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Vale não se vê como responsável 
e pede desbloqueio de seus bens
Dona da mina em Brumadinho, empresa “não vê responsabilidade” sobre o rompimento da barragem da cidade e já 
enviou à Justiça mineira pedido de reconsideração sobre as decisões que bloquearam R$ 11 bilhões da empresa. p4

Goiânia 
sedia evento 
que discute 

melhorias para 
mobilidade 

urbana p3

Tite não vai 
convocar 
Neymar p8 

Briga em 
sinuca acaba 
em morte p2

Polícia faz alerta sobre mensagens 
falsas pedindo doações para Brumadinho
A Polícia fez um alerta de que mensagens falsas estão circulando na internet 
pedindo donativos, associando aos comunicados números de conta corrente. p2

KillmoNger 
pode voltar em 
pantera negra 2 

p8
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Brumadinho: 65 mortes 
e 279 desaparecidos

AS buscas pelas 
vítimas do rom-
pimento da bar-

ragem da mineradora Vale na 
Mina Feijão, em Brumadinho 
(MG) foram encerradas às 22h 
nesta segunda-feira. A avalan-
che de lama e rejeitos de mi-

neração que devastou parte 
da cidade da região metropo-
litana de Belo Horizonte na úl-
tima sexta-feira, 25 de janeiro, 
deixou 65 mortes confirma-
das, mas os bombeiros, que 
trabalham nas buscas e resga-
te de soterrados, estimam em 

ao menos 279 os desapareci-
dos. O tsunami de barro cau-
sou um rastro de destruição: 
casas, pousadas e sítios foram 
soterrados e a lama poluente 
atingiu o rio Paraopeba, um 
dos afluentes do rio São Fran-
cisco. Familiares e amigos 

das vítimas reclamam de 
falta de informações e apoio 
por parte da Vale.

“Enquanto a vida de um só 
ser humano valer menos que 
um eletrodoméstico, continu-
aremos sem esperança de re-
denção no túnel sem saída da 

barbárie”, escreve Juan Arias. 
280 bombeiros trabalham na 
operação da tragédia da bar-
ragem em Minas Gerais. Cerca 
de 14 aeronaves estão em uso 
para auxiliar as equipes, que fo-
ram reforçadas nesta segunda-
-feira por socorristas israelenses
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Assaltante 
é morto 
a tiros ao 
tentar roubar 
supermercado, 
no Parque 
Santa Rita

Um homem foi morto 
a tiros, na madrugada 
de ontem, ao tentar as-
saltar um supermercado 
localizado na Avenida 
Buritis, Parque Santa 
Rita, região Sudoeste de 
Goiânia. Segundo a Polí-
cia Civil (PC), o suspeito 
morreu após dono do 
estabelecimento reagir 
a ação dos criminosos.

De acordo com a 
corporação, o dono do 
supermercado contou 
que por volta de 00h10 
o alarme de segurança 
do estabelecimento dis-
parou, mas não havia 
ninguém no local. Por 
volta de 3h30 o alarme 
soou novamente e, ao 
verificar imagens das 
câmeras de segurança, 
ele viu que haviam duas 
pessoas dentro do su-
permercado furtando 
mercadorias e dinheiro.

O proprietário decidiu 
ir até comércio e surpre-
ender os criminosos. Um 
dos suspeitos havia dei-
xado a arma sob um bal-
cão de atendimento en-
quanto pegava dinheiro 
do caixa.  O comerciante 
entrou no local e pegou 
a arma, mas os indivídu-
os o viram e tentaram 
atacá-lo. O dono do esta-
belecimento, então, co-
meçou a disparar contra 
eles para se defender.

Durante a briga, o 
comerciante conseguiu 
acertar um dos suspeitos 
na clavícula. Em seguida, 
o parceiro atacou o dono 
do supermercado, tomou 
a arma dele e fugiu.

Ainda conforme a PC, 
uma equipe do Corpo de 
Bombeiros foi acionada 
para se deslocar até o es-
tabelecimento. Os bom-
beiros verificaram que o 
suspeito não resistiu aos 
ferimentos e morreu no 
local. A Polícia Técnico 
Científica identificou o 
suspeito como Josye de 
Sousa Santos, de 43 anos. 
O Instituto Médico Legal 
(IML) também foi chama-
do para remover o corpo.

