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Alerj abre processo 
contra deputados
 de PSL e PSOL 
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 Prefeita de Araruama é condenada 
por improbidade administrativa
 e perde o mandato

Região dos Lagos

prefeita de Ara-
ruama, Lívia 
Soares Bello 
da Silva (sem 
partido) per-
deu seu man-
dato após ser 
condenada por 

improbidade administrativa. 
Seu marido, Francisco Ribeiro 
o ‘Chiquinho do Atacadão’, ex-
-prefeito da cidade, também foi 
sentenciado por improbidade. 
A decisão foi tomada pela juíza 
Maíra Valéria Veiga.

A condenação é baseada 
no processo n° 0003050-
77.2017.8.9.0052, de  autoria do 
Ministério Público. Nesse pro-
cesso diz que houve uma série 
de irregularidades no mandato 
de Lívia, como quebra de prin-
cípios, ilegalidade e moralidade 
administrativa. A prefeita só 
tinha o posto na teoria, pois na 
prática, quem tomava todas as 
decisões acerca das coisas da 
cidade.  

A magistrada condena Lívia 
e Chiquinho de acordo com o 
Art. 12, III DDA LEI DA IMPRO-
BIDADE  Lei 8.429/92, quais 
sejam: perda da função públi-
ca; suspensão dos direitos po-
líticos pelo prazo de 10 (dez) 
anos; bem como no pagamen-
to da multa civil de 80 (oiten-
ta) vezes o valor da remune-
ração percebida no cargo de 
prefeito na época dos fatos, 
bem como assim na proibição 
pelo prazo de 3 (três) anos de 
contratar com o Poder Público 
ou receber benefícios ou in-
centivos fiscais ou creditícios 
direta ou indiretamente, ain-
da que por intermédio de pes-
soa jurídica da qual seja sócia 
majoritária.

Já o marido da prefeita, 
Francisco Carlos Fernandes 
Ribeiro, o Chiquinho do Ata-
cadão, foi condenado nas se-
guintes sanções: a suspensão 
dos direitos políticos pelo 
prazo de 5 (cinco) anos, bem 

A
Quem tomava as decisões era na verdade o  marido da prefeita

como o pagamento de multa 
civil de 100 (cem) vezes o va-
lor da remuneração percebida 
no cargo de prefeito na época 
dos fatos, que era exercido 
de direito por sua compa-
nheira e de fato por ele, bem 
como a proibição prazo de 3 
(três anos) de contratar com 
o Poder Público ou receber 
benefícios ou incentivos fis-
cais ou creditícios direta ou 
indiretamente, ainda que por 
intermédio de pessoa jurídica 
da qual seja sócia majoritária.

Embora seja uma condena-
ção em primeira instância, o 
processo vai adiante e, caso 

a prefeita seja condenada em 
segunda instância pode ficar 
inelegível. No vídeo, represen-
tantes do judiciário apontam 
que Chiquinho do Atacadão 
tem pelo menos três conde-
nações e sequer poderia estar 
entrando na Prefeitura. Pela 
soma das pelas, ele pode ficar 
inelegível até 2026.

No processo 0003050-
77.2017.8.19.0052, que condena 
o casal em primeira instância 
por ato de improbidade admi-
nistrativa, a juíza Maíra de Oli-
veira foi decisiva em ressaltar 
que "deixar-se concorrer com 
o nome de 'LÍVIA DE CHIQUI-

NHO' é submeter-se à condição 
de 'coisa' e não de pessoa, POR-
QUE MULHER NENHUMA É 
PROPRIEDADE DE HOMEM NE-
NHUM". Segundo as denúncias, 
o abuso de poder econômico foi 
uma das táticas do ex-prefeito 
Chiquinho do Atacadão para 
ganhar a eleição em Araruama 
e ter a prefeitura em suas mãos, 
mesmo que de forma indireta, 
através da atual mulher, Lívia 
Soares Bello da Silva. Nos comí-
cios e reuniões políticas ele fazia 
questão de dizer "vota nela que 
eu volto". Esse fato levou inclu-
sive a prefeita a ser cassada em 
primeira instância.

 TCU vê indícios de irregularidades 
graves em  obras bancadas com 
dinheiro da União

 O Tribunal de Contas da 
União (TCU) encontrou indí-
cios de irregularidades "gra-
ves" em 59 obras financiadas 
com recursos da União.

A informação consta do Fis-
cobras 2019, relatório anual do 
tribunal de contas sobre fisca-
lizações em obras públicas. Ao 
todo, a área técnica do TCU fez 
77 auditorias.

Das obras com indícios de 

irregularidades graves, o TCU 
recomendou a paralisação de 
cinco obras.

O relatório aprovado nesta 
quarta-feira será encaminhado ao 
Congresso Nacional e as informa-
ções devem subsidiar a Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Pú-
blicos e Fiscalização (CMO) quan-
to à distribuição dos recursos or-
çamentários para 2020.

Os parlamentares, no entanto, 

não são obrigados a seguir a reco-
mendação do TCU.

Obras com recomendação 
de paralisação

 Canal do Sertão (Alagoas): 
transposição do Rio São Francis-
co com o objetivo de levar água a 
42 municípios de do estado. Em 
um dos contratos, foram encon-
trados indícios de sobrepreço de 
R$ 48,3 milhões frente aos valo-
res praticados pelo mercado. A 
recomendação de paralisação é 
para o trecho 5 de obra que ainda 
não foi iniciado.

Adequação de trecho rodoviá-
rio da BR-116 (Bahia): duplicação 

da rodovia teve seu custo estima-
do em mais de R$ 331 milhões e 
estava com 9% de execução. Du-
rante a execução, o TCU identifi-
cou que os projetos executivos 
estavam em desconformidade 
com o que foi licitado.

Construção da BR-040 (Rio 
de Janeiro): problema foi encon-
trado na obra de implantação 
do trecho da subida da Serra de 
Petrópolis. Os indícios de irregu-
laridade envolvem sobrepreço e 
projeto deficiente.

Corredor de Ônibus – SP – Ra-
dial Leste – Trecho 1 (São Paulo): 
os indícios de irregularidade são 
de restrição à competitividade 

no edital e de sobrepreço na obra 
que teve apenas 1% concluído.

BRT de Palmas (Tocantins): o 
TCU apontou estudo de viabili-
dade técnica-econômica e am-
biental deficiente. A obra ainda 
não começou.

