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Recursos arrecadados serão direcionados para a Previdência estadual e 
mostram responsabilidade na aplicação do dinheiro público em Goiás
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Depois de meter na cabeça a ideia de se transformar em liderança 
da política estadual, prefeito passa a maior parte do tempo viajando 

atrás de apoio para os seus projetos pessoais

secretÁrios governaM 

menDanha abanDona aPareCiDa

CelG t renDe r$ 1,97 bilhões
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ElEiÇÕES oaB-Go

Sem avançar nas pesquisas, Pepê apela
a agressões pessoais contra Rafael Lara

a disputa pela OAB-
-GO, com desfecho 
previsto para 19 de 

novembro, data da eleição 
da nova diretoria, entrou 
em nova etapa e está ain-
da mais agressiva entre 
o segundo e o primeiro 
colocado nas pesquisas. A 
campanha de Pedro Paulo 
de Medeiros, na tentativa 
de reduzir a distância re-
gistrada nos levantamen-
tos de intenção de voto, 
partiu para o ataque. Desta 
vez, Pepê – como é conhe-
cido na advocacia goiana 
– usa uma advogada com 
problemas psiquiátricos 
declarados judicialmente, 
por iniciativa dela mesma, 
para disseminar acusações 
contra o adversário da si-
tuação, Rafael Lara.

O ambiente para ata-
ques é novamente as re-
des sociais. Nos últimos 
dias, a campanha de Pe-
dro Paulo lançou no ar 
um vídeo assinado pelo 
próprio candidato no qual 
uma apresentadora faz 

uma série de acusações 
contra Lara, entra estas 
a de que o candidato da 
situação estaria sendo 
acusado de assédio. 

Concomitante a divul-
gação do vídeo da campa-
nha de Pedro Paulo, uma 
mensagem passou ser 
distribuída no WhatsApp 
aos membros da advoca-
cia em Goiás na qual se 
acusa Lara de ter tido uma 
relação extraconjugal com 
V.M.S (o nome da advoga-
da será preservado porque 
há uma série documentos 
que serão relatados nesta 
matéria na qual se com-
prova que a suposta víti-
ma foi diagnosticada com 
transtorno mental leve). 

“O caso ganhou pro-
porções públicas e hoje 
é objeto de investigação 
da Polícia Civil, que inclui 
acusações de assédio de 
um lado e de ameaças 
e injúria do outro”, diz a 
mensagem apócrifa dis-
tribuída aos advogados. 
Além desta, o texto não 

assinado remete a outras 
acusações feitas contra 
Lara no vídeo feito pela 
campanha de Pedro Paulo. 

A conduta da campa-
nha de Pedro Paulo tem 
espantado membros da 
advocacia, que a tem qua-
lificam como “agressiva” 
por extrapolar nos ataques 
ao utilizar uma colega de 
41 anos com problemas 
psiquiátricos. Ao usar V.M.S 
para tentar desgastar Lara, 
Pepê ignorou que a colega 
já se declarou até para a 
Justiça com o diagnóstico 
de transtorno mental leve 
e transtorno de humor. 

“A requerente possui do-

enças classificadas com os 
CID; F-70, e também CID; F 
06.3, faz acompanhamento 
psiquiátrico regularmente 
desde 2009 no ambulató-
rio municipal de saúde de 
Goiânia”, declara V.M.S em 
um Mandado de Seguran-
ça que ela impetrou con-
tra a prefeitura de Goiânia 
para garantir tratamento 
psicológico no município. 

Logo em seguida com-
plementa: “Antes desse 
período fazia tratamento 
em outras unidades de 
saúde, no entanto sem 
regularidades, pois tinha 
resistência ao tratamento, 
e por isso nestes períodos 

teve várias crises graves 
acompanhadas de tenta-
tivas de suicídios, tendo 
sido internada por 2 vezes 
em clínicas psiquiátricas, e 
por quatro vezes em hos-
pitais convencionais, onde 
teve que ficar em UTI, em 
decorrência dessas tentati-
vas de suicídio”. 

Além do processo ju-
dicial contra o município 
de Goiânia, a campanha 
de Pedro Paulo desprezou 
outra informação pública 
na qual V.M.S se declara 
com deficiência para reali-
zar um concurso para uma 
carreira da Segurança Pú-
blica do Estado de Goiás.

A decisão de expor a 
colega foi interpretada 
dentro da advocacia com 
uma atitude de “desespe-
ro” da campanha de Pedro 
Paulo após publicação de 
mais uma pesquisa Ser-
pes na qual Rafael Lara 
é confirmado à frente na 
corrida pela presidência 
da OAB. O levantamento 
revela que Pepê encontra 
dificuldades para avan-
çar nas intenções voto, 
principalmente entre as 
advogadas. O que deve 
piorar após expor uma 
mulher com histórico de 
tratamento psiquiátrico 
para atacar o adversário.

