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Três anos após deixar
Corinthians, Vagner Love

fecha contrato sem 
cláusula que facilitou saída

 Após deixar o 
Corinthians rumo ao 
Monaco, da França, 
aproveitando-se de uma 
multa contratual baixa 
que estava acordada em 
contrato, Vagner Love fe-
chou um acordo por dois 
anos com o Timão sem 
nenhuma cláusula que 
facilite a sua saída, se-
gundo o advogado Diogo 
Souza.
 Aos 34 anos, 
Love deixou o Besiktas, 
da Turquia, após uma 
negociação bastante 
complicada.
Feliz pelo retorno ao Co-
rinthians, não demons-
trou ter pretensões de 
voltar a jogar fora do 
país antes do im de seu 
contrato. Algo que, na 
assinatura em fevereiro 
de 2015, foi bastante di-
ferente.
 – Vagner tinha 
saído da China em 2015 
e tinha uma proposta mi-
lionária da Rússia, mas 
recusou porque tinha 
muita vontade de jogar 
no Corinthians. Seria 
um contrato até dezem-
bro, mas Edu Gaspar 
(ex-gerente de futebol) 
e Andrés Sanchez nos 
pediram para que fosse 
um contrato de um ano e 
meio (até julho de 2016). 
Então botariam uma mul-
ta baixa. Foi acordado 
assim, se fosse um ano 

só, o Corinthians nem 
teria ganhado nada. Foi 
bom para todo mundo – 
explicou Diogo Souza.
 Após 50 parti-
das e 16 gols em 2015, 
Love partiu para a Fran-
ça. A equipe europeia 
pagou a multa rescisó-
ria de apenas € 1 mi-
lhão (R$ 4,4 milhões, na 
época). O advogado diz 
que, desta vez, a situa-
ção é bastante diferente. 
Ele, porém, prefere não 
revelar o valor da nova 
multa contratual.
 – Isso não im-
porta muito para o Vag-
ner hoje. Mas é um valor 
impagável – destacou.
Sem receber salários por 
quase seis meses, Vag-
ner Love pediu sua res-
cisão contratual junto ao 
Besiktas, da Turquia, em 
negociação que durou 
várias semanas. O acor-
do foi inalizado na última 
sexta-feira. Empresário 

do jogador, Evandro Fer-
reira costurou a negocia-
ção com o Timão junto 
do diretor de futebol Du-
ílio Monteiro Alves e do 
presidente Andrés San-
chez.
 – Vagner perdeu 
parte do dinheiro, e o 
clube parcelou o restan-
te (dos atrasados). Ele 
queria muito voltar ao 
Corinthians e izemos 
esse acordo para con-
seguir a liberação – des-
tacou o advogado Diogo 
Souza.
 Nono reforço do 
Corinthians para a tem-
porada, Vagner Love 
ainda não tem data para 
estrear pelo clube. Como 
ainda não foi inscrito no 
Paulistão, ele está fora 
da partida contra o RB 
Brasil nesta quarta-feira 
e também não deve ser 
relacionado para o clás-
sico contra o Palmeiras, 
no sábado.

 As inscrições 
para o Programa Uni-
versidade para Todos 
(ProUni) começam 
amanhã (31), mas, 
desde já, os estudan-
tes já podem se pla-
nejar, de acordo com 
dicas de especialis-
tas entrevistados pela 
Agência Brasil. Os 
candidatos podem, 
por exemplo, preparar 
listas de cursos que 
interessam, avalian-
do as possibilidades 
de serem aprovados e 
separar os documen-
tos necessários para 
comprovar que pre-
enchem os requisitos 
exigidos pelo progra-
ma.
 A dica do ana-
lista de Ensino Supe-
rior do Quero Bolsa, 
Pedro Amâncio, é se-
lecionar as instituições 
de ensino, levando em 
consideração tanto a 
nota de corte quanto a 
distância e o custo de 
vida para estudar ne-
las. 
 Os estudantes 
podem ainda começar 
a reunir a documenta-

