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PRevenção 

Veja os cuidados com a Saúde que 
devem ser tomados antes de viajar

neste mês de julho 
muitas pessoas pro-
curam lugares para 

descansar e aproveitar as 
férias e alguns cuidados 
podem ajudar a evitar 
problemas, tanto em casa 
quanto no próprio desti-
no escolhido. Por isso, a 
Secretaria Municipal de 
saúde (SMS) orienta a po-
pulação sobre a prevenção 
de doenças e os cuidados 
contra a dengue.

Na preparação para a 
viagem, já deve constar 
a atualização do estado 
vacinal de bebês, crian-
ças, adolescentes, adultos 
e idosos, pois as vacinas 

devem ser tomadas com 
10 dias de antecedência 
da viagem, de acordo com 
o Ministério da Saúde. As 
áreas silvestres e regiões 
de mata, por exemplo, 
exigem medidas de pre-
venção de doenças trans-
mitidas por insetos. O uso 
de repelentes, roupas de 
manga comprida e cal-
ças, bem como a vacina 
contra febre amarela 
são essenciais.

Considerando a gran-
de ocorrência de casos de 
sarampo nas regiões sul, 
sudeste e norte do Brasil, 
a vacina contra o sarampo 
é uma das mais importan-
tes para quem vai visitar 
esses destinos. A atuali-
zação do cartão vacinal 
é uma das medidas efica-
zes e seguras para a pre-
venção de várias doenças.

Para viagens interna-
cionais é exigido o Cer-
tificado Internacional de 
Vacinação e Profilaxia 
(CIVP). Trata-se de um do-

cumento que comprova a 
vacinação contra a febre 
amarela e/ou outras do-
enças. Já as orientações 
para emissão do CIVP po-
dem ser acessadas no site 
da ANVISA: http://portal.
anvisa.gov.br/certificado-
-internacional-de-vacina-
cao-ou-profilaxia .

Em Goiânia temos o 
Centro de Orientação 
ao Viajante e o posto 
da ANVISA do aeroporto 
que emitem esse certifi-
cado. Para mais informa-
ções acesse: http://sau-
de.gov.br/saude-de-a-z/
saude-do-viajante

Dengue
Outra medida que deve 

ser tomada antes de viajar 
é em relação à dengue. No 
período seco o mosquito 
Aedes Aegypti prefere de-
positar seus ovos dentro 
de casa devido à disponi-
bilidade de criadouros, por 
isso, a família não deve se 
descuidar da casa. Se for 

ficar um período fora, ob-
serve todos os locais onde 
existe água parada, como 
por exemplo, o vaso sani-
tário, os ralos da cozinha e 
dos banheiros que devem 
ser vedados. Os pratos dos 
vasos de plantas devem 
ter areia, a piscina deve 
ser tratada pelo menos 
uma vez por semana com 

cloro e os bebedouros dos 
animais devem ser lavados 
com bucha pelo menos 
uma vez por semana.

‘A prevenção é a me-
lhor forma de tentar 
evitar imprevistos, por 
isso, estes são cuidados 
essenciais que a popula-
ção deve tomar antes de 
viajar. A vacina vai prote-

ger contra doenças mas o 
turista terá que apresen-
tar a comprovação para 
entrar em alguns países. 
Não deixar criadouros 
para o mosquito da den-
gue também poderá evi-
tar surpresas na volta pra 
casa’- explica a Superin-
tendente de Vigilância 
em Saúde, Flúvia Amorim.

Estar imunizado e 
fazer a prevenção 
contra a dengue 
são as principais 
orientações
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ElEiçõEs 

TSE vai comprar 180 mil urnas 
eletrônicas para eleições de 2020

o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) vai 
comprar cerca de 

180 mil urnas eletrôni-
cas para serem usadas 
nas eleições municipais 
do ano que vem, quando 
serão escolhidos novos 
prefeitos, vice-prefeitos 
e vereadores. As novas 
urnas vão substituir as 
mais antigas, que entra-
ram em funcionamento 
em 2006 e 2008. O custo 
da aquisição ainda não 
foi definido. 

Nesta semana, o TSE 
realizou audiência pú-
blica para colher su-
gestões das empresas 

interessadas. O TSE tam-
bém tirou dúvidas sobre 
especificações técnicas, 
segurança e manuten-
ção da urna. Está previs-
ta para a próxima terça-
-feira (9) a divulgação  
de um parecer técnico 
sobre as propostas rece-
bidas pelo tribunal.