Corrida pela oAb-Go entra numa nova 
fase, com o oposicionista Pedro Paulo 
intensificando ataques com a utilização 
de colega da advocacia que declarou 
portar transtornos psiquiátricos
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Pedro Paulo, o Pepê, usou uma advogada que se autodeclara 
portadora de transtornos psiquiátricos para atacar Rafael Lara

Rafael Lara, candidato que está em 1º lugar na pesquisa Serpes 
sobre as eleições na OAB-GO: alvo de ataques até à família

DESaBaFo

Bolsonaro revela que chora sozinho 
no banheiro, mas Michelle nunca viu
Num encontro organizado 
por uma igreja evangélica 
em Brasília,  o presidente 
Jair Bolsonaro (sem par-
tido) disse, na noite desta 
quinta-feira (14), que cho-
ra no banheiro em casa.

“Cada vez mais nós sa-
bemos o que devemos 
fazer. Para onde devemos 
direcionar as nossas forças. 
Quantas vezes eu choro no 
banheiro em casa? Minha 
esposa [Michelle Bolso-
naro]  nunca viu. Ela acha 
que eu sou o machão dos 
machões. Em parte, acho 
que ela tem razão até”, de-
clarou Bolsonaro.

“O que me faz agir des-
sa maneira? Eu não sou 
mais um deputado. Se ele 

errar um voto, pode não 
influenciar em nada. Um 
voto em 513. Mas uma de-
cisão minha mal tomada, 
muita gente sofre. Mexe na 
bolsa, no dólar, no preço do 
combustível”, afirmou.

O presidente tem atu-
ado para reforçar laços 
com bases evangélicas, de 
olho nas eleições de 2022. 
Auxiliares de Bolsonaro 
estão preocupados com 
as tentativas do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT) de abrir pontos 
de interlocução com os 
evangélicos. Isso em um 
cenário de insatisfação de 
líderes religiosos com a 
demora da confirmação de 
André Mendonça para uma 

vaga no Supremo Tribunal 
Federal.

No discurso da noite 
desta quinta, o presidente 
repetiu os argumentos co-
mumente usados por ele, 
como a defesa de pautas 
conservadoras, críticas 
contra medidas de isola-
mento social adotadas por 
governadores e prefeitos e 
questionamentos à eficá-
cia das vacinas.

“Olha, aquele partido 
[PT] que esteve com o MEC 
[Ministério da Educação] 
entregue por 12 anos a 
uma pessoa [Fernando Ha-
ddad], que ficou para trás 
comigo no 2º turno. E hoje 
nós temos um pastor no 
MEC”, disse Bolsonaro, que 

nesse momento foi aplau-
dido pelo público.

“Eu jogo dentro das 
quatro linhas [da Cons-
tituição], mas também 
não podemos aceitar que 
nenhuma pessoa jogue 
fora das mesmas. Os três 
Poderes são independen-
tes e harmônicos. O Le-
gislativo é extremamente 
importante para fiscalizar 
o Executivo. O Judiciário 
da mesma maneira, para 
dirimir os conflitos. Mas o 
Executivo tem que estar 
na frente para tomar as 
decisões. A gente não pode 
o tempo todo ser tolhido, 
impedido, por qualquer 
coisa, de prosseguir na 
nossa missão”.
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Presidente Jair Bolsonaro confessa que se considera 
“machão”, mas às vezes não resiste a derramar lágrimas



3sexta-feira, 15 de outubro de 2021 Política

aBaNDoNoU a GEStÃo

Mendanha entrega Aparecida a secretários,
para investir todo o seu tempo em política

Daqui até o início de 
abril, data final para 
a desincompatibi-

lização dos ocupantes de 
cargos públicos que dese-
jam disputar as eleições 
de 2022, a prefeitura da 
Aparecida estará entregue 
à gestão de cinco secre-
tários municipais – já 
que o prefeito Gustavo 
Mendanha estará dedica-
do, em tempo integral, às 
articulações envolvendo 
a sua pré-candidatura ao 
governo do Estado, nas 
quais ele já mergulhou 
de corpo e alma.

Se já havia abandonado 
parcialmente as atividades 
administrativas sob sua 
responsabilidade em Apa-
recida, Mendanha deve se 
afastar ainda mais a partir 
de agora. Não só para via-
gens a outros municípios, 
como também destinando 
o expediente que dá em 
seu gabinete na Cidade 
Administrativa a receber 

políticos e conversas sobre 
o pleito do ano que vem.