 
Paralisação preliminar

No caso de uma sexta obra, 
a de ampliação de capacidade 
da BR-290 no Rio Grande do 
Sul, o TCU fez uma recomenda-
ção preliminar de paralisação. 
A recomendação é preliminar 
porque a auditoria da obra ain-
da precisa ser analisada pelos 
ministros do TCU.

Foto: Reprodução



c a m i n h ã o 
i t i n e r a n t e 
do Serasa 
realiza aten-
d i m e n t o 
gratuito à 
p o p u l a ç ã o 
em Del Cas-

tilho, na Zona Norte do Rio, 
até a próxima sexta-feira.

O caminhão está no es-
tacionamento do Shopping 
Nova América (Avenida Pas-
tor Martin Luther King 126), 
das 8h às 18h, à disposição 
dos consumidores. Atual-
mente, o Rio tem quase 2,5 
milhões de pessoas inadim-
plentes, com dívidas e con-
tas em atraso.

Um dos serviços ofereci-
dos no caminhão é a consulta 

Nome limpo

O
através de computadores sobre 
as condições das dívidas que as 
pessoas têm e e o acesso a ne-
gociação desses débitos.

“Além da consulta do CPF, 
onde a gente vai dar todas as 
informações financeiras do 
consumidor, onde ele vai con-
seguir descobrir as dívidas 
que estão no nome dele, che-
ques sem fundo, protesto em 
cartório, participação em fa-
lência. Um raio-X muito com-
pleto da vida do consumidor. 
E tem a possibilidade também 
de negociar as dívidas com até 
90% de desconto. Temos uma 
plataforma, que é a Serasa 
Limpa Nome, que contamos 
com mais de 30 parceiros, e o 
consumidor já sai daqui com 
o boleto na mão”, explicou o 

coordenador do programa 
Guilherme Casagrande. O ca-
minhão itinerante já atendeu 
mais de cem mil pessoas em 
todo o país.

Para tirar dúvidas e obter 
informações sobre suas dívi-

das, o consumidor precisa le-
var um documento com foto.

“O projeto tem um grande 
impacto. Boa parte das pesso-
as que vieram até o caminhão 
da Serasa conseguiu uma ne-
gociação. Quem não puder vir 

até o caminhão, os mesmos 
serviços estão disponíveis on 
line no portal do Serasa ou bai-
xar o aplicativo, que também 
é gratuito e consultar o CPF e 
negociar as dívidas”, disse Ca-
sagrande.

 Projeto permite consumidor se informar sobre suas dívidas e negociá-las com até 90% de desconto

 Caminhão itinerante da Serasa 
realiza atendimento gratuito na 
Zona Norte do Rio até sexta-feira
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Os consórcios responsáveis pelos veículos foram multados

 O Conselho de Ética da As-
sembleia Legislativa do Rio 
de Janeiro (Alerj) votou, nesta 
quarta-feira  a favor da admissi-
bilidade de representações que 
denunciam o deputado estadu-
al Alexandre Knoploch (PSL) e 
Eliomar Coelho (PSOL) por pos-
sível quebra de decoro.

Na prática, o Conselho de Éti-
ca abre uma investigação contra 
os parlamentares. Ao fim do pro-
cesso, os deputados podem ter o 
mandato cassado.

Originalmente, seria votada 
apenas a representação contra 
Knoploch por insultos a Eliomar 
Coelho no plenário. Após a apro-
vação por 4 a 3, deputados pedi-
ram a inclusão da denúncia de 
Knoploch contra Eliomar, que aca-
bou aprovada por unanimidade.

Logo em seguida, o grupo vai 
decidir se aceita denúncia contra 
outro deputado do PSL: Rodrigo 
Amorim, que realizou o que cha-
mou de "vistoria" - não autorizada 
- no Colégio Pedro II.

Os dois pesselistas participa-
ram da reunião, frente a frente, 
com os membros do Conselho.

Zeidan (PT), uma das integran-
tes titulares, não participou do en-
contro por presidir uma audiência 
pública e foi substituída por Chi-
cão Bulhões (Novo).

 Como votou o Conselho de 
Ética:

·         Max Lemos (MDB) - sim
·         Leo Vieira (PRTB) - não
·         Rodrigo Bacelar (SDD) - não
·         Flávio Serafini (PSOL) - sim
·         Dr Serginho (PSL) - não
·         Chicão Bulhões (Novo) - sim
·         Martha Rocha (PDT) – sim
"A gente já teve caso nessa Casa 

em que, durante uma audiência 
pública, um estudante tomou 
soco no rosto de um deputado. 
Já teve caso em que um prefeito 
de um município eleito foi con-
frontado. Não são raios de céu 
azul. Existe uma escalada de uma 
postura dentro do plenário que é 
incabível no parlamento. Não po-
demos permitir que acabe num 
confronto físico entre deputados 
ou numa tragédia. É inaceitável 
que se permita que esse ataque 
continue em escalada", disse Sera-
fini, que votou a favor.

Conselho de Ética da Alerj abre 
processo contra deputados de 
PSL e PSOL por insulto

Conselho de Ética da Alerj abriu o procedimento contra deputados da legenda

Bacelar, que foi contra o 
prosseguimento da investiga-
ção, disse que pediu calma aos 
parlamentares.

"Já conversei para que pon-
derem o ímpeto. Foi palavrão 
pra lá e pra cá, o que é natural. 
Até na minha família tem dis-
cussão do que foi melhor, um 
governo de esquerda e do PSL 
e, às vezes, chega a ter um tom 
desrespeitoso", ponderou.

O que dizem as denúncias:
Alexandre Knoploch

Segundo o também deputado 
Eliomar Coelho (PSOL), o pesse-
lista o insultou fora do microfone 
em uma sessão na Alerj.

Depois, já publicamente, 
Knoploch disse que a Casa ti-
nha visto "um caso severo de 
doença psiquiátrica" durante o 
discurso do socialista.

Coelho alega que "trata-se de 
ofensa carregada de intolerância 
relacionada à idade do deputado 
que, de fato, possui 78 anos".

De acordo com o autor 
da denúncia, há indícios da 
quebra de decoro parlamen-
tar por prática de "ofensas 
físicas ou morais nas de-
pendências da Assembleia", 

 Foto: Luciano Belford / Arquivo / Agência O DIA

como versa o artigo oitavo do 
regimento interno.

Rodrigo Amorim
O deputado entrou no Colégio 

Pedro II no dia 11, acompanhado do 
parlamentar federal Daniel Silveira 
(PSL), anunciando uma vistoria - 
sem que tivesse sido chamado.