Segundo o secretário 
de Tenologia da Infor-
mação do TSE, Giuseppe 
Janino, a substituição 
dos equipamentos é ne-
cessária para melhorar a 
tecnologia utilizada nas 
urnas. De acordo com o 
secretário, o Brasil realiza 
a maior eleição informa-

tizada do mundo. 
“Saímos de um pro-

cesso eleitoral manual, 
com baixos índices de 
credibilidade, até al-
cançarmos alto nível de 
confiança junto ao cida-
dão, utilizando os atri-
butos de integridade e 
de segurança que só o 
paradigma digital pro-
porciona”, disse Janino. 

As urnas eletrôni-
cas começaram a ser 
utilizadas nas eleições 
municipais de 1996. 
Segundo o TSE, nunca 
houve qualquer espécie 
de fraude no sistema 
eletrônico de votação.

As novas urnas vão substituir as mais antigas, que 
entraram em funcionamento em 2006 e 2008
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REfoRma da pREvidência 

Comissão especial rejeita destaque 
sobre aposentadoria de professores
Por 30 votos a 18, a co-
missão especial da refor-
ma da Previdência (PEC 
6/19) na Câmara dos 
Deputados rejeitou, há 
pouco, mudança nas re-
gras de aposentadoria de 
professores. A proposta 
buscava manter as atuais 
regras de aposentadoria 
para professores, com 25 
anos de contribuição para 
mulheres e 30 anos para 
homens, sem exigência 
de idade mínima.

Pelo texto do relator, 
deputado Samuel Morei-
ra (PSDB-SP), aprovado 
nesta quinta-feira (4) na 
comissão, as professoras 
poderão se aposentar 
com 57 anos de idade 
e 25 de contribuição; e 
os professores, com 60 
de idade e 30 de contri-
buição. Os profissionais 
do magistério terão de 
comprovar efetivo exer-
cício na educação infan-
til ou nos ensinos médio 
e fundamental.

Para o relator, a Câ-
mara já suavizou o tex-
to vindo do Executivo e 
evitará situações em que 

profissionais se aposen-
tam aos 45 anos. Pelo 
texto enviado pelo go-
verno federal seria exi-
gida idade mínima de 60 
anos e 30 anos de con-
tribuição para profissio-
nais dos dois sexos.

“A questão do professor 
é ganhar melhor, é carga 
horária diferenciada, sala 
com menos de 30 alunos. 
Não adianta fazer ‘puxa-
dinho’, não vai resolver a 
questão do professor, do 
aluno e do país dessa for-
ma”, disse Moreira.

Neste momento, par-
lamentares continuam 
com a apreciação das 
sugestões de modifica-
ção ao texto de Moreira. 
Ao todo, foram propostos 
17 destaques de bancada 
e 88 individuais com su-
gestões de mudanças ao 
texto-base. A comissão, 
no entanto, não apreciará 
as propostas individuais. 
Já as propostas de banca-
das serão analisadas uma 
por uma. 

Policiais
Mais cedo, o colegiado 

rejeitou dois destaques 
que alteravam as regras 
para aposentadoria de 
agentes de segurança. As 
propostas previam uma 
regra de transição para 
policiais federais, poli-
ciais rodoviários federais, 
policiais civis, guardas 
municipais, agentes da 
Agência Brasileira de In-
teligência (Abin) e agen-
tes de trânsito.

O texto previa a co-
brança um pedágio de 
17% sobre o tempo de 
contribuição que falta-
ria para a aposentadoria. 
Além disso, definia uma 
idade mínima inferior 
para essas categorias, de 
55 anos para homens e 
52 para mulheres.

Com a rejeição das 
propostas, fica mantido 
o texto que inclui pro-
fissionais que exercem 
atividades ligadas à se-
gurança pública, entre 
eles policiais federais, 
policiais rodoviários 
federais, servidores da 
Abin, policiais legislati-
vos, policiais civis, poli-
ciais militares e bombei-

ros, agentes de trânsito, 
agentes penitenciários, 
agentes socioeducati-
vos, oficiais de justiça e 
guardas municipais. 