Briga em bar por conta de partida 
de sinuca termina em morte Polícia faz alerta sobre mensagens falsas 

pedindo doações para Brumadinho
Por volta das 20h50 do 

último domingo, a polícia de 
Alexânia, a 118 km de Goiânia, 
registrou um caso de homicí-
dio ocorrido no Bar do Odair, 
na região da Capitinga. Segun-
do informações preliminares, 
uma briga por conta de jogo de 
sinuca teria motivado o crime.

De acordo com a Polícia 
Civil – PC, Silvio Resende Al-
ves, Silvinho, teria efetuado 
cinco disparos de arma de 
fogo contra Carlos Teodoro 

Lima, conhecido como Zé 
Guela, de 58 anos. O autor 
do crime seria gerente do 
Posto Bracom, em Alexânia, 
conforme informaram popu-
lares que estavam presentes 
no momento do ocorrido.

A vítima morreu no local. 
O suspeito, que conduzia 
uma Fiat Strada de cor ver-
melha, abandonou o veículo 
no bar, que foi apreendido, 
e fugiu a pé. Até o momen-
to não foi localizado.

O Corpo de Bombei-
ros de Goiás informou 
na manhã de ontem 
que no momento não 
há necessidade de arre-
cadar mais doações de 
mantimentos para víti-
mas de Brumadinho.

Segundo a Secre-
taria Nacional de Pro-
teção e Defesa Civil, 
o envio de equipes 

especializadas e voluntá-
rios também está suspen-
sa, pois “os recursos já 
empenhados no local são 
suficientes para atender a 
comunidade afetada”. 

A Polícia Militar de Minas 
Gerais fez um alerta de que 
mensagens falsas estão cir-
culando na internet pedindo 
donativos, associando aos co-
municados números de conta 

corrente. A orientação é 
verificar, junto a órgãos 
oficiais, os pontos de arre-
cadação credenciados.

O rompimento de 
uma barragem em Bru-
madinho, ocorrida na 
sexta-feira, já provocou 
a morte de 60 pessoas. 
Segundo informações di-
vulgadas nesta manhã, há 
292 desaparecidos.
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goiânia sedia evento que discute 
melhorias para mobilidade urbana
Com a proposta de 

apresentar novas 
formas para o trans-

porte urbano com o uso da 
tecnologia e inovação, a HP 
Transportes Coletivos, a Re-
deMob Consórcio e o Co-
dese promovem amanhã, o 
Seminário ‘Mobinova’ com 
renomados palestrantes. O 
evento será realizado no ci-
nema Lumière do Shopping 
Bougainville, às 7h50.

O evento é abero ao público 
e as inscrições são gratuitas. No 
entanto, é preciso fazer a inscri-
ção antecipada na Agência Kasa-
ne no Departamento de Eventos 
pelo telefone (62) 3945-7396.

É a primeira vez que Goi-
ânia realiza um debate apro-
fundado sobre o tema, com 
especialistas em mobilidade, 
inovação, tecnologia e trans-
formação digital, respaldados 
no cenário mundial, legitima-
dos a apresentar intervenções 
concretas para a mobilidade.

O diretor Executivo da Rede-
Mob Consórcio, Leomar Aveli-
no, adianta que novidades es-
tão por vir na nossa capital. “Já 
em fevereiro próximo, Goiânia 
estará na rota mundial das ci-
dades que utilizam tecnologias 
avançadas para inovar no servi-

ço de transporte público coleti-
vo em prol de uma mobilidade 
urbana sustentável”, afirma.

O intuito do evento é de-
monstrar como a inovação 
pode aliviar o impacto do volu-
me do tráfego nas capitais sem 
que os cidadãos precisem pro-
vocar transformações em suas 
rotinas. O estudo é voltado 

para que eles possam somen-
te se beneficiar com o uso da 
tecnologia aliada à mobilidade.

 Segundo a diretora Exe-
cutiva da HP Transportes, 
Indiara Ferreira, “Todos te-
mos responsabilidade com 
o trânsito e precisamos 
discuti-lo em profundidade. 
Colocá-lo em pauta e bus-

car soluções inovadoras e 
viáveis é fundamental para 
as mudanças urgentes que 
precisam acontecer no sis-
tema. Os olhos precisam ser 
voltados para a priorização 
do coletivo”, salienta.

O evento abordará a ino-
vação como ponto de partida 
para que os usuários de trans-

portes, públicos ou privados, 
possam ter melhoria no que-
sito trafegabilidade. Além de 
trazer cases importantes de 
várias cidades do mundo que 
estão aprimorando a mobili-
dade com o uso de tecnologia.