O reitor da unidade, Oscar Halac, 
chamou a Polícia Federal e encami-
nhou uma representação à Alerj. 
Segundo Halac, os dois se apresen-
taram como policiais na entrada do 
colégio e falaram "impropérios".

"A Constituição Federal não dele-
gou aos membros do poder legisla-
tivo colossal liberdade investigató-
ria, nem, tampouco, concedeu-lhe 
o direito de revirar a qualquer tem-
po às repartições públicas na busca 
de indícios de irregularidades ima-
ginárias", escreve Halac.

O reitor alega que houve abu-
so de autoridade e que não cabe 
ao deputado estadual qualquer 
investigação no âmbito de uma 
autarquia federal.

Na ocasião, os deputados saíram 
do colégio vaiados por estudantes.



G o v e r n a -
dor Wilson 
Witzel assi-
nou a libe-
ração de R$ 
15 milhões, 
o r i u n d o s 
de um fun-
do especial 

da Assembleia Legislativa 
(ALERJ), que vão ser in-
vestidos no Consórcio In-
termunicipal de Segurança 
Pública da Baixada Flumi-
nense, o CISPBAF, que in-
clui, além das cidades da 
região, os municípios de 
Mangaratiba e Angra dos 
Reis. Este último aderiu ao 
consórcio nesta data.

O projeto tem por obje-
tivo juntar esforços para 
um sistema de segurança 
único entre os municípios, 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRecursos

O
mediante a implantação e a 
implementação de políticas 
públicas que visem à redu-
ção dos níveis de violência 
urbana. A cerimônia acon-
teceu no Palácio Guanabara 
e reuniu os prefeitos das ci-
dades envolvidas. O prefeito 
de Duque de Caxias, Washin-
gton Reis, que é o presiden-
te do consórcio, disse que a 
sede já está pronta e que o 
próximo passo é investir na 
infraestrutura.

“O prédio já existe e está 
praticamente pronto. Esta-
mos licitando a obra onde 
teremos uma infraestrutura 
própria, um software próprio, 
com fibra ótica. Vamos licitar 
tudo já no mês de novembro. 
Estou indo para Brasília, ain-
da esta semana, para buscar 
mais recursos e emendas para 

que possamos investir no 
consórcio e trabalhar, cada 
vez mais, para transformar 
a Baixada Fluminense e as 
suas cidades em territórios 
inteligentes, com muito mais 
segurança e tranquilidade 
para a população”, explicou.

Entre as tecnologias,  sis-
temas e ser v iços envolv i-
dos no CISPBAF, destaque 
para os sistemas de inte-
ligência,  cinturão eletrô-
nico, monitoramento por 
vídeo para regiões urba-
nas,  o Centro Integrado de 

Comando e Controle (CIC-
C-BF),  as redes de comuni-
cação e o uso de softwares 
inteligentes de reconheci-
mento facial,  placas e no-
tas f iscais,  além de outros 
mecanismos e instrumen-
tos de apoio ao projeto.

Governador Wilson Witzel com  prefeitos Baixada Fluminense

 Foto: Divulgação

Ônibus é para conscientização do câncer de mama

Homem foi encaminhado para a delegacia de Nova IguaçuPopulação participou da ação realizada pela Subscr. de Desenvolvimento Econômico e Agricultura

A subsecretaria de De-
senvolvimento Econômico 
e Agricultura de Mesquita 
recebeu, na sede da prefei-
tura, pequenos agricultores 
para uma série de palestras 
informacionais. Na Feira de 
Sementes, os participantes 
tiveram a oportunidade de 
entender sobre técnicas cor-
porativistas, além do uso 
de plantas medicinais, e de 
participar da distribuição de 
mudas e sementes.

Colaboradora da área de 
politicas públicas do Serviço 
Brasileiro de Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), Ieda Za-
notti, abriu o evento  falando 
sobre a prática corporativista 
como instrumento de merca-
do.  “Devemos saber quais são 
as necessidades dos consumi-
dores, se eles requerem selos 
ou certificações, e que tipo de 
produto eles precisam“, disse a 
consultora.

Pesquisadora e engenhei-
ra Agrônoma da Empresa de 
Pesquisa Agropecuária do Es-
tado do Rio de Janeiro, Celma 

 Prefeitura de Mesquita promove Feira 
de Sementes entre agricultores

Domingos de Azevedo falou 
sobre plantas medicinais.  “A 
identificação dessas plantas é 
de extrema importância, pois 
nem todas elas são medicinais. 
E as conhecendo, podemos en-
contrar um mercado em poten-
cial”, disse Celma.

Agrônomo da Empresa de 
Assistência Técnica e Exten-
são Rural-EMETER-Rio, Már-
cio Clemente, explicou a im-
portância desse tipo de ação 
para o município. “Essa  troca 
de conhecimento entre os 

Durante todo o mês de ou-
tubro, a Prefeitura de Itaguaí, 
através da Secretaria de Saúde, 
disponibilizará transporte para 
levar mulheres, com pedido de 
exame de uma unidade de saú-
de pública ou hospitais federais, 
para realizarem o exame de ma-
mografia no Centro de Diagnós-
tico de Imagem (Rio Imagem). 
A ação é uma homenagem a 
campanha do OUTUBRO ROSA. 

Itaguaí disponibiliza transporte para 
mulheres realizarem mamografia 

agricultores e técnicos possi-
bilita a cada propriedade rural 
ter uma variedade maior de 
plantações”, disse.

 
Troca de mudas

Ao final da Feira de Semen-
tes representantes da Emater-
-Rio e a Prefeitura de Mesquita 
organizaram troca de mudas 
e sementes entre visitantes e 
agricultores. Cada um poderia 
permutar mudas por qualquer 
dos produtos em exposição no 
local da feira. 

Os exames são realizados de se-
gunda-feira a sábado.

Para agendar o transpor-
te, que funcionará apenas no 
mês de outubro, basta com-
parecer a Secretaria de Saúde, 
Av. Prefeito Isoldackson Cruz 
de Brito, nº 18745, Vila Marga-
rida, com o pedido deste exa-
me. Após o mês de outubro 
somente serão feitos os agen-
damentos dos exames.