Pelo texto, policiais 
federais e legislativos 
se aposentarão aos 55 
anos de idade, com 30 
anos de contribuição 
e 25 anos de exercício 
efetivo na carreira, inde-
pendentemente de dis-

tinção de sexo.
Aos gritos de “PSL 

traiu a polícia do Bra-
sil”, policiais que acom-
panhavam a votação 
da proposta na Câmara 
reagiram à derrubada 
do destaque. O líder do 
governo, deputado Ma-
jor Vitor Hugo (PSL-GO), 
disse que o governo se 
esforçou para negociar 
um acordo que viabili-

zasse as demandas das 
categorias de segurança.

“Houve envolvimento 
pessoal de todo o go-
verno, mas infelizmente 
não conseguimos che-
gar a um equilíbrio das 
possibilidades e expec-
tativas”, afirmou. O par-
lamentar também decla-
rou que a aprovação do 
texto poderia inviabili-
zar toda a reforma.
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arraiá

Prefeitura de Goiânia promove 
arraiá de rua nesta sexta-feira

a Secretaria Municipal 
de Assistência Social 
(SEMAS) em parceria 

com outras pastas, como 
a Secretaria Municipal da 
Mulher (SMPM), Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS) 
e  a Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos e Políti-
cas Afirmativas (SMDHPA) 
organizam nesta sexta-feira 
(5), mais um Arraiá de Rua. A 
quadrilha e festejos são vol-
tados para pesssoas em si-
tuação de rua e começam às 
14 horas e vão até o final da 
tarde, no Cepal do Setor Sul. 

O objetivo é promover a 
interação social e oferecer 

momentos de descontra-
ção e lazer a quem se en-
contra nas ruas de Goiânia. 
Muitos que irão participar 
das atividades são atendi-
dos pelos abrigos da SE-
MAS, Casa da Acolhida 1 e 
2, além do Centro Pop. 

Dentro do Cepal foi 
montada uma estrutu-
ra com espaço da beleza, 
onde será possível cortar 
cabelo, fazer escova, barba 

e cuidados com o visual 
dos participantes. Na co-
zinha do evento, atrativos 
especiais, comidas típicas, 
canjica, arroz doce, cachor-
ro quente, por exemplo. A 
decoração é um atrativo 
a parte e foi feita com a 
participação de vários co-
laboradores de diferentes 
secretarias envolvidas. 

De acordo com o secre-
tário municipal de Assis-

tência Social, Mizair Lemes 
Junior, a iniciativa preten-
de incluir as pessoas em 
situação de rua em ações 
culturais e de lazer. ‘Será 
uma atividade muito ba-
cana com dança, cuidados 
com a saúde, beleza, ani-
mação e comida. Momen-
tos legais que mostram 
como é bom compartilhar 
e demonstrar solidarieda-
de a todos’, destaca.

Evento terá apresentações de 
dança, comidas e bebidas típicas, 
oficina da beleza, sorteio de 
brindes e distribuição de 
agasalhos, roupas e cobertores
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Projeto de lei 

CNH Social deve atender mais 8 mil pessoas em Goiás
O governador Ronaldo 
Caiado enviará à Assem-
bleia Legislativa projeto 
de lei que prevê a im-
plantação do programa 
CNH Social no âmbito do 
Departamento Estadual 
de Trânsito de Goiás. A 
proposta é formar, quali-
ficar e habilitar cidadãos 
de baixa renda para que 
tenham acesso gratuito à 
primeira Carteira Nacio-
nal de Habilitação.

A isenção contemplará 
as taxas do Detran-GO, 
além das aulas teóricas e 
práticas. O anúncio foi  na 
tarde dessa quinta-feira 
(4), durante a apresen-
tação do balanço dos 
seis primeiros meses de 
gestão da nova direto-
ria da autarquia.

De acordo com o go-
vernador, o projeto CNH 

Social  amplia as ações do 
governo para a população 
de baixa renda, ao mesmo 
tempo oferece mais uma 
ferramenta de trabalho. 
“Entendemos que não po-
demos ter um Estado que 
vai bem, quando sua popu-
lação está desempregada 
ou e condições que não 
são ideais”. O programa 
demandará investimentos 
de R$ 11,6 milhões.