“É muito difícil e oneroso 
encontrar soluções para os 
problemas dos conglomera-

dos urbanos sem o uso da 
tecnologia e inovação. E ela é 
aliada na busca pela sintetiza-
ção de espaço e tráfego, prin-
cipalmente em uma proposta 
que caminhe em sintonia com 
o comportamento social dos 
cidadãos na atualidade, que 
almejam comodidade, econo-
mia de tempo e segurança”, 
observa Orlando Lemos, Con-
sultor de design de serviços.

 
Programação
7h50 - Abertura
8h - Introdução: Inovação 

e transformação digital com 
Adriano Rocha Lima, secretá-
rio de Desenvolvimento Eco-
nômico do Estado de Goiás

 
Painéis
8h20 - Tema Nacional: 

Impactos que as inovações 
tecnológicas estão pro-
movendo na Mobilidade 
Urbana das cidades brasi-
leiras e no Mundo. Marcos 
Bicalho, diretor da NTU

8h40 - Tema: inovação 
em serviços regulados. Prof. 
Dr. Vitor Schiarato, USP

9h - Tema: DRT: transpor-
te coletivo sob demanda. Da-
vid Adelman, vice-presidente 
de Parcerias Globais VIA

Reprodução

Polícia resgata 
cães submetidos 
a maus tratos

Primeira parcela do IPVA para 
placa final 1 vence amanhã

PRF realiza ação contra o 
trabalho escravo em Goiânia

A Polícia Civil - PC resgatou 
ontem, dois cães que sofriam 
maus tratos no município de Ja-
taí, a 320 km de Goiânia. Os ani-
mais foram encontrados gra-
ças a uma denúncia anônima.

De acordo com a PC, os poli-
ciais chegaram a uma residência 
no Setor Mauro Bento por volta 
do meio dia. Lá eles encontra-
ram um cão da raça Pit Bull com 
um ferimento na cabeça e um 
Husky Siberiano, dado como de-
saparecido a 12 dias. Ambos 
foram achados em um terre-
no com lixo, mato e entulho.

O Husky foi devolvido ao 
seu dono. Já o Pit Bull foi en-
caminhado primeiro a uma 
clínica veterinária para uma 
avaliação, mas também já 
voltou para casa. A polícia re-
gistrou um TCO contra Pedro 
Henrique Rodrigues Lopes por 
maus tratos contra animais.

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF), em parceria 
com o Ministério Público do 
Trabalho (MPT) e outras en-
tidades, realizaram ontem 
uma ação contra o trabalho 
escravo. A campanha contra 
o crime foi realizada na De-
legacia da PRF de Goiânia, 
no Jardim Guanabara II.

A ação faz alusão ao Dia 
Nacional de Combate ao 
Trabalho Escravo, celebrado 
neste 28 de janeiro. Segun-
do dados do Observatório 
Digital do Trabalho Escravo, 
de 2003 a 2018 foram resga-
tados 44.229 trabalhadores 
em situação de escravidão 
no Brasil. Goiás ocupa a 3ª 
posição desse ranking, com 
3.747 pessoas resgatadas 
no mesmo período, o que 
corresponde a 8,5% dos ca-
sos brasileiros.

Em 17 de janeiro de 
2019 foi divulgada a atu-
al “Lista Suja do Trabalho 
Escravo”. Nela, constam 
o nome de 202 empresas 
que foram autuadas por 
trabalho escravo no país. 

Todas elas recorreram em 
instâncias administrativas, 
mas perderam os recursos. 
Em Goiás, dez empresas 
constam da lista. 

Para prevenir esse cri-
me, policiais rodoviários 
federais, procuradores do 
trabalho, auditores do tra-
balho, membros de comitês 
públicos e ONGs que lidam 
com a questão estarão reu-
nidos no Posto da PRF do 
Parque Ecológico distribuin-
do materiais educativos. 
Também serão realizadas 
mini-palestras em ônibus e 
com ocupantes de veículos 
que passam pelo local, ex-
plicando as características 
do trabalho escravo e as for-
mas de denunciar.

O posto da PRF foi esco-
lhido devido ao fato de que 
durante o transporte po-
dem ser detectados fortes 
indícios de trabalho escravo, 
como jornada de trabalho 
exaustiva, condições degra-
dantes e trabalhos forçados, 
que pode ensejar o crime 
do art. 149 do Código Penal.

A primeira parcela 
do IPVA, para placas 
com final 1, vence ama-
nhã. Segundo o Detran 
Goiás, foram enviadas 
130 mil correspondên-
cias via Correios com 
as duas primeiras par-
celas do imposto.