Será, portanto, um co-
legiado que vai adminis-
trar Aparecida, nesses seis 
meses, formado por se-
cretários municipais que 
estão do núcleo decisório 
de Mendanha, entre eles 
André Rosa, titular da Se-
cretaria da Fazenda; Fá-
bio Passaglia, secretário 
de Governo; Tatá Teixeira, 
secretário de Articulação 
Política; Davi Mendanha, 
secretário de Segurança 
Institucional; e Fábio Ca-
margo, procurador-geral, 
desempenham hoje o pa-
pel que caberia ao prefeito 
e tomam as decisões ine-
rentes ao dia a dia admi-
nistrativo do município.

Max Menezes, apesar 
de ocupar a Secretaria de 
Infraestrutura, a mais ope-
racional de todas, não inte-
gra o centro de poder em 
Aparecida, onde se decide 
sobre dinheiro e negócios 

públicos. Além disso, ele 
deverá deixar a prefeitura 
a qualquer momento: é 
1º suplente da bancada 
do MDB na Assembleia 
Legislativa e assumirá 
com a renúncia de Hum-
berto Aidar, já confirma-

do como próximo con-
selheiro do Tribunal de 
Contas dos Municípios 
na vaga aberta pelo ex-
-deputado Nilo Resende. 

Na entrevista que deu 
nesta semana ao progra-
ma do apresentador Jack-

son Abrão, postada em ví-
deo no portal de O Popular, 
Mendanha disse que não 
tem o menor problema 
em se afastar da prefeitu-
ra, inclusive, se for o caso, 
renunciando ao mandato 
no início de abril do ano 

que vem para arriscar uma 
candidatura a governador.

Enquanto os problemas 
se acumulam pela cidade, 
Mendanha cuida de políti-
ca 24 horas por dia e já en-
frenta desgastes em razão 
dessa opção: no 1º manda-
to, não cumpriu a maioria 
das promessas que fez na 
campanha, enquanto, no 
2º, o balanço é pior, ou 
seja, em quase 10 meses 
após a posse, não cumpriu 
ou sequer começou a cum-
prir qualquer das promes-
sas, como o Diário de Apa-
recida tem mostrado em 
reportagens sucessivas.

Em tom de blague, o 
Jornal Opção já registrou 
que, “se alguém quiser se 
esconder de Gustavo Men-
danha, basta ir para Apa-
recida”. Segundo o jornal, 
o Jornal Opção, “eleitores 
aparecidenses já comen-
tam que o prefeito está 
se ausentando de seu mu-
nicípio, deixando-o aos 
cuidados de secretários, 
e fazendo mais política 
do que administração. A 
população aparecidense 
não aprova o fato de que, 
se for candidato em 2022, 
o prefeito vai cumprir 
apenas um ano e três me-
ses de mandato. A maio-
ria dos eleitores quer que 
termine o mandato”.

“Se alguém quiser se esconder 
do prefeito, basta ir para 
Aparecida”, diz o Jornal opção, 
acrescentando: e acrescenta: “ele 
relegou a gestão aos seus auxiliares”
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Gustavo Mendanha: prioridade agora é a articulação política, na tentativa de se transformar em liderança estadual para 2022

Questionada com frequên-
cia para prestar esclareci-
mento sobre as viagens do 
prefeito Gustavo Menda-
nha a municípios para tra-
tar de assuntos políticos, 
como ele mesmo admite 
(diz defender a candida-
tura própria do MDB em 
2022), a Secretaria de Co-
municação da Prefeitura 
de Aparecida nega-se a dar 
qualquer esclarecimento.

Caso Mendanha se des-
loque em veículo do mu-
nicípio, abastecido com 
combustível custeado por 
recursos públicos e diri-
gido por funcionário da 
prefeitura, além de diárias 
para si ou acompanhantes 
ou qualquer ajuda de cus-
to para isso, estará incor-
rendo em crime de impro-
bidade administrativa.

Em algumas viagens, 
ele leva também a esposa, 
Mayara, que ocupa a Se-
cretaria de Assistência So-
cial (aliás, a única mulher 
presente no secretariado 
de 27 pastas, das quais 
26 são ocupadas por ho-
mens). É o caso de se saber 
se Mayara também estaria 
recebendo diárias ou qual-
quer apoio financeiro para 
viajar com o marido, mas 
a Secom não faz nenhum 
esclarecimento a respeito. 

Quase sempre, o pre-
feito se faz acompanha de 
uma penca de vereadores 
aparecidenses. A Câmara 
não revela se eles estão 
recebendo diárias ou ajuda 
de custos para as viagens 
e se veículos oficiais estão 
sendo utilizados. 

Mendanha posta registro 

das viagens nas suas redes 
sociais, mas evita mostrar 
cenas em que aparece o veí-
culo em que é transportado. 
Frequentemente, ressalta 
que está deixando Apare-
cida nos feriados e fins de 
semana e não no horário 

expediente, o que não é to-
talmente verdade.