 Foto:  Divulgação

Foto: Divulgação
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Governador Wilson Witzel libera 
R$ 15 milhões para consórcio de 
segurança da Baixada Fluminense 
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p r e s i -
d e nt e  d o 
G u a d a l u -
p e  C o u n -
t r y  C l u -
b e ,  C a r l o s 
A l b e r t o 
D a nt a s  d e 

O l i v e i r a ,  f o i  m o r t o  a  t i -
r o s  n o  s a l ã o  d o  c l u b e  d o 
b a i r r o  d a  Z o n a  N o r t e  d o 
R i o,  n a  n o i t e  d e s t a  t e r ç a -
- f e i r a .  C a r l i n h o s ,  c o m o 
e r a  c o n h e c i d o,  e s t a v a 
s e nt a d o  j o g a n d o  c a r t a s 
q u a n d o  f o i  a t a c a d o  c o m 
v á r i o s  t i r o s .

S e g u n d o  i n f o r m a -
ç õ e s ,  h o m e n s  a r m a d o s 
c h e g a r a m  a o  l o c a l  e 
a t i r a r a m  e m  C a r l i n h o s , 
q u e  t a m b é m  f a z i a  a ç õ e s 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSViolência

O
s o c i a i s  n a  r e g i ã o .  P o l i -
c i a i s  d o  4 1 º  B P M  ( I r a j á ) 
f o r a m  c h a m a d o s  e  a c i o -
n a r a m  a  D e l e g a c i a  d e  H o -
m i c í d i o s  ( D H - C a p i t a l ) , 
q u e  r e a l i z o u  p e r í c i a  e  i n -
v e s t i g a  o  c r i m e .

A página do Guadalupe 
Countr y Clube lamentou a 
morte.  “Luto,  eterno presi-
dente.  S em palavras,  gran-
de amigo,  grande irmão, 
que D eus possa consolar  o 
coração de todos familiares 
e  amigos”,  escreveu.

A m i g o s  e  f a m i l i a r e s 
t a m b é m  c o m e nt a r a m  o 
o c o r r i d o.  “ Q u e  m e u  t i o 
s e j a  r e c e b i d o  n o s  b r a ç o s 
d o  P a i  e  q u e  n o s s o s  c o r a -
ç õ e s  s e j a m  c o n f o r t a d o s ” , 
l a m e nt o u  u m a  p e s s o a . Polícia acredita na hipótese de execução

 Foto: Divulgação

Pizzaria Parmê foi alvo de criminosos na noite desta terça-feira

Clientes da pizzaria Par-
mê, em Vila Isabel, na Zona 
Norte do Rio, foram vítimas 
de um assalto na noite desta 
terça-feira. De acordo com 
algumas das vítimas, três 
homens entraram no local e 
anunciaram o assalto. Eles 
teriam roubado celulares e 
outros pertences dos clien-
tes, além de dinheiro do cai-
xa da pizzaria. 

Estávamos no restaurante 
quando entraram os bandi-
dos armados. Eles fizeram 
a limpa. Roubaram todas as 
pessoas que estavam ali e o 
caixa do estabelecimento. 
Um deles estava armado e o 
outro passava pela mesa reco-
lhendo os celulares. Um dos 
assaltantes chegou a apontar 
a arma para uma pessoa que 
não estava entendendo que 
era um assalto. Mas no geral, 
não agiram com agressivi-
dade. Pareciam jovens, com 
mais ou menos 18 anos. To-
dos estavam nervosos — disse 
uma das vítimas, que preferiu 
não se identificar.

Outra vítima revela que os 
criminosos pareciam inexpe-

Clientes de pizzaria em Vila Isabel são assaltados

rientes. Ela conta também so-
bre o nervosismo que passou 
com o assalto.

Estava no rodízio com al-
guns amigos, quando de re-
pente entraram três elemen-
tos. Um deles ficou na porta, 
como se tivesse fazendo a 
segurança. Um outro estava 
com a armada e um tercei-
ro foi pegar os telefones das 
pessoas. Esse que estava re-
colhendo os pertences estava 
muito nervoso, afobado. Pa-
recia novo em praticar esses 

assaltos. Não tinha experi-
ência. Foi um momento que 
nunca vou esquecer. É uma 
sensação horrível. Estou em 
pânico até agora — conta a 
vítima, que também preferiu 
não revelar a identidade.

Pelo menos três vítimas 
prestaram queixa na 20ª DP 
Vila Isabel. De acordo com 
polícia, nenhuma represen-
tante da pizzaria foi até a de-
legacia para prestar queixa 
até por volta das 1h30 desta 
quarta-feira.

 Foto: Letícia Gasparini / Agência O Globo

 Presidente do Guadalupe 
Country Clube é morto a
tiros enquanto jogava cartas

Material apreendido durante a operação   

 Três pessoas morreram 
durante tiroteio na Cidade de 
Deus, na Zona Oeste do Rio, na 
manhã desta quarta-feira.

De acordo com a polícia, 
agentes do 18º batalhão faziam 
uma operação na comunidade 
quando foram recebidos a tiros 
na localidade conhecida como 
Bariri. Na ação, os agentes en-
contraram um suspeito caído 
no chão. Com ele, foram apre-
endidos um fuzil, três pistolas, 
uma granada e drogas.

Ele foi encaminhado ao Hos-
pital Lourenço Jorge, na Barra 

Operação na Cidade de Deus deixa mortos
da Tijuca, mas não resistiu aos 
ferimentos.

Outras duas pessoas deram 
entrada na Unidade de Pron-
to Atendimento da Cidade de 
Deus baleadas, mas também 
não resistiram, segundo a PM.

Um vídeo publicado nas 
redes sociais mostra um ho-
mem caído no chão e pessoas 
gritando "é morador, é mora-
dor, olha a covardia aí. O cor-
po do amigo no chão da rua". 
Durante a filmagem, ainda é 
possível ouvir o som de in-
tenso tiroteio na região.

Foto: Divulgação



or de cabeça, 
cansaço, irri-
tabilidade e 
constipação? 
Pode ser de-
s i d r a t a ç ã o ! 
Apesar de 
nem sempre 
relacionados 

à desidratação, esses sintomas 
e outros, como pele seca, sen-
sação de fome e dificuldade de 
irritação, são sinais frequentes 
de uma hidratação ineficiente. 
E não são poucas as pessoas 
com esse problema: segun-
do um estudo da US National 
Library of Medicine, cerca de 
20% a 30% dos adultos estão 
desidratados.

Mas, como evitar a desidra-
tação? Geralmente, pressupõe-
-se que se hidratar é apenas to-
mar água e suprir a quantidade 
perdida. Afinal, a água ajuda 
no transporte e distribuição de 
vitaminas, minerais, glicose, 
oxigênio e outros nutrientes 
para todas as células do or-
ganismo. Entretanto, como o 
nosso corpo não produz água, 
precisamos repô-la diariamen-
te de maneira eficaz, em um 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSEstudo 

D
processo de hidratação.