Caso o proprietário 
não receba o boleto até 
a data de vencimento, 
conforme o calendário 
de IPVA, ele deve pro-
curar uma unidade Vapt 
Vupt ou emitir o boleto 
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pela internet, acessando 
a aba “veículos” no site 
www.detran.go.gov.br.

O contribuinte pode optar 
por pagar o imposto parcela-
do em três vezes ou em cota 
única. Para a placa com final 
1, a data para pagamento 
integral vence no dia 27 de 
março. Com a terceira par-
cela do IPVA, também deve 
ser pago o licenciamento do 
veículo e o seguro DPVAT.

Conduzir veículo que 
não esteja devidamente li-
cenciado é infração gravís-

Para cota 
única, prazo 
vai até 27 de 
março

sima, que gera multa de 
R$ 293,47 e sete pontos 
na Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH). Para 
esse caso, o artigo 230 
do Código de Trânsito 
Brasileiro ainda prevê a 
remoção do veículo.
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Vale ‘não vê responsabilidade’ e pede 
desbloqueio de bens, diz advogado
A Vale, dona da mina 

do Córrego do Fei-
jão, em Brumadi-

nho, Minas Gerais, “não vê 
responsabilidade” sobre o 
rompimento da barragem 
da cidade, que até o come-
ço da tarde havia resultado 
em 60 mortes, e já enviou 
à Justiça mineira pedido 
de reconsideração sobre as 
decisões que bloquearam 
R$ 11 bilhões da empresa 
para garantir as compensa-
ções pelo desastre. As in-
formações são do advogado 
Sergio Bermudes, um dos 
principais defensores con-
tratados pela empresa.

“A Vale não vê responsa-
bilidade. Nem por dolo, que 
é infração intencional da lei, 
nem por culpa, que é a infra-
ção da lei por imperícia, im-
prudência ou negligência. Ela 
atribui o acontecido a um caso 
fortuito que ela está apurando 
ainda”, afirmou advogado ao 
jornal O Estado de S. Paulo.

Bermudes atacou falas 
do senador Renan Calheiros 
(MDB), provável candidato à 
Presidência do Senado que. 
neste domingo, 27, defendeu 
pelo Twitter que a diretoria 
da Vale fosse afastada. “Eu 

acho que a declaração do se-
nador Renan Calheiros é uma 
declaração leviana que, na 
aparência, parece que quer 

tirar dividendos políticos do 
sofrimento causado pelo 
fato”, disse o advogado.

“Também não tem ne-

nhuma procedência a ideia 
de que haverá interven-
ção do governo na Vale. De 
acordo com o artigo 37 da 

Constituição, o governo tem 
de agir no estrito termo da 
legalidade. Não há nenhuma 
lei que permita a interven-

ção. A Vale é uma empresa 
privada, de propriedade da 
Previ, via Litel, do Bradesco, 
via Bradespar, do BNDES, via 
BNDESpar, da Mitsui e de 
inúmeros outros acionistas.”

Ele ainda fez críticas à 
procuradora-geral da Re-
pública, Raquel Dodge, que 
afirmou que a empresa deve 
ser responsabilizada “seve-
ramente” pelo caso. “Parece 
não ter fundamento a decla-
ração da procuradora-geral 
de que há crime. A Vale tem 
todo o interesse em apurar a 
existência de crime, embora 
não haja nenhum elemento 
apontando nesse sentido”, 
afirmou o advogado.

O pedido de reconsidera-
ção sobre o bloqueio de bens, 
que totalizam R$ 11 bilhões, 
foi ingressado na Comarca de 
Brumadinho e ainda está em 
análise, segundo o defensor. 
Ele argumenta que “nem ela 
(Vale), nem nenhuma outra 
empresa, tem essa liquidez. Ela 
tem dinheiro suficiente para 
atender qualquer necessidade 
e, por outro lado, ela tem um 
patrimônio gigantesco, capaz 
de responder por qualquer 
responsabilidade que seja apu-
rada de acordo com a lei.”
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O dólar teve um dia vo-
látil, mas acabou engatan-
do nova alta, e terminou 
a sessão de ontem, em R$ 
3,7678 (+0,14%). O câmbio 
foi influenciado hoje prin-
cipalmente pelo compor-
tamento da moeda ame-
ricana no exterior, que se 
fortaleceu pela manhã, em 

meio a renovadas preocu-
pações com os rumos da 
China, dos Estados Unidos 
e da economia mundial. 