Recentemente, em uma 
sexta-feira, no período da 
tarde, ou seja, quando de-
veria estar trabalhando 
na prefeitura, ele foi para 
Uruaçu, mas, espertamen-

te, não publicou fotos nem 
qualquer detalhe nas suas 
mídias sociais. No entanto, 
o prefeito Valmir Pedro, 
desavisadamente, lotou o 
seu perfil no Instagram de 
imagens de Mendanha na 
cidade, escrevendo, ainda, 

que “debatemos a forma-
ção de um grande projeto 
para o futuro de Goiás”,

Em outras palavras: polí-
tica, mesmo sendo do PSDB 
e Mendanha do MDB. Nesse 
caso, se o prefeito de Apa-
recida esteve em Uruaçu 
gastando recursos do erário, 
pode ter cometido uma ile-
galidade, ainda mais que 
tudo se passou em horá-
rio de expediente. Confir-
mando-se que as despe-
sas foram cobertas pelos 
contribuintes apareciden-
ses, o caso é grave.

O Diário de Aparecida 
continua aguardando as 
informações que a Secom 
tem o dever de prestar à 
sociedade sobre even-
tuais despesas geradas 
pelas viagens do prefeito 
Gustavo Mendanha.
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Em uma sexta-feira, Mendanha foi para Uruaçu, onde se reuniu com o prefeito Valmir Pedro, do PSDB, 
e com a ex-deputada tucana Eliane Pinheiro, que foi chefe de gabinete do ex-governador Marconi Perillo

Quem paga pelas viagens do prefeito,
vereadores e comitiva aos municípios?
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GEStÃo RESpoNSÁVEl

Caiado anuncia que recurso de R$ 1,9 bi arrecadado 
com leilão da Celg T será destinado à Previdência

a Celg Transmissão 
S.A (Celg T) foi lei-
loada, nesta quinta-

-feira (14), por R$ 1,977 
bilhão, valor 80,10% acima 
do lance inicial mínimo. 
“Fizemos a tarefa de casa”, 
celebrou o governador 
Ronaldo Caiado. Durante 
discurso, Caiado adiantou 
como será aplicado o re-
curso. “Tudo será investido 
imediatamente no déficit 
que nós temos na previ-
dência. Não podemos brin-
car com isso. Não existe 
mais tempo para se perder 
com discussões que não 
tragam resultado para a 
população”, destacou.

O governador anun-
ciou que vai encami-
nhar para a Assembleia 
Legislativa um projeto 
que retira a cobrança de 
14,25%, referente à con-
tribuição previdenciária 
de todos os aposentados 
do serviço público do Es-
tado que tenham rendi-

mentos de até R$ 3 mil. 
“Um governante tem que 
ter, além do cérebro atu-
ando, um coração muito 
sensível”, afirmou, ao de-
clarar que a desoneração 
beneficia os aposentados 
que têm menor renda.

O negócio foi altamen-
te lucrativo para o Governo 
de Goiás, especialmente se 
comparado ao leilão se-
melhante realizado pela 
gestão passada, destacou 
o governador. A Celg Dis-
tribuição, de maior porte 
que a privatizada nesta 
quinta-feira, foi vendida 
em 2016 por R$ 1,1 bilhão 
e contraiu uma dívida de 
quase R$ 7 bilhões aos 
goianos. “Hoje vendemos 

uma parcela, a Celg T, por 
valor superior. Isso mostra 
quando um Estado é bem 
administrado e quando 
se tem respeito para com 
bem público”, disse Caiado.

O leilão, realizado na 
Brasil, Bolsa, Balcão (B3 
S.A), em São Paulo, foi ar-
rematado pela Pequena 
Central Hidrelétrica, con-
troladora da EDP. “A função 
do Estado não é competir 
com a livre iniciativa, so-
mos parceiros, e assim os 
tenho”, enfatizou Caiado 
ao cumprimentar a vence-
dora e estender o convite 
para que mais empresas se 
instalem em Goiás. “Acredi-
tem no nosso Estado, que 
respeita a iniciativa priva-

da e que cumpre com a 
sua responsabilidade de 
proporcionar segurança a 
todos que ali investem.”

Diretor-presidente da 
EDP, João Marques da 
Cruz classificou o arre-
mate do leilão como uma 
oportunidade de investi-
mento e de lucros. “É um 
ativo importante para o 
país e, por isso, entende-
mos que podemos somar 
e contribuir para que a 
empresa, que é boa, fi-
que ainda melhor”, afir-
mou. “Vamos conseguir 
rentabilizar com grande 
qualidade operacional”, 
planejou. “Estamos im-
plementando uma estra-
tégia forte, de aposta no 

mercado brasileiro e de 
aposta nas redes”, com-
pletou o representante 
da empresa vencedora.