Porém, a hidratação só é efi-
ciente quando essa água tem a 
capacidade de entrar nas células, 
e para isso precisamos da pre-
sença harmônica dos eletrólitos. 
Para entender melhor o proces-
so de hidratação em que a água 
“penetra” as células, precisamos 
lembrar das aulas de química, 
quando aprendemos sobre os 
solutos e os solventes. Solutos 
são substâncias dissolvidas em 
um solvente, sendo a água con-
siderada o solvente universal.

Então, onde quer que a água 
vá no nosso organismo, ela aju-
da no transporte e distribuição 
dos solutos do corpo. Assim, a 
água leva vitaminas e minerais 
para todas as células e também 
transporta e elimina as toxinas 
do corpo - e essa ação é ainda 
mais potencializada com o con-
sumo de eletrólitos.

Segundo a médica Elisa Ur-
ban, da Essential Nutrition, “os 
eletrólitos são sais que atuam 
como condutores de eletrici-
dade, ajudando na hidratação 
eficiente, que só ocorre quan-
do a água tem a capacidade de 
entrar nas células entregando 

Hidratação não é só 
beber água: entenda 
o papel dos eletrólitos

Cansaço, dificuldade de concentração, dores de cabeça e até fome podem ser sinais de desidratação

Foto: Divulgação
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Os consórcios responsáveis pelos veículos foram multados

Talvez pouca gente saiba 
que 30% das mulheres que 
têm diagnóstico de câncer 
de mama podem evoluir 
para a doença metastática, 
ou seja, presença do cân-
cer em outros órgãos, além 
de sua origem. Outras 35% 
já descobrem nesse estágio 
afinal, moramos no Brasil e 
as coisas não são rápidas e 
nem fáceis por aqui. Embora 
ninguém tenha nada contra 
milagres, para todas essas 
mulheres a cura é um assun-
to que não está na pauta do 
dia a dia.

Mulheres fortes,  cora-
josas,  intensas,  que traba-

lham, criam filhos,  cuidam 
da família,  sofrem por tan-
to e tudo e ainda fazem 
quimioterapia.  E se sen-
tem felizes a cada vez que 
vão ao médico e recebem a 
notícia que vão continuar 
a fazer tratamento.

Elas sofrem. Um sofri-
mento em todas as dimen-
sões que até hoje está sendo 
silenciado. Mas que agora 
precisa ser atendido. A cura 
não está ao alcance de todas, 
mas o alívio de seu sofri-
mento precisa estar.

Muito é investimento 
em drogas e aparelhos, mas 
quase nada é investido em 

Câncer de mama: por 
que o “outubro rosa” 
precisa ser maior

Mês de outubro  é pela conscientização do câncer de  mama

humanidade. Compaixão 
somada ao conhecimento 
sobre tratamento da dor e de 
outros sintomas devem dar 
mais vida aos anos e também 
mais anos de vida.

Todas as mulheres que 
têm uma doença incurável 
têm também uma história 
bonita pra contar pra quem 
quiser ouvir. Sobre a vida 
que já foi e sobre o resto de 
vida que há de vir. Não se 
sabe quanto tempo cabe no 
tempo que resta. Mas temos 
certeza de que de janeiro a ja-
neiro todas elas merecem ter 
quem acolha seu sofrimento 
por não ter todo o tempo que 
gostariam de ter.

Prevenir doenças é ur-
gente. Diagnosticar preco-
cemente é importante. Mas 
olhar nos olhos de quem está 

Foto: Divulgação

doente é absolutamente fun-
damental.

Queremos que neste Outu-
bro Rosa, e em todos os meses 

do ano da vida de todos que en-
frentam o câncer seja tempo de 
conscientização sobre tratar e 
prevenir o sofrimento. A dor, o 

nutrientes essenciais e man-
tendo o organismo em cons-
tante equilíbrio" Por isso, a 
presença harmônica de al-
guns eletrólitos, como sódio, 
potássio, cálcio, magnésio, 
fósforo e cloro torna-se fun-
damental para o bom funcio-
namento do organismo. Já a 
sua carência afeta os sistemas 
nervosos central e periférico.

Eletrólitos em ação
A presença de doses adequa-

das de eletrólitos no corpo é 

importante não só para a hidra-
tação, mas para conduzir a “ele-
tricidade do corpo”. A presença 
harmônica de certos eletrólitos 
como o sódio (Na+), o potássio 
(K+), o magnésio (Mg++), o cál-
cio (Ca++) e o cloro (Cl-) passa 
a ser fundamental para o bom 
funcionamento do organismo, 
e podemos entender por que a 
carência de eletrólitos gera tan-
tos sintomas no sistema nervo-
so central e periférico.

Afinal, os tecidos muscula-
res e os neurônios são consi-

derados tecidos elétricos no 
corpo, ativados por atividade 
elétrica que é transportada 
através dos eletrólitos. Se-
gundo publicações científi-
cas, a deficiência de cálcio, 
por exemplo, pode resultar 
em cãibras musculares. Já o 
magnésio e fósforo são essen-
ciais nos processos energéti-
cos; e o cloro é extremamente 
importante na regulação da 
pressão osmótica e junto com 
sódio promove o balanço dos 
fluídos corporais.



Música

Pátio Guadalu-
pe, área de gas-
tronomia e la-
zer localizada 
no Shopping 
Jardim Guada-
lupe, promove 
shows gratui-

tos todos os dias, sempre às 
19h. A programação semanal 
começa nas segundas com o 
cantor Leandro Laranja e os 
clássicos da MPB. Na terça, 
quem comanda o show é o 
cantor Isac Oliveira. Na quar-
ta, Léo Araújo interpreta su-
cessos da música brasileira. 

Na quinta, é a vez de Caio 
Victor dominar o Pátio com 
muita música. Nas sextas 
e domingos, o grupo Nova 
Edição traz todo o swing 
do pagode para o público. 
Aos sábados, o grupo 4rteto 
Sarampo se apresenta com 
grandes hits do samba. A 
parte gastronômica conta 
com os restaurantes Espetto 
Carioca, Frango Chic, Des-
ce Gelo, Quiosque Chopp 
Brahma, Pizzaria Parmê e a 
fast-food Burger King que 
oferecem uma série de pro-
moções.

