou do 
zero. Nosso time de palestrantes 
vai mostrar para o público da Expo 
Meu Negócio quais são os princi-
pais problemas enfrentados por 
um empreendedor brasileiro”, co-
menta Machado.

Presença do Consulado dos 
Estados Unidos

O Consulado Americano 
também terá um espaço na 
Expo Meu Negócio. Os partici-
pantes poderão tirar dúvidas 
com especialistas sobre inter-
nacionalização de empresas, 
importação e exportação para 
os Estados Unidos.

Ingressos disponíveis
Os ingressos já estão dispo-

níveis para venda no site oficial 
da Expo Meu Negócio (www.
expomeunegocio.com.br). O 
preço parte de R$ 75.

A Expo Meu Negócio tem 
apoio institucional da Rio 

Conventions Bureau, Secre-
taria de Turismo do Estado 
do Rio de Janeiro e Secretaria 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Emprego e Relações In-
ternacionais.

Patrocínio Caixa Econômica 
e Governo Federal

Serviço:
Expo Meu Negócio
Data: 23 e 24 de outubro
Horário: 10h às 20
Endereço: Centro de Con-

venções Sulamérica: Av. Paulo 
de Frontin, 1 - Cidade Nova, Rio 
de Janeiro

Site: https://www.expomeu-
negocio.com.br



plano para 
tapar 150 
quilômetros 
de buracos 
na cidade do 
Rio de Janei-
ro não con-
templa uma 

das vias expressas da cidade, 
a Avenida Brasil. O pacote de 
obras conta com investimento 
de R$ 400 milhões em recu-
peração de asfalto e obras de 
infraestrutura. 

A Avenida Brasil é a prin-
cipal via expressa do Rio de 
Janeiro, com 58 quilômetros 
de extensão, passando por 27 
bairros e recebendo diaria-
mente 250 mil veículos, de 
acordo com dados da própria 
Prefeitura do Rio. 

Os motoristas reclamam 
que os desníveis e os buracos 
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O
se multiplicam, principalmente 
na Zona Oeste da cidade. Na pis-
ta em direção ao Rio, na altura de 
Santíssimo, é possível ver vários 
remendos no asfalto. O trecho 
está entre os considerados pio-
res da avenida. 

O prefeito Marcelo Crivella 
afirmou que não tem previsão 
para um pacote de obras no local 
mas está procurando viabilizar 
os reparos. 

“Nós estamos ainda em ne-
gociação para fazermos grandes 
trechos da Avenida Brasil, que 
não estão incluídos nesses R$ 
400 milhões. Estamos tentando 
recursos e aí a cidade ficaria em 
condições excelentes para trafe-
gabilidade”, destacou Crivella. 

Os motoristas reclamam de 
prejuízos. Circulando pela Av. 
Brasil é possível ver pedaços de 
pneus e outros equipamentos. 

Em nota, a Prefeitura do Rio 
afirmou que no trecho que pos-
sui obras do BRT Transbrasil a 
recuperação do asfalto será fei-
ta assim que a obra acabar. 

Plano da Prefeitura do 
Rio para tapar buracos 
não inclui Av. Brasil

Avenida Brasil é esquecida no projeto de asfaltamento da Prefeitura 

Foto: Divulgação 

Governador quer aumentar os dias de carnaval 

Objetivo da lei é garantir que o consumidor saiba o que irá comprar

O governador do Rio de 
Janeiro, Wilson Witzel, 
anunciou nesta quarta-fei-
ra (16) que irá investir R$ 
30 milhões no carnaval. Ele 
afirmou ainda que tem pla-
nos para aumentar o núme-
ro de dias dos desfiles. 

“O carnaval pode ter o 
mesmo modelo que o Rock 
in Rio, dois finais de sema-
na, que ai você consegue 
manter o público a semana 
inteira. São sete desfiles por 
noite, a gente faz uma coisa 
que seja mais cômoda para 
todo mundo assistir e ficam 
duas semanas. É possível 
ainda ter a terceira semana 
das campeãs. Até 2020, nada 
se faz. Mas para 2021 a gente 
precisa repensar o carnaval 
do Rio”, afirmou o governa-
dor durante um evento. 

A declaração de Wilson 
Witzel foi feita pouco mais 
de um mês das escolas de 
samba se reunirem para de-
bater formas para captarem 
dinheiro para a festividade 

Witzel anuncia investimento de R$ 30 milhões no carnaval 
e sugere desfiles na Sapucaí em dois fins de semana

de 2020. A sugestão de Wit-
zel, no entanto, terá que ser 
discutida com Liesa e Prefei-
tura do Rio. 