A empresa vencedora 
assume as obrigações 
da companhia, como 
pagamento de salários 
e benefícios aos funcio-
nários. A Celg T detém 
a concessão de mais 
de 755 quilômetros de 
extensão de linhas de 
transmissão, com con-
tratos de concessão com 
prazo final entre 2043 e 
2046 e 12 subestações 
próprias, com receita 
anual permitida (RAP) de 
R$ 216 milhões. O leilão 
do braço de transmissão 
da Celg atraiu grandes 

grupos do setor elétrico 
por ser um negócio atra-
tivo e de baixo risco.

A Celg Transmissão S.A 
(Celg T) é subsidiária de 
transmissão de energia 
elétrica e está sediada 
em Goiânia. O leilão, no 
modo alienação fiduciá-
ria em garantia de 100% 
das ações ordinárias de 
emissão, teve outros três 
lances: Cymi Construções 
e Participações (R$ 1.6 bi-
lhão), Mez T3 Transmisso-
ra de Energia Elétrica (R$ 
1.535 bilhão) e Companhia 
de Transmissão de Energia 
Elétrica Paulista - CTEEP 
(R$ 1.504 bilhão). Todos 
acima do valor mínimo, es-
tipulado em R$ 1,1 bilhão.

realizada na b3, 
em São Paulo, 
alienação de 
ações faz parte 
do processo de 
desestatização 
da subsidiária. 
Venda com valor 
80,1% acima do 
lance mínimo 
atrai grandes 
empresas
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Governador Ronaldo Caiado, no leilão da Celg T na Brasil, Bolsa e Balcão (B3), em São Paulo, onde empresa goiana foi arrematada por R$ 1,977 bilhão pela Pequena Central 
Hidrelétrica: “Somos um Estado que respeita a iniciativa privada e que cumpre com a sua responsabilidade no sentido de proporcionar segurança para todos que ali investem” 

lucRatiVidadE ciSÃo
O secretário-geral da Go-
vernadoria, Adriano da 
Rocha Lima, explicou, em 
números, quão positiva 
foi a venda de hoje em 
relação ao negócio fecha-
do pelo governo anterior, 
quase cinco anos atrás. 
“A diferença é grande, es-
pecialmente quando os 
rendimentos são compa-
rados. A Celg D era deten-
tora de uma receita anual 
de cerca de R$ 10 bilhões, 
enquanto a Celg T, R$ 280 
milhões”, explicou. Na pri-
meira, o lucro da então 
gestão estadual foi de R$ 

1,1 bilhão. Agora, é de R$ 
1,977 bilhão.

“O ágio de 80,10%, 
pago durante o leilão, é 
uma prova de que o mer-
cado reconhece o quanto 
a gestão da Celg T, sob 
determinação de Caia-
do, fez um trabalho de 
excelência”, comentou 
Adriano. Aos novos in-
vestidores, garantiu que 
Goiás é um dos estados 
com maior potencial no 
Brasil. “Em pouco tempo 
vamos liderar esse país, 
não só na área de infra-
estrutura de energia, mas 

em todos os setores que 
vão permitir esse reco-
nhecimento do grande 
Estado que temos”, pro-
jetou o titular da SGG.

“A EDP fez uma apos-
ta mais do que consoli-
dada e segura. Fez uma 
aposta certa. [A Celg 
T] é uma companhia 
vocacionada aos bons 
resultados, ao sucesso”, 
salientou o presidente 
da Companhia Celg de 
Participações (CelgPar), 
José Fernando Navar-
rete Pena. Já o diretor 
financeiro da B3, Da-

niel Sonder, disse da 
felicidade por “reunir, em 
um ambiente qualificado, 
investidores do setor pri-
vado e bons projetos pú-
blicos como o da CelgPar”.

O leilão foi realizado 
por meio de lote único e 
critério de julgamento a 
proposta de maior valor. 
A transferência do con-
trole acionário da Celg T 
foi previamente aprovada 
pelo Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econô-
mica (Cade), com anuência 
da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel).

A Companhia Celg de Par-
ticipações – CelgPar comu-
nicou aos seus acionistas e 
ao mercado em geral, em 
junho deste ano, a cisão 
parcial da Celg Geração e 
Transmissão S.A. - Celg GT, 
subsidiária integral da Cel-
gPar, com a consequente 
versão do acervo líquido 

cindido da Celg GT para a 
CelgPar (“Cisão Parcial”).

A CelgPar vem conduzin-
do processo de desestatiza-
ção, que nesta quinta-feira 
alienou a totalidade das 
ações de emissão da Celg 
T com a assessoria técnica 
especializada e apoio ope-
racional da B3 S.A.