 Pátio Guadalupe promove 
shows gratuitos durante 
toda a semana

Quinta-feira 24 de outubro de 2019 
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Evento gratuito acontece no dia 27 de outubro, das 10h às 22h

DIANA PIRESCulturando 
dianapiresassessoria@gmail.com
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Serviço: Shows no Pátio 
Guadalupe

Leandro Laranja
Data: todas as segundas
Horário: 19h
Isac Oliveira
Data: todas as terças

Horário: 19h
Léo Araújo
Data: todas as quartas
Horário: 19h
Caio Victor
Data: todas as quintas
Horário: 19h

Grupo Nova Edição
Data: sextas e domingos
Horário: 19h
Grupo 4rteto Sarampo
Data: todos os sábados
Horário: 19h
Entrada Gratuita

Os pequenos que estiverem fantasiados poderão participar de diversas brincadeiras gratuitas

Em seus 54 anos de carreira, o MPB4 gravou inúmeras canções de importantes compositores brasileiros

 Doces ou travessuras? 
No Shopping Jardim Gua-
dalupe, a criançada poderá 
se divertir com isso e muito 
mais no evento especial de 
Halloween, que acontece 
no domingo, 27 de outubro, 
das 15h às 19h, no corredor 
em frente à Casa & Vídeo, 
no segundo piso. A entrada 
é gratuita.

Os pequenos que estive-
rem fantasiados poderão 
participar de diversas brin-
cadeiras gratuitas, como 
oficinas de slime, tatuagem 
infantil e muito mais. As 
inscrições serão feitas por 
ordem de chegada. O even-
to é sujeito à lotação. Confi-
ra o regulamento completo 
no site www.shoppingjar-
dimguadalupe.com.br

Serviço: Halloween no 
Shopping Jardim Guadalu-
pe terá diversas brincadei-
ras gratuitas

Halloween no Shopping Jardim Guadalupe 
terá diversas brincadeiras gratuitas

Data: 27 de outubro (do-
mingo)

Horário: 15h às 19h
Local: segundo piso - em 

frente à Casa & Vídeo.

 O grupo MPB4 se une ao duo 
Gisbranco para tocar e cantar a obra 
da parceria de Milton Nascimento 
e Fernando Brant em show inédito. 
Formado por Aquiles, Miltinho, Dal-
mo e Paulinho Pauleira, o MPB4 se 
apresenta com as pianistas Bianca 
Gismonti e Claudia Castelo Branco 
no Teatro Rival Petrobras, às 19h30 do 
dia 24 de outubro.  

Em seus 54 anos de carreira, o 
MPB4 gravou inúmeras canções 
de importantes compositores brasi-
leiros, como Chico Buarque, Paulo 
César Pinheiro, João Bosco e tantos 
outros. Um dos que mais tiveram 
suas canções registradas nas vozes 
do grupo está Milton Nascimento. 
Ao lado de parceiros como Fernando 

MPB4 e Gisbranco no Teatro Rival Petrobras

Entrada Gratuita
O Shopping Jardim Gua-

dalupe fica na Av. Brasil, 
22.155 - Guadalupe, Rio de 
Janeiro.

Brant, Wagner Tiso, Ronaldo Bastos e 
Márcio Borges, Milton esteve presen-
te com suas canções ou com sua voz 
em parte da discografia do MPB4, 
culminando com o CD “Encontro 
Marcado”, lançado em 1993, que tra-
zia uma coletânea das canções grava-
das pelo grupo e outras originais.

Agora o grupo volta a homena-
gear Milton, juntando suas vozes os 
pianos do Gisbranco, que tem três 3 
CDs e um DVD lançados.

No repertório desse grande 
show, estarão clássicos de Milton e 
Brant, como “Travessia”, “Milagres 
dos Peixes”, “Encontros e Despedi-
das” e “Canção da América”. Será 
um belo encontro de vozes, instru-
mentos e canções!

 Foto:Digulgação

 Foto: Divulgação



 Maria da Paz pede ajuda 
a Amadeu. Zé Hélio alerta 
Téo sobre Jô. Leandro sente 
ciúmes de Agno com Rock. 
Beatriz pede Zé Hélio em na-
moro. Téo e Kim pedem que 
Vivi não prejudique Maria 
da Paz no concurso de bolos. 
Vivi comenta com Berta seus 
planos com Chiclete. Agno 
afirma a Leandro que o ama. 
Maria da Paz e Amadeu co-
memoram o arquivamento 

Resumo das novelas
 A Dona do Pedaço

 Gisele implora para que 
William não conte nada a Nana, 
com medo de perder o emprego. 
Gabriela deixa escapar a Ramon 
sobre Paloma e Marcos. Sofia fica 
triste ao se despedir de Jorginho. 
Thaíssa diz a Toshi que ela pode 

 Bom Sucesso

Bar que já con-
tou com pre-
senças como 
Grazi Massafera 
e Ingrid Gui-
marães, possui 
uma referên-

cia latina, conta com diversas 
novidades para a diversão do 
público, como os bangalôs tí-
picos de praias caribenhas, os 
garçons que são performáticos 
pintados de caveiras. 

As franquias estão localiza-
das no Recreio dos Bandeiran-
tes, Freguesia, Campo Grande, 
Vila da Penha, Ilha do Governa-
dor e a que vai lançar esse mês 

 Restaurante e Bar CocoMambo 
expandem franquias no Rio de Janeiro

conseguir visto permanente no 
Brasil se casar com um brasi-
leiro, e sugere Léo. Diogo tenta 
subornar Yuri. Natasha pede a 
Marcos para levá-la à barraca da 
Lulu. Paloma vê Ramon dançan-
do com Francisca.

e a da Praia da Reserva, que vai 
ser um quiosque com um estilo 
bem caribenho e com novida-
des para o seu público.

Com mais de 60 tipos de 
drinques, 40 pratos e petiscos, 
além das sobremesas, o Coco-
Mambo quer agradar diversos 
paladares. Especializado na 
culinária mexicana, o local tam-
bém possui o melhor da gas-
tronomia brasileira. Também 
tem a La Ruleta, onde sempre 
são oferecidos prêmios para os 
clientes e diversas brincadeiras 
com bebidas.

Os clientes também rece-
bem acessórios caribenhos para 

transformar a festa em um mo-
mento único. Além disso, con-
tam com personagens de filmes 
como o "Máskara".

A decoração também é um 
grande diferencial. Todo o bar 
foi pensado na influência do 
México, um dos paraísos caribe-
nhos. Junto com a iluminação 
e os objetos, a ideia é criar um 
ambiente agradável, festivo e 
de alto astral. 