Inscrições para o ProUni começam nesta quinta-feira
ção necessária para a 
aprovação da conces-
são da bolsa. "Mui-
tos alunos acabam 
perdendo a bolsa por 
não ler direito o edi-
tal. Eles têm que ter 
documento que valide 
as informações pres-
tadas", diz. 
 Para verificar 
a possibilidade de ser 
aprovado, o Quero 
Bolsa oferece, gratui-
tamente, um simulado 
com as notas de cor-
te de cada curso em 
edições anteriores do 
ProUni. Os estudantes 
podem, por meio dele, 
verificar se a nota que 
obtiveram no Exame 
Nacional do Ensino 
Médio (Enem) é sufi-
ciente para conseguir 
uma das bolsas. 

Atenção 
 Depois de fa-
zer a inscrição, os es-
tudantes devem ficar 
atentos à página do 
ProUni porque nela 
serão divulgadas as 
notas de corte. Tra-
tam-se de estimativas 
feitas com as inscri-
ções realizadas até 

então. Não são garan-
tia de vaga, mas po-
dem orientar a esco-
lha, segundo o diretor 
do Centro de Ensino 
Médio 404, em Santa 
Maria, no Distrito Fe-
deral, Felipe de Lemos 
Cabral. 
 "O candidato 
tem que ficar atento 
o tempo todo. Ele tem 
direito a colocar duas 
opções de curso e a 
possibilidade de trocar 
enquanto a inscrição 
estiver aberta", afirma. 
"Como a nota de corte 
varia muito, é difícil fa-
lar em uma quantidade 
de pontos suficientes 
para que o estudante 
entre no curso. Se es-
tiver abaixo da nota de 
corte, já está correndo 
risco de ficar de fora", 
acrescenta. 
 Cabral é tam-
bém coordenador pe-
dagógico do cursinho 
popular Emancipa DF, 
cujo foco é a prepara-
ção para o Enem. Em 
março, o curso que é 
gratuito e oferecido 
em escolas públicas 
de Planaltina, Santa 

Maria e Ceilândia, re-
giões administrativas 
do Distrito Federal, 
abre as inscrições. 

Calendário 
 As inscrições 
para o ProUni pode-
rão ser feitas de 31 de 
janeiro a 3 de feverei-
ro. Os resultados da 
primeira chamada se-
rão divulgados no dia 
6 de fevereiro. Os da 
segunda chamada, no 
dia 20 de fevereiro. 
 O candidato 
pré-selecionado na 
primeira chamada de-
verá comparecer à 
instituição para com-
provar as informações 
prestadas em sua ins-
crição e eventual par-
ticipação em proces-
so seletivo próprio da 
instituição, quando for 
o caso, de 6 a 14 de 
fevereiro. Os pré-sele-
cionados na segunda 
chamada, de 20 a 27 
de fevereiro. 
 O registro da 
aprovação ou reprova-
ção dos candidatos no 
Sistema Informatizado 
do Prouni e a emis-
são dos respectivos 

termos de Concessão 
de Bolsa ou termos 
de Reprovação pelas 
instituições de ensino 
deverão ser feitos en-
tre os dias 6 a 18 de 
fevereiro para os sele-
cionados na primeira 
chamada e entre 20 de 
fevereiro e 1º de mar-
ço para os seleciona-
dos na segunda cha-
mada. 

Quem pode 
participar 

 O ProUni ofe-
rece bolsas de estudo 
em instituições priva-
das de ensino superior. 
O programa é voltado 

àqueles que fizeram 
o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 
de 2018, alcançaram 
no mínimo 450 pontos 
e tiraram nota superior 
a zero na redação. 
 Além disso, só 
podem participar alu-
nos brasileiros sem 
curso superior e que 
tenham feito o ensi-
no médio completo na 
rede pública ou como 
bolsista integral na 
rede privada, alunos 
que fizeram parte do 
ensino médio na rede 
pública e a outra par-
te na rede privada, na 

condição de bolsista 
ou que sejam deficien-
tes físicos. 
 As bolsas in-
tegrais são voltadas 
àqueles com renda 
familiar per capita de 
até um salário míni-
mo e meio. As bolsas 
parciais de 50% são 
destinadas aos alunos 
que têm renda familiar 
per capita de até três 
salários mínimos. Pro-
fessores da rede públi-
ca de ensino também 
podem concorrer a 
bolsa e não precisam 
atender aos critérios 
de renda.