5sexta-feira, 15 de outubro de 2021 cidades

educação

Prefeitura e PUC acertam acordo para ampliar 
ações de inclusão na Rede Municipal de Ensino

a Prefeitura de Goi-
ânia e a Pontifícia 
Universidade Ca-

tólica de Goiás firmaram, 
nesta quinta-feira (14/10), 
um termo de cooperação 
para promover ações de 
inclusão e cidadania na 
Rede Municipal de Ensino. 
O convênio vai ampliar as 
ações de extensão da uni-
versidade e aperfeiçoar os 
projetos que integram o 
Programa de Referência 
em Inclusão (PRIS), como 
o Aprender a Pensar e o 
Alfadown. O termo foi 
assinado pelo secretário 
municipal de Educação de 
Goiânia, professor Welling-
ton Bessa, e a reitora da 
PUC Goiás, Olga Ronchi.

Os projetos que fazem 
parte do PRIS atendem 
estudantes da capital 
com baixas e altas ha-

bilidades, superdotação 
e que apresentam difi-
culdades no desenvolvi-
mento e interação social. 
No caso do Alfadown, o 
projeto tem a missão de 
auxiliar crianças, jovens 
e adultos com Síndrome 
de Down no processo de 
alfabetização e letra-
mento, além de incenti-
var o desenvolvimento 
de habilidades sociais.

Durante a assinatu-
ra do termo, o secretário 
Wellington Bessa desta-
cou que a gestão do pre-
feito Rogério Cruz celebra 
a parceria e acredita que 
o conhecimento adquiri-
do na universidade deve 
ser compartilhado com 
a comunidade. “A educa-
ção é o principal instru-
mento de transformação 
social do pais e é por 

este motivo que as insti-
tuições devem caminhar 
juntas e democratizar o 
acesso aos saberes cien-
tíficos”, afirmou.

Em seguida, o gestor 
destacou o potencial do 
convênio e afirmou que 
a a rede municipal de en-
sino é composta por 108 
mil estudantes e alcan-
ça, diariamente, 500 mil 
pessoas na capital. “Esta-

mos em todas as regiões 
da cidade e acreditamos 
que essas parcerias e os 
programas de extensão 
alcançam as pessoas e 
utilizam o conhecimento 
a serviço da comunida-
de escolar”, acrescentou 
Wellington Bessa.

Por sua vez, Olga Ron-
chi destacou que o convê-
nio reforça o compromisso 
social da PUC Goiás. “Hoje 

consolidamos mais uma 
parceria importante que 
renova o nosso compro-
misso com a educação pú-
blica de Goiânia e amplia 
o processo formativo dos 
futuros profissionais for-
mados pela universidade 
através dos programas de 
extensão”, pontuou.

Além da presença do 
secretário Wellington 
Bessa e da reitora Olga 

Ronchi, o ato de assinatu-
ra foi acompanhado pela 
pró-reitora de Extensão e 
Apoio Estudantil da uni-
versidade, Márcia de Alen-
car Santana; pela coorde-
nadora de Extensão, profa. 
Denize Daudt Bandeira; 
pelo diretor pedagógico da 
SME, Azésio Barretos So-
brinho, e pela gerente de 
educação infantil da SME, 
Maria Rita de Paula.

Convênio formalizado nesta quinta-
feira (14/10) vai ampliar os projetos 
que integram o Programa de 
referência em Inclusão (PrIS), como 
Aprender a Pensar e o Alfadown
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Durante a assinatura do termo, o secretário Wellington Bessa destacou que a gestão do prefeito Rogério Cruz

assistência social

Goiânia firma parceria com Defensoria para 
promoção de assistência jurídica à população

A Prefeitura de Goiânia fir-
mou parceria com a Defen-
soria Pública do Estado de 
Goiás (DPE-GO) para po-
tencializar a promoção da 
assistência jurídica à po-
pulação em situação de 
rua na capital. O termo de 
cooperação foi assinado 
nesta quinta-feira (14/10) 
pelo titular da Secretaria 
Municipal de Desenvolvi-
mento Humano e Social, 
Zé Antônio, que repre-
sentou o prefeito Rogério 
Cruz na solenidade reali-
zada na sede administra-
tiva da DPE-GO.

A ação tem como ob-
jetivo realizar treinamen-
tos para o atendimento 

às pessoas e famílias em 
situação de rua. “Hoje nós 
contamos com o Centro 
Pop, com as CACs I e II, 
com o complexo 24 horas 
e sabemos da necessida-
de de expandir esse aten-
dimento. Essa cooperação 
traz luz, importância pra 
esse público que para a 
gestão do prefeito Rogé-
rio Cruz não é um público 
invisível”, destacou o se-
cretário Zé Antônio.

Já o defensor público-
-geral do Estado de Goiás, 
Domilson Rabelo da Silva 
Júnior, parabenizou o time 
da prefeitura de Goiânia e 
da Defensoria Pública. “Se-
cretário, leve ao prefeito o 

nosso abraço e apreço. Nós 
temos percebido que essa 
é uma gestão dialogada. 
Nós buscamos realizar po-
líticas públicas de acesso à 
justiça. A gente compreen-
de que existe uma popula-

ção não só em situação de 
rua, mas também de mui-
tas pessoas vulneráveis, 
que precisam de atendi-
mentos formais, de acolhi-
mento e direcionamento”, 
afirmou o defensor.