Uma semana antes da 
reunião, o prefeito Marce-
lo Crivella afirmou que as 

Os supermercados e estabe-
lecimentos comerciais do Mu-
nicípio do Rio terão que ofere-
cer lupa para os consumidores 
com dificuldades para enxer-
gar os rótulos dos produtos. É o 
que prevê a nova Lei 6.657/19, 
de autoria do vereador Célio 
Lupparelli (DEM), sancionada 
pelo prefeito Marcelo Crivella.

O objetivo da medida é aju-
dar o cliente a saber a com-
posição exata dos produtos 
que está colocando em seu 
carrinho. "A lei vai beneficiar 
idosos e tantos outros que, 
muitas vezes, adquirem pro-
dutos que contêm substâncias 
impróprias ao seu consumo e 

Lei obriga supermercados a oferecerem 
lupas para clientes

agremiações que desfilam 
na Marquês de Sapucaí não 
receberão mais subsídios 
do município. A subvenção 
chegou a ser de R$ 2 milhões 
na gestão de Eduardo Paes e 
caiu a R$ 500 mil este ano. 

não conseguiam saber o que 
estavam consumindo", disse o 
vereador.

Segundo Célio Lupparelli, 
a lei faz valer um direito bá-
sico que está no Código de 
Defesa do Consumidor: o da 
informação adequada e clara 
sobre os diferentes produtos 
e serviços, com especificação 
correta de quantidade, carac-
terísticas, composição, quali-
dade, preço, bem como sobre 
os riscos que apresentem. A 
lei prevê multa de 200 reais 
para os estabelecimentos que 
não se adequarem.Os super-
mercados terão 90 dias para 
se adaptar à nova regra.

Foto: Divulgação
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B o t a f o g o 
teve uma 
importante 
vitória, nesta 
q u a r t a - f e i -
ra, no caso 
Willian Arão. 
Por 2 votos a 

1, a turma do Tribunal Supe-
rior do Trabalho (TST) deci-
diu que o jogador, atualmente 
no Flamengo, deve pagar R$ 
3.920.760,00 de indenização 
ao clube por reparação de per-
das e danos. Ainda cabe recur-
so dentro do próprio TST. 

Em sua ação inicial, o Bo-
tafogo pedia o pagamento de 
multa de R$ 20 milhões ou o 
restabelecimento do víncu-
lo contratual do volante com 
o Alvinegro, mas a Justiça 
determinou que ele segue 
normalmente no Flamengo. 
Porém, terá de pagar a indeni-
zação de quase R$ 4 milhões 
ao ex-clube. 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

Botafogo tem vitória em Brasília, e 
TST condena Willian Arão a pagar 
indenização de quase R$ 4 milhões

Foto: Guilherme Oliveira / GloboEsporte.com 

O
O Flamengo não é parte en-

volvida na disputa judicial en-
tre Willian Arão e o Botafogo. 

O contrato de Arão com o 
Botafogo, assinado em janeiro 
de 2015, previa renovação au-
tomática por mais um ano, em 
caso de depósito de R$ 400 mil. 
Nesse caso, a multa do jogador 
passaria a valer R$ 20 milhões, 
com os direitos econômicos 
sendo divididos entre clube 
(70%) e jogador (30%). 

Em novembro daquele ano, 
o Alvinegro chegou a depositar 
duas vezes o valor para acio-
nar o dispositivo de renovação 
automática, mas ambos foram 
devolvidos pelo volante, que 
já desejava se transferir para 
o Flamengo, o que ocorreu no 
início de 2016. 

A Justiça tornou sem efeito 
a cláusula por entender que o 
contrato feria a nova resolução 
da Fifa, que proibia investidores 
de terem direitos econômicos 

Willian Arão perdeu batalha judicial para o Botafogo 
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de atletas. O Botafogo se apegou 
a uma nova determinação da 
Fifa para reverter as decisões em 
instâncias inferiores. 

O clube defende que, em ju-
lho de 2018, a entidade estabe-
leceu que o atleta não pode ser 
considerado terceiro nos casos 
de direitos econômicos. Segun-

do o departamento jurídico do 
alvinegro, a Fifa até então não 
havia deixado clara a questão. 

Melhor momento 
no Flamengo 

Willian Arão viveu altos e 
baixos desde que chegou ao 
Flamengo, há quase quatro 

anos. Em diferentes momen-
tos perdeu a posição no time e 
ficou entre os reservas. Porém, 
sob o comando de Jorge Jesus 
desde a parada para a Copa 
América, o volante se firmou 
definitivamente entre os titu-
lares e conseguiu conquistar a 
torcida rubro-negra.