Na parte da tarde, a alta 
do dólar lá fora perdeu for-
ça, após revisão para baixo 
nas projeções de cresci-
mento da maior economia 
do mundo, mas a moeda 

seguiu com valorização 
ante divisas de emergentes, 
como México e Turquia, e 
pressionou o câmbio aqui. 
O estresse causado na bol-
sa pelo desastre em Bruma-
dinho (MG) com o rompi-
mento da barragem da Vale 
não chegou a influenciar as 
cotações no câmbio. 

Profissionais das mesas 
destacam que a tragédia 
pode ser negativa para a 
imagem do Brasil no exte-
rior, mas a avaliação entre os 

investidores é a de que o país 
segue como uma das princi-
pais apostas entre emergen-
tes este ano. Prova disso é 
que o risco-país medido pelo 
Credit Default Swap (CDS) do 
Brasil ficou praticamente es-
tável, em 171 pontos-base. 

 “O Brasil ainda é uma boa 
oportunidade quando com-
parado a outros emergen-
tes”, destaca Fernando Bar-
roso, diretor da CM Capital 
Markets. Para ele, o Iboves-
pa pode até passar por uma 

correção nos próximos dias, 
após bater 11 recordes este 
ano, e o dólar ter um pico 
de alta, mas os movimen-
tos devem ser temporários.

A atenção dos inves-
tidores, destaca ele, vai 
crescentemente se voltar 
para o fim do recesso do 
Congresso, na sexta-feira 
(01/02), e a reunião de po-
lítica monetária do Fede-
ral Reserve (Fed, o banco 
central norte-americano). 
A reunião do Fed começa 
nesta terça-feira e acaba no 
dia seguinte. A expectativa 
é que os juros sejam man-

tidos, mas o economista sê-
nior do ABN Amro, Bill Divi-
ney, ressalta que o mercado 
vai ficar atento por qualquer 
mudança no comunicado, 
principalmente sobre men-
ções aos riscos para o cenário.

Além disso, o presiden-
te do Fed, Jerome Powell, 
fala pela primeira vez à im-
prensa em 2019 logo após 
a reunião. “Esperamos que 
Powell se mostre cauteloso 
sobre o cenário, conside-
rando a desaceleração da 
economia mundial e riscos 
domésticos, como o de nova 
paralisação do governo.” 

Dólar tem leve alta com cenário externo e vai a R$ 3,76



------------------------------- 
CONSÓRCIO CICAL: 
REALIZE SEU SONHO DE 
FORMA SEGURA, CREDI-
TOS PARA CARROS, MO-
TOS E CAMINHÕES, SEM 
JUROS E SEM BUROCRA-
CIA. SIMULACÕES E IN-
FORMACÕES LIGUE (62) 
9 9452- 2980 whatsaap 
CONSULTOR DE VENDAS 
: ANTONIO CRUZ
-------------------------------   
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
CREDITO PARA SEMI 
NOVO r$ 26.470.69 EN-
TRADA +  70 parcelas 
r$ 437,13 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 34.526,99
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 570,16 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
-------------------------------

PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 15.231,00 
CB 250 TWISTER STD 
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 281,39 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 19.565,30
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 361,45 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------

NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
CREDITO R$ 40.724.70
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 672,51 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------

Veículos
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------

ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------

PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------

------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------

CLASSI AMOR
-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
AS MELHORES MASSA-
GENS: Massagem Tailan-
desa, tântrica, lenços de 
seda, 4 mãos, yoni, tera-
pêutica, relaxante, anti-
-stress, com pés, depila-
ção esfoliação e outras. 
Todas elas com o objetivo 
de proporcionar novas 
sensações de prazer. F: 
98642-2868
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 99429-9063
-------------------------------
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Reprodução

Tite diz que não vai convocar Neymar 
enquanto ele não estiver 100%

O técnico Tite e Edu 
Gaspar, coordenador de 
seleções da CBF, já tinham 
planejado, e anunciado na 
semana passada, que iriam 
à Europa nesta semana 
para acompanhar alguns 
brasileiros em jogos pelos 
campeonatos nacionais. 
Mas a lesão no pé direi-
to sofrida por Neymar na 
quarta-feira passada, em 
partida do Paris Saint-Ger-
main pela Copa da França, 
fez os dois ficarem mais 
tempo em Paris, onde es-
tão desde o último sábado.