Banco do Brasil permite 
pagamento de IPVA pelo WhatsApp

 O Banco do Bra-
sil vai permitir que seus 
clientes façam o paga-
mento do Imposto sobre 
Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) e 
outras taxas cobradas 
pelo Detran, diretamente 
pelo WhatsApp. A tran-
sação passou a fazer 
parte do rol de serviços 
de atendimento a clien-
tes do banco por meio do 
aplicativo de mensagens 
instantâneas. 
 Para efetuar o 
pagamento do IPVA e 
outras taxas, incluin-
do multas de trânsito, o 
cliente do banco deve 
informar o código do 
Renavam, a placa do 
veículo e o CPF do pro-
prietário. A utilização 
do WhatsApp como um 
canal de atendimento 
do BB requer o cadas-
tramento prévio do tele-

fone do cliente em suas 
informações cadastrais 
registradas no banco. 
 A operação, por 
enquanto, só está dis-
ponível nos estados do 
Maranhão, Pernambu-
co, Rio Grande do Sul 
e no Distrito Federal. 
Nos demais estados, o 
uso do WhatsApp deve-
rá estar disponível nos 
próximos meses, após a 
adequação de sistemas 
das secretarias de Fa-
zenda com a tecnologia 
do banco, informou a as-
sessoria da instituição. 
 O atendimento 
pelo Whatsapp foi lança-
do para todos os clientes 
em setembro de 2018, 
com opção para 14 tran-
sações. Em dezembro, 
o BB foi o primeiro ban-
co a permitir saque pelo 
WhatsApp. Com mais 
essa solução, já são 16 

transações que podem 
ser realizadas pelo apli-
cativo de mensagens, 
incluindo rastreio de car-
tão, consulta de limite, 
extrato, saldo e fatura 
do cartão, poupança e 
conta-corrente, além 
de recargas de celular 
e transferências entre 
contas. 
 O banco infor-
mou que, em menos de 
quatro meses, já foram 
realizadas mais de 100 
mil transações (inancei-
ras e consultas) pelos 
clientes via WhatsApp. 
Os saques e transferên-
cias realizados por meio 
do aplicativo são limita-
dos até R$ 300. 

Como funciona 
 A solução alia o 
uso da inteligência arti-
icial, por meio de cha-
tbot (uma máquina que 
conversa com o cliente), 

e as mensagens são 
criptografadas de ponta 
a ponta. Para acessar 
o Banco do Brasil no 
WhatsApp é necessário 
salvar o telefone [+55] 
61 4004 0001 no celular 
e iniciar uma conversa. 
O aparelho e o número 
do cliente precisarão es-
tar cadastrados previa-
mente. 
 Quando um ser-
viço de informações, 
como solicitar um extra-
to de conta-corrente, for 
solicitado pelo cliente, 
um código de conirma-
ção será enviado pelo 
banco via push ou SMS. 
Para as outras transa-
ções, os clientes tam-
bém deverão digitar sua 
senha. Depois, o cliente 
receberá uma resposta 
conirmando a transa-
ção, tudo em texto. Se 
houver necessidade de 
atendimento humano, 
o cliente passará a ser 
atendido por um funcio-
nário do BB. 
 A tecnologia de 
assistência virtual vem 
sendo utilizada pelo BB 
desde 2017, utilizando 
inteligência cognitiva. Se-
gundo o banco, o chatbot 
responde por meio de 
uma linguagem natural e 
aprende constantemente 
com base nas interações 
dos usuários. "Após o 
lançamento do seu As-
sistente Virtual, o Banco 
do Brasil aumentou 71% 
suas interações com os 
clientes via mídias so-
ciais", informou o BB.