Conforme adiantou o 
presidente do Detran-GO, 
Marcos Roberto Silva, o 
projeto será dividido em 
três categorias: Estudantil, 
Rural e Urbana. A primeira 
visa atender estudantes de 
escola pública com idade 
entre 18 e 21 anos. Para 
eles, serão destinadas 
2.236 habilitações, pela 
CNH Social Estudantil. As 
vagas serão distribuídas 

de acordo com a nota ob-
tida no Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 
no ano anterior, em es-
cala decrescente.

A CNH Social Rural será 
destinada a pessoas com 
mais de 21 anos, que te-
nham, no mínimo, o ensi-
no fundamental, exerçam 

atividade rural e tenham 
declaração de aptidão 
do Programa de Fortale-
cimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf – pessoa 
física). Estão previstas ini-
cialmente 2.946 CNHs 
para população da rural 
em todos os 246 municí-
pios goianos.

Os inscritos no Cadastro 
Único dos programas so-
ciais governamentais tam-
bém serão contemplados. 
A CNH Social Urbana prevê 
três mil vagas. Elas serão 
destinadas a quem preen-
cher os critérios sociais, for 
maior de 21 anos e tiver 
o ensino fundamental. Os 
candidatos não podem ter 
sido condenados judicial-
mente na esfera cível ou 
criminal e nem possuir 
renda familiar superior 
a dois salários mínimos. 
Serão oferecidas oportu-
nidades para habilitação 
para motocicleta e auto-
móveis (A, B e AB).

Para Marcos Roberto, a 
implantação da CNH So-
cial, inicialmente com mais 
de oito mil vagas, também 
é uma forma de melhorar 
o trânsito no Estado. Ele 

pontual que é grande o 
número de pessoas que 
dirigem sem habilitação, 
sobretudo, motocicletas. 
“Queremos qualificar essas 
pessoas para que tenham 
um comportamento mais 
seguro no trânsito. Sa-
bemos que o anseio da 
maioria da população é 
transitar corretamente, 
dentro da lei, mas muitas 
vezes a falta de recursos 
a impede. Agora, essa re-
alidade vai mudar”, avisa.

A previsão é que a CNH 
Social seja implantada a 
partir de 2020. A minuta 
do projeto vai para Casa 
Civil para análise e de 
lá, seguirá para a Assem-
bleia Legislativa, onde 
será votado. Após a apro-
vação volta ao Executivo 
para sanção do governa-
dor Ronaldo Caiado.

Di
vu

lg
aç

ão



5sexta-feira, 5 DE julho DE 2019 social

  Mika se prepara para retornar 
definitivamente aos holofotes. No 
próximo mês de setembro, mais 
precisamente no dia 04 de outubro, o 
cantor entrega aos fãs seu quinto álbum 
de estúdio, “My Name is Michael 
holbrook”.

  o grupo EVE lançou, um vídeo-vertical 
para seu novo single, “oy Mama”. A música 
é a segunda do grupo de pop brasileiro e 
vem cheia de influências coreanas.

  o novo longa do diretor francês luc 
Besson, “Anna – o Perigo Tem Nome“, 

ganhou três novos pôsteres e data de 
estreia está prevista para o dia 15 de agosto.

  Sophie Turner publica a primeira foto 
oficial do seu casamento com joe jonas, 
que aconteceu no último sábado no Sul 
da França.

FasTGaTEaU
Com a chegada do inverno, a 
vontade de comer algo mais 

quentinho aumenta. Por isso, a 
rede de franquia Fast Açaí lançou 
o FastGateau, o famoso “bolinho 

de chocolate quente” com açaí. 
A novidade promete surpreender 

os paladares. “A sobremesa já 
pode ser encontrada em todas as 
unidades da rede. o Fast Gateau 
é um produto sazonal e vai ficar 

no cardápio apenas até o final 
de agosto”, conta odilon Moura, 

Gerente de Franquias da Fast Açaí. 
“Fizemos a degustação no Encontro 

Anual dos franqueados, e foi 
aprovado com unanimidade.”