O sucesso do Coco Mambo se 
dá por vários motivos: música, 
ambiente, garçons fantasiados e 
pintados, e drinks de destaque. 
Fatores que Jota Oliver apren-
deu ao longo da vida.

 Fotos: Divulgação

do processo contra ela. Sílvia 
propõe dar aulas particula-
res a Merlin. Zé Hélio diz que 
deseja se casar com Beatriz. 
Rock flagra Kim com Paixão 
e termina o contrato com a 
moça. Rock e Paixão iniciam 
sua luta. William se assusta 
ao ver a arma de Rael. Zé Hé-
lio consegue pegar o celular 
de Fabiana durante a festa de 
Rock. Vivi critica o bolo feito 
por Maria da Paz.

A decoração também é um grande diferencial. Todo o bar foi pensado na influência do México
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c o n s u l t o r i a 
de Recursos 
H u m a n o s 
Luandre tem 
1.240 opor-
tunidades de 
emprego dis-
poníveis no 
setor de vare-

jo em todo o país, com salários 
de até R$ 8.500.

As vagas efetivas abertas 
são para vendedor, consul-
tor de negócios, consultor de 
vendas em planos de saúdo, 
gerente de loja e executivo de 
vendas. As chances temporá-
rias são para operador de loja, 
operador de caixa, assistente 
de processos, analista de com-
pras e analista de Recursos Hu-
manos. Segundo a Luandre, o 
número de vagas ainda tende 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBenefício

A
a subir nos meses de novembro 
e dezembro, com as crescentes 
demandas por conta do Natal.

As vendas no setor do varejo 
no Brasil permaneceram em alta 
na metade do terceiro trimestre. 
O volume subiu 0,1% em agosto 
em comparação ao mês de julho, 
de acordo com o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Em relação ao mesmo 
período do ano passado, as ven-
das tiveram aumento de 1,3%.

Confira a variação salarial 
em cada cargo

Vendedor - R$1 mil a R$ 2 mil
Consultor de negócios - R$1 

mil a R$1.500
Consultor de vendas em planos 

de saúde - R$ 1.500 a R$. 2000
Gerente de loja - R$ 2.000 a 

R$ 3.000

 Luandre tem 1.240 
vagas disponíveis no 
setor de varejo

A consultoria de Recursos Humanos Luandre tem 1.240 oportunidades de emprego

 Foto:Digulgação
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Executivo de vendas - R$ 
8.000 a R$ 8.500

Operador de caixa - R$1 mil a 
R$ 1.500

Operador de loja - R$ 1.000 a 
R$ 1.500

Assistente de processos - R$ 
1.500 a R$ 2.000

Analista de compras - R$3 
mil a R$ 4 mil

Analista de Recursos Huma-
nos - R$4 mil a R$5 mil

De acordo com a empresa, as oportunidades são distribuídas por 12 municípios

Nesta data, vão funcionar apenas os serviços essenciais que não admitem paralisação

 O Grupo Heineken está 
com inscrições abertas para 
o Programa de Estágio 2020. 
São oferecidas 39 vagas nas 
áreas de Customer Service 
& Logística, Recursos Huma-
nos, Assuntos Corporativos, 
Vendas em Campo, Vendas 
no Corporativo e Produção. 
Para participar da seleção, os 
universitários precisam ter 
formatura prevista entre de-
zembro de 2020 e dezembro 
de 2021. As inscrições vão 
até 20 de novembro, pelo 
site da 99Jobs.

De acordo com a empresa, 
as oportunidades são distri-
buídas por 12 municípios: Itu 
(SP), São Paulo, Jacareí (SP), 
Recife (PE), Igrejinha (RS), Ale-
xânia (GO), Alagoinhas (BA), 
Benevides (PA), Caxias (MA), 
Rio de Janeiro, Blumenau (SC) 
e Ponta Grossa (PR).

Podem participar candi-
datos de diferentes áreas de 
formação. É preciso ter conhe-
cimento em Pacote Office, dis-

Grupo Heineken oferece 39 vagas de estágio 
para universitários em 12 cidades

ponibilidade para estagiar por 
30 horas semanais e morar na 
cidade onde a vaga é oferecida.

Seleção
O processo seletivo será 

composto de quatro etapas: 
testes online, vídeo online, 
dinâmica presencial (para o 
Estado de São Paulo) ou dinâ-
mica online (para outras uni-
dades da federação) e entrevis-
ta presencial individual.

 A Prefeitura do Rio pu-
blicou, o Decreto 46.691, 
segundo o qual não haverá 
expediente nas repartições 
públicas municipais no Dia do 
Servidor, comemorado em 28 
de outubro. Nesta data, vão 
funcionar apenas os serviços 
essenciais que não admitem 

 Repartições do município do Rio não vão 
abrir no dia 28 em função do Dia do Servidor

Os aprovados começarão 
a estagiar em fevereiro de 
2020. O programa terá dura-
ção máxima de dois anos.

Os selecionados receberão 
bolsa-auxílio (cujo valor não 
foi informado), vale-alimenta-
ção ou restaurante no local (a 
depender da localidade), vale-
-transporte ou estacionamen-
to (dependendo do local), pla-
no de saúde, seguro de vida e 
descontos em seus produtos.

paralisação, como o atendi-
mento em hospitais, postos 
de saúde e clínicas da família.

De acordo com o decreto, a 
Secretaria municipal de Saúde 
editará uma resolução regula-
mentando a jornada de traba-
lho nas unidades de saúde da 
rede pública nesta data.

 Foto:Digulgação

 Foto:Digulgação



'Cabelaço' faz parte de ações do Outubro Rosa

s pessoas com 
direito a gra-
tuidade terão 
mais uma 
oportunidade 
emitir o car-
tão para usar 
no metrô. Até 

o dia 20 de dezembro, a con-
cessionária MetrôRio oferecerá 
um posto temporário na esta-
ção Jardim de Alah, na Linha 4.

O posto funciona próximo 
ao acesso B da estação (Rua 
Almirante Pereira Guimarães) 
e o atendimento será feito de 
segunda a sexta-feira (exceto 
feriados), das 9h às 12h e das 
13h às 17h. O serviço tem o ob-
jetivo de facilitar o acesso do 
público ao cartão gratuidade, 
automatizando e agilizando o 
processo de embarque.

O local, segundo a conces-
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A
sionária, foi definido em função 
da demanda de passageiros be-
neficiários que embarcam nas 
estações da região, principal-
mente de idosos, e que ainda 
não possuem o cartão. O posto 
de gratuidade da estação Cen-
tral continuará funcionando 
normalmente neste período.