Com a parceria, serão 
ofertados debates, cursos 
e eventos, em conjunto 
ou separadamente, volta-
dos às necessidades dessa 
população, além de desen-
volvimento de atividades e 

projetos. O termo vigorará 
pelo prazo 60 meses a par-
tir da data de sua assinatu-
ra, podendo ser prorroga-
do por igual período.

Os atendimentos às 
pessoas em situação de 
rua serão realizados jun-
to ao Centro de Referên-
cia Especializada para 
População em Situação 
de Rua (Centro Pop), Casa 
de Acolhida Cidadã I e II, 
Complexo 24h e o Ser-
viço Especializado em 
Abordagem Social, todos 
vinculados à Sedhs. 

A parceria se consolida 
a partir da necessidade de 
se estabelecer um melhor 
formato para atendimen-
tos às assistidas e assis-
tidos como, por exemplo, 
agilizando a emissão de 
certidões e documentos e 
realizando triagem mais 
eficiente das demandas.
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Com a parceria, serão ofertados debates, cursos e eventos, em conjunto ou separadamente, 
voltados às necessidades dessa população, além de desenvolvimento de atividades e projetos

Iniciativa tem como objetivo realizar 
treinamentos para o atendimento às 
pessoas e famílias em situação de rua
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regularização Fundiária

Famílias de Rio Verde são cadastradas

o Governo de Goi-
ás inicia, a partir 
desta quinta-feira 

(14/10), o processo de 
cadastramento para as 
famílias do bairro Val-
decy Pires, em Rio Verde. 
Simultaneamente, o Es-
tado continua a cadastrar 
as famílias do bairro Céu 
Azul, também no muni-
cípio, dando prossegui-
mento ao trabalho que 
começou em agosto des-
te ano. No Céu Azul, 112 
famílias estão aptas a 
solicitar a escritura, sen-
do que 70 já iniciaram o 
processo. Já no conjunto 
Valdeci Pires são 72 fa-
mílias aptas, totalizando 
184 potenciais novas es-
crituras nos dois bairros.

O programa de regula-
rização fundiária urbana 

executado pela Agên-
cia Goiana de Habitação 
(Agehab) tem etapas e 
ações simultâneas, o que 
agiliza a conclusão e a 
entrega das escrituras. 
A retomada do cadas-
tramento no município 
trouxe esperança aos 
rio-verdenses, pois a re-
gularização fundiária fi-
cou paralisada por muito 
tempo durante gestões 
anteriores. “É uma vitó-
ria que as pessoas estão 
tendo, recebendo sua 
propriedade, sua casa. 
Isso tem um sentimento 
muito forte e resgata a 
autoestima”, afirma o go-
vernador Ronaldo Caiado.

O presidente da 
Agehab, Pedro Sales, des-
taca que a legalização 
de imóveis de interesse 

social é prioridade do go-
vernador Ronaldo Caiado 
na área de habitação. “A 
cada nova frente de tra-
balho, o Governo avança 
mais na consolidação do 
direito fundamental à 
moradia. As famílias me-
recem a segurança jurí-
dica que a escritura traz. 
O governador entende o 
valor disso e quer que 
as pessoas que mais 
precisam tenham o do-
cumento em mãos sem 
ter que pagar por isso”, 
afirma o presidente.

No primeiro semestre 
de 2021, o governo Ro-
naldo Caiado assinou au-
torização de investimen-
tos até final de 2022 da 
ordem de R$ 15 milhões, 
provenientes do Fundo 
Protege, no trabalho de 

legalização de imóveis de 
interesse social. Do mon-
tante total liberado, cerca 
de R$ 5 milhões estão 
sendo empregados em 
trabalhos já em 2021.

A empresa responsável 
pelo cadastramento das 
famílias em Rio Verde é 
a Tacio, contratada pela 
Agehab, que faz o levan-
tamento documental e 
de informação para que 
as escrituras sejam emi-
tidas. Foi criado um pon-
to de atendimento para 
continuar recebendo a 
documentação das famí-
lias também do Céu Azul 
e começar a receber as do 
Valdecy Pires. Os interes-
sados podem procurar o 
Centro de Artes e Espor-
tes Unificados (CEU) do 
bairro Céu Azul, que fica 

na Avenida Quero-Quero 
(sem número).

Os cadastradores es-
tão identificados com 
crachá e qualquer dúvida 
pode ser sanada na Co-
ordenação de Cadastro 
da Agehab, no (62) 3096-
5050 ou pelo número da 
empresa Tacio, no (62) 
98137-5725. O atendi-
mento também pode ser 
agendado em horários 
especiais, de acordo com 
a necessidade de cada 
família. As equipes já es-
tão passando nas casas 
para avisar sobre a regu-
larização no setor.