Em entrevista coletiva 
dada no hotel onde estão 
hospedados na capital 
francesa, Tite e Edu Gaspar 
comentaram a situação de 
Neymar, que se machucou 
justamente no mesmo lo-
cal da cirurgia na qual ele 
foi submetido em 2018, 
às vésperas da Copa do 
Mundo da Rússia. O ata-
cante machucou o quinto 
metatarso do pé direito e 
não tem previsão de re-
torno aos gramados, além 
de aguardar para saber se 
precisará ser submetido a 
uma nova operação.

Daqui para frente, a se-
leção fará dois amistosos 
em março - um deles já 
confirmado contra a Repú-
blica Checa, em Praga - e 
depois em junho e julho 
disputará a Copa América, 
no Brasil. O treinador avi-
sou que não vai convocar 
Neymar para os amistosos 

enquanto não estiver 100%.
“Neymar não vai pagar o 

preço por causa da saúde. 
Perco meu emprego, mas não 
vou carregar essa responsa-
bilidade de convocá-lo (ma-
chucado). Eu também estou 
triste, mas já quero criar uma 
expectativa de melhora”, afir-
mou o técnico, antes de negar 
que o usará sem estar total-
mente recuperado. “Não te-
nho condições de avaliar isso 
agora (capacidade de melho-
ra). Queria ter. Não vou sacri-
ficar a saúde do jogador, não 
vou pagar esse preço. Nem 
carregar essa responsabilida-
de da saúde de um atleta”. O 
médico da seleção brasileira, 
Rodrigo Lasmar, que operou 
o atacante no ano passado, 
chegará a Paris para avaliá-lo. 
Após o encontro, CBF e Paris 
Saint-Germain devem deci-
dir o que fazer com Neymar. 
“O doutor (Rodrigo Lasmar) 
está chegando, estará com o 
Neymar, acompanhará os pró-
ximos passos. Mas vale lem-
brar que o Neymar é jogador 
do PSG. Temos que respeitar 
todas as informações dadas 
pelo médico do PSG, para que 
depois possa ser tomada as 
melhores decisões técnicas”, 
disse Edu Gaspar. “O Paris 
está sendo bastante conser-
vador, está convocando o mé-
dico Lasmar. Devem vir outros 
especialistas no assunto, para 
depois tomar sua decisão so-
bre como estará a situação 
do Neymar”, completou o 
coordenador de seleções.

Killmonger 
pode voltar em 
Pantera Negra 2 

Pantera Negra é um 
dos grandes jogado-
res da atual tempora-

da de prêmios, concorrendo 
a 7 estatuetas do Oscar, in-
cluindo a de Melhor Filme.

Em entrevista para a Va-
riety após a premiação do 
SAG Awards, onde o longa 
saiu premiado como Melhor 
Elenco, o ator Michael B. 
Jordan falou sobre a possi-
bilidade de retornar para a 
continuação, mesmo levan-
do em conta o destino de 
Erik Killmonger no filme.

“É uma dessas coisas 
onde, honestamente, ser ca-
paz de agregar esse legado e 
os personagens e o mundo 
que Ryan construiu – sabe, 
Stan Lee e Jack Kirby criaram 
há anos atrás – mas permitir 
que Ryan possa contar essa 
história, se tiver a oportu-
nidade de voltar e fazer o 
segundo…”, disse o ator.

“Quer dizer, me tire 
dessa situação, mas pra 
todo mundo voltar, eu 
acho que falo por todos 
aqui, seria uma tremenda 
realização”, brincou Jordan.

Quem foi mais direto foi 
Courtney B. Vance, marido 
da atriz Angela Bassett. Ao 
ser questionado sobre o re-
torno de todos os membros 
do elenco, Vance afirmou 
que “incluindo o Michael B.”.

O Pantera Negra, que 
tem a identidade do Rei 
T’Challa, retornará em 
Vingadores: Ultimato, jun-
tamente com o povo de 
Wakanda. Depois, o persona-
gem deve aparecer na conti-
nuação de sua história solo.

Dirigido novamente pelos 
irmãos Anthony e Joe Russo, 
Vingadores: Ultimato deve 
mostrar o embate final entre 
Thanos e os Vingadores após 
os eventos de Guerra Infini-
ta, com a Capitã Marvel e o 
Homem-Formiga se unindo à 
super-equipe na história que 
deve marcar o fim de uma 
era para a Marvel Studios.

Vingadores: Ultimato 
estreia no dia 25 de abril. 
Pantera Negra 2 ainda não 
tem previsão de estreia.
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