Quem tem direito 
ao benefício

Alunos da rede pública de 
Ensino Fundamental e Médio 
do Rio de Janeiro; maiores de 65 
anos; pessoas com deficiência 
(e acompanhante legalmente 
autorizado); e doentes crônicos 
(e acompanhante legalmente 
autorizado) têm direito a gratui-
dade no MetrôRio.

Os beneficiários devem apre-
sentar, no posto, documento de 
identidade oficial, CPF e com-

provante de residência original 
de um dos últimos três meses. 
As pessoas com deficiência 
também devem levar o docu-
mento expedido pela Secreta-
ria de Transportes (Setrans), 

dentro do prazo de validade.
Já os estudantes devem 

constar nas bases de dados 
das secretarias de Educação 
e de instituições federais, 
além de comparecer unifor-

mizados, portando também 
carteira ou declaração esco-
lar. Menores de idade devem 
estar acompanhados de res-
ponsável legal, com identi-
dade e CPF originais.

 Metrô abre posto para emissão 
de cartões-gratuidade na 
estação Jardim de Alah

Cartão de benefício já pode ser adquirido 

Foto:Divulgação

Trânsito em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, fica intenso depois de manifestação

Um "cabelaço" será promo-
vido nesta quinta-feira, com 
objetivo de arrecadar doações 
de cabelo e confeccionar pe-
rucas para mulheres em tra-
tamento contra o câncer de 
mama. O mutirão de corte 
acontecerá em dois pontos: 
na estação Central do Brasil da 
Supervia e no Terminal Alvo-
rada, do BRT. 

A ação da Secretaria de Es-
tado de Saúde (SES) faz parte 
do mês dedicado à campanha 
do câncer de mama, o Outu-
bro Rosa. 

Quem participar, terá os 
cabelos cortados por cabe-
leireiros do Walter’s Coif-
feur, que destinará o cabelo 
arrecadado à ONG Cabele-
gria, que transformará as do-
ações em perucas. Para par-
ticipar, é necessário que o 
corte tenha pelo menos 15 
centímetros de cabelo. 

Outras ações também estão 
previstas como palestras so-
bre o câncer de mama e saúde 
da mulher. Haverá também 
maquiadoras profissionais e 

RJ promove 'Cabelaço' para fazer perucas para mulheres 
em tratamento contra o câncer de mama

uma parceria com o estúdio 
Beto Tattoo, que oferecerá ta-
tuagens temporárias em adul-
tos e crianças com a temática 
do Outubro Rosa. 

Também será oferecido 
o agendamento de tatua-
gens permanentes para a 
reconstrução da imagem do 
mamilo para mulheres que 
passaram por mastectomia 
gratuitamente. 

Manifestantes interdita-
ram a Rua Pinheiro Machado 
e o Viaduto 31 de março, sen-
tido Botafogo, em Laranjeiras, 
na Zona Sul do Rio, na tarde 
desta quarta-feira. O protesto 
era formado por servidores da 
educação e começou por vol-
ta das 13h30. Pouco antes das 
15h, a manifestação já tinha 
terminado. 

Manifestação interdita vias em Laranjeiras, 
na Zona Sul do Rio 

Serviço

Cabelaço
Dia 24/10, na estação Cen-

tral do Brasil, da SuperVia
Dia 28/10, no terminal Al-

vorada, do BRT
Horário: 12h às 16h
Obs: Para o corte de cabelo, 

são necessários no mínimo 
15cm 

O desvio foi realizado pela 
Rua das Laranjeiras. 

Por volta das 14h, havia trânsito 
no túnel Santa Bárbara, Viaduto 31 
de março, Rua das Laranjeiras, Rua 
Bento Lisboa, Praia de Botafogo e 
Viaduto Santiago Dantas. 

As vias foram totalmente li-
beradas por volta das 15h. 

O 2º BPM (Botafogo) acom-
panhou a manifestação. 

 Foto: TV Rio Sul 
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n q u a n t o 
América do 
Sul e Ásia 
ainda cami-
nham para 
definir seus 
representan-
tes, o Mun-

dial de Clubes de 2019 já em-
polga muitos torcedores. A 
Fifa anunciou nesta quarta-
-feira que, nas primeiras 24 
horas de venda de ingressos 
para o torneio, comerciali-
zou mais de 24 mil entradas 
- com a maioria sendo adqui-
rida por residentes do Catar 
e do Reino Unido. 

De acordo com comunica-
do oficial divulgado pela en-
tidade, 24.211 entradas foram 
vendidas no primeiro dia de 
comercialização - que, por 
enquanto, está aberta apenas 
para detentores de cartões de 
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Fifa anuncia venda de 
mais de 24 mil ingressos 
para o Mundial de Clubes  

E
crédito com a bandeira de um 
dos patrocinadores do torneio. 
Destes ingressos, 60% tiveram 
como destinos fãs do Catar, 
que é sede do torneio e tem o 
Al Sadd como representante 
confirmado. Outros 16% foram 
para residentes do Reino Unido, 
de onde vem o Liverpool, repre-
sentante da Europa.

O jogo com mais entradas 
vendidas é, naturalmente, a 
grande decisão, que já tem 
10.085 ingressos comprados. 
Segundo a Fifa, já foi esgota-
da toda a cota de ingressos 
de pré-venda para a semifinal 
que contará com o Liverpool 
- com adversário ainda a ser 
definido. Esta fase de venda 
exclusiva se encerra no dia 
31 de outubro. Os ingressos 
para o Mundial de Clube são 
divididos em três categorias, 
com preços variando de 25 

Fifa anunciou os ingressos para  Mundial 
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realis a 400 realis (ingresso 
mais caro para a final).

O Mundial de Clubes de 2019 
- penúltima edição anual do 
torneio - será realizado no Ca-
tar, de 11 a 21 de dezembro. Até 

agora, cinco dos sete participan-
tes estão definidos: Liverpool 
(Inglaterra/Europa), Monterrey 
(México/Américas Central e do 
Norte), Esperánce (Tunísia/Áfri-
ca), Hienghène Sport (Nova Ca-

ledônia/Oceania) e Al Sadd (Ca-
tar/País-sede). Resta a definição 
dos representantes da América 
do Sul (River Plate, Flamengo ou 
Grêmio) e da Ásia (Urawa Reds 
ou Al Hilal).

Foto: Divulgação