REcoNHEciMENTo
Em encontro com representantes 

do Fisco estadual na última 
sexta-feira (28), a secretária de 
Estado da Economia, Cristiane 

Schmidt, agradeceu e parabenizou 
o Sindifisco-GO pelo seu papel 

institucional, enaltecendo o esforço 
dos auditores fiscais para sanar a 

presente crise financeira do Estado, 
trabalho ESTE que refletiu em 

resultado positivo na arrecadação, 
alcançando um crescimento de 
cerca de 11% nos primeiros seis 
meses deste ano em relação ao 

mesmo período de 2018.

coPa aMÉRica
os amantes de futebol poderão 

assistir a final da Copa América, que 
será Brasil e Peru, com os pés na 

areia no conforto da própria cidade. 
o Deu Praia, que possui parceria 

com a cerveja Corona, transmitirá o 
jogo às 17h e terá ingresso de R$50 

antecipado e R$60 na porta. o 
Complexo Deu Praia está localizado 

na BR-153.

ciRco
o Tirullipa Circo Show, que 

atualmente é considerado o melhor 
circo da América latina, está entre 

as novidades oferecidas pelo 
Flamboyant Shopping para as férias 

de julho. Apostando em variados 
números, o público pode conferir 

atrações internacionais, as muitas 
trapalhadas do palhaço Manzanita, 
malabaristas, acrobatas e o famoso 

globo da morte.
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Pesca - os empresários Chihiro Yamamoto e Keisuke onoda premiaram o competidor da categoria fighter, 
Rhusyvel Garcia, ao centro, no evento de encerramento da 1ª Edição do Rali Mundial de Pesca. 

Programa - o empresário Cláudio Rodrigues, a frente da 
Cârnati linguiças Artesanais e Fausto Ramos, receberam 
o jornalista e produtor de eventos jorge Neris para 
gravação do programa ‘Prazeres da linguiça’. 

2 3

4

Novo cardápio - os empresários Pablo Alex da Silva e Alex de Souza 
Silva, receberam convidados para o evento de lançamento no novo 
cardápio da hamburgueria Zer062ois na unidade do Parque Amazônia. 
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Visita - Mega Moda Shopping e Mega Moda 
Park receberam a visita da ex-bbb hariany Almeida, 
que fez um tour pelos empreendimentos.
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Férias

Aventura no Fundo do Mar traz uma 
nova experiência de férias em Goiás

o Passeio das Águas 
trará o fundo do 
mar para Goiás du-

rante as férias. Isso porque, 
de 05 a 28 de julho, o sho-
pping será invadido por 
encantadoras e impressio-
nantes criaturas marinhas. 
A atração, Aventura no 

Fundo do Mar, que tem um 
formato de coral gigante 
colorido, trará animais 
hiper-realistas com até 
3,5 metros e a sensação 
de ‘mergulhar’ em uma 
caverna subaquática por 
meio de projeções em 
alta definição.

No primeiro ponto da 
exposição, localizado na 
área central, o público 
encontrará o Aquário, que 
conta com réplicas idên-
ticas de uma Tartaruga 
Marinha, Raia Jamanta e 
Polvo, que chega a 4,50 
metros com os tentáculos 
abertos. Além deles, outros 
animais marinhos vão es-
tar ‘nadando’ ao redor do 
coral, como o temido Tu-
barão-Branco e Golfinhos, 
que estarão saindo do mar 
e são ideais para fotos.

Ainda no Aquário os 
visitantes podem dar 

um “mergulho” senso-
rial em duas Grutas de 
Corais, que guardam vá-
rias atrações e surpresas. 
Na primeira, uma Baleia 
na parte superior dá as 
boas-vindas, enquanto o 
chão projeta peixes que 
se deslocam conforme as 
pessoas pisam. Na segun-
da gruta, vários aquários 
virtuais trazem animais e 
peixes que vivem no oce-
ano. Climatização, luzes e 
sons tornam a experiên-
cia ainda mais completa.

A ação também traz 
uma área kids e baby, 

afinal, o mar também é 
lugar de brincar. O espa-
ço, montado em frente à 
Polishop, conta com uma 
piscina de bolinhas em 
formato de concha, corre-
dor de tentáculos, baleia 
de 5 metros confecciona-
da em madeira com uma 
cama de gato e escor-
regador na cauda, polvo 
labirinto e anêmona-do-
-mar gigante. Além des-
ses brinquedos, também 
haverá gangorras no for-
mato de tubarão e polvo.

“Trouxemos para Goiás 
uma atração inédita para 

proporcionar aos nossos 
visitantes uma experiência 
lúdica, com sensações úni-
cas e inesquecíveis. Quem 
aproveitar as férias no Pas-
seio das Águas Shopping 
vai poder conferir de per-
to o fundo do mar”, afirma 
o gerente de Marketing, 
Rommel Sena.

Todas as atividades 
são gratuitas e funcio-
nam de segunda a sá-
bado das 10h às 22h e 
aos domingos, das 14h 
às 20h. A atração é uma 
criação da empresa de 
eventos Chá de Rabiscos.

Réplicas hiper-realistas chegam a 
3,5 metros e tecnologia proporciona 
projeções em alta definição no 
Passeio das Águas Shopping
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

carros

uNo WaY  1 .0 BRANCo 
2014 CoMPlETo 4 PoR-
TAS ÚNICo DoNo ACEITo 
TRoCA E FINANCIo WhAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

adquira o seu carro Novo ou 
semi Novo com parcelas que cabem 
no seu bolso. Faça uma simulação sem 
compromisso, Créditos com parcelas a 
partir de 309,38 R$. Crédito Para Novo  
25.732,39. Entrada + Parcelas de 422,26. 
Crédito para Semi Novo 20.138,40 R$. 
Entrada 529,00 + Parcelas de 327,60 R$. 
ligue e agende uma visita ! WhatsApp 
: (062) 98108-1508. Consultora de 
Vendas: Evanilde Fernades 

sistema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - Entrada + Presta-
ção de 518,00. Consultor de ven-
das : Marcos Vieira. WhatsApp : 
(062) 99128-6147

gol g6 4 PoRTAS BRANCo 2014 
C/ AR+Dh ÚNICo DoNo ACEITo 
TRoCAS E FINANCIo WhAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 VERMElhA 2014 GARAN-
TIA DE FÁBRICA ÚNICo DoNo 2.0 
FlEX WhATSAPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PRETo 2008 Au-
ToMÁTICo PNEuS NoVoS ACEI-
To TRoCA E FINANCIo WhAT-
SAPP: (62)9-8438-7649

crédito para semi Novo 
19.019,60 R$. Entrada : 499,58 
+ Parcelas de 309,38 Mensais. 
ligue e agende a sua visita ou 
faça uma simulação sem com-
promisso pelo WhatsApp. Mais 
Informações : Tell/What : (062) 
98550-9156. Consultora de Ven-
das: Ana Paula Pimentel.

crédito para Novos 40.390,00 
R$. Entrada + parcelas 592,83 R$. 
ligue e agende sua visita & Realize 
seu sonho! Telefone ou WhatsApp 
: (062) 99259-4025 Consultora de 
Vendas: Valéria Rocha.

strada cs 1.4 PRATA 2010 CoM-
PlETA ACEITo TRoCA E FINANCIo 
WhATSAPP:(62)9-8438-7649

TEFRAN COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS EIRELI - ME, CNPJ: 
34.015.390/0001-95, torna público que requereu à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia, a licença Ambiental de Operação, para 
Comercio atacadista de ferragens e ferramentas, na Avenida Goianazes SN Qd. 
47 Lts. 35/36, Jardim Eldorado em Aparecida de Goiânia GO, CEP 74993-100. 
Conforme Resolução Conama 006/86 e em atendimento às exigências da Ins-
trução Normativa SEMMA nº 002/2013 e Lei Federal nº 6938/81.
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Desfalque 

Lesão tira Willian da final da Copa América

a Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) con-
firmou que o atacante 

Willian, camisa 10 da seleção 
brasileira, está fora da final da 
Copa América 2019.

Willian, após se queixar de 
dores na região posterior da 
coxa direita, realizou exames de 
imagem na tarde desta quarta-
-feira (3). O exame detectou 
uma lesão muscular cujo tem-
po de recuperação impedirá o 
atacante de participar da final 
da Copa América Brasil 2019. 
Willian iniciará o tratamento na 
Granja Comary, em Teresópolis e 
continuará com o grupo.

O adversário que enfrentará a 
seleção brasileira será conhecido 
ainda hoje, na disputa entre Peru 
e Chile, na Arena do Grêmio, em 
Porto Alegre (RS).

O vencedor da partida disputa-
rá a final contra o Brasil no próxi-
mo domingo (7), com início às 16 
horas, no Estádio do Maracanã.

o atacante iniciará 
o tratamento na 
Granja Comary Re
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