Mais regularização
Além do Céu Azul e 

Valdecy Pires, de Rio Ver-
de, estão em processo 
de regularização em ou-

tros municípios o bairro 
Margarida Procópio (173 
imóveis), em Senador Ca-
nedo, e os bairros Anhan-
guera (236 imóveis) e 
Real Conquista (357 imó-
veis, estes já em segunda 
etapa de cadastramento), 
ambos em Goiânia.

O programa também 
vai chegar a áreas negli-
genciadas pelas gestões 
anteriores, caso do En-
torno do Distrito Fede-
ral e Nordeste Goiano. 
Um total de 17 municí-
pios, somando mais de 
7,5 mil lotes, incluindo 
Goiânia, entraram em 
atendimento já em con-
formidade com a nova 
lei estadual de regula-
rização fundiária urba-
na, proposta sanciona-
da pela atual gestão.

Mais de 180 famílias devem ser beneficiadas no município do Sudoeste goiano pelo programa da 
Agehab que regulariza imóveis de forma gratuita. Investimento em todo o estado no programa é 

de r$ 15 milhões até o final de 2022, com a regulamentação de mais de 7,5 mil terrenos
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Beneficiária assina escrituras em ação em Anápolis. Regularização fundiária agora avança em também Rio Verde com início de cadastramento em mais um dos bairros da cidade
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VaGas DE EMPREGo
Valorizando a diversidade e o crescimento 

profissional, o Laboratório Teuto inicia o mês 
de outubro estimulando o desenvolvimento 

no Estado, com mais de 80 oportunidades de 
emprego.  As vagas são para as áreas de produção, 

nível médio, qualidade, desenvolvimento e 
engenharia, nível técnico e superior, com a 

contratação imediata. Elas são extensivas a 
pessoas com deficiência (PCD’s), também. Os 

interessados em trabalhar no Teuto podem 
cadastrar os currículos no site do laboratório 

(www.teuto.com.br/trabalhe-conosco), onde estão 
disponíveis as vagas com as suas especificidades, 

ou encaminhar o currículo para o e-mail: 
selecao@teuto.com.br, com a área de interesse 

no assunto. As vagas também são divulgadas 
e atualizadas nas redes sociais da companhia 

(Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter).

FEsTiVal DE 
MaRca PRÓPRia

Até o dia  30 de outubro, os produtos de marca 
própria Bretas estarão com valores especiais. O 

Festival de Marca Própria Bretas traz descontos 
que variam entre 5 a 15% em mais de 350 itens, 

em 68 categorias. Os produtos de marca própria 
são conhecidos por serem de boa qualidade e 

terem um valor mais acessível. Os itens da 
marca Bretas são resultado de parcerias com 

fábricas espalhadas pelo país e pelo mundo. O 
portfólio é bem diversificado e está presente 

em diversas categorias, como mercearia, 
perecíveis, bebidas, cuidados pessoais e 

higiene, cuidados com a casa e outros.

GRUPo KoRUJÃo
No último dia 10 de outubro, o Grupo Kurujão 

entrou para a pista na quarta etapa da Mercedes-
Benz Challenge. A competição aconteceu no 
autódromo de Velocitta, localizado em Mogi 

Guaçu, São Paulo. O piloto Fernando Júnior 
correu com a marca Kurujão graças a parceria 

entre o grupo, a Pro-D e a MaxMuv.

sPEcial salE 
A última semana da CASACOR Goiás será 

marcada por promoções especiais e descontos 
de até 70% nos produtos. O Special Sale 

CASACOR Goiás será realizado nos dias 16 e 
17 de outubro. Nos 45 ambientes da mostra 
haverá itens à venda como lançamentos de 

mobiliário a equipamentos indispensáveis ao dia 
a dia, plantas e objetos. “Em todas as edições, 

a última semana da mostra é marcada pelo 
Special Sale, uma oportunidade de fazer bons 
negócios e aproveitar os descontos em peças 

de design diferenciado, além da possibilidade de 
fazer contato diretamente com lojistas”, conta 
Eliane Martins, realizadora da CASACOR Goiás.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Novo integrante - Sensação do ‘BBB21’, Caio Afiune permanece conquistando seu espaço e mostrando a que veio. Ele 
ganhou projeção nacional quando, em sua passagem pelo reality, mostrou toda sua simpatia, carisma e simplicidade. A prova 
de que os brasileiros se identificam com sua personalidade são os seus quase cinco milhões de seguidores no Instagram. 
Além de estar no hall dos influenciadores mais queridos, ele agora faz parte do casting de artista da Glory Comunicação.

2
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McDia Feliz - No próximo dia 23 de outubro, sábado, 
acontece a edição 2021 do McDia Feliz, uma das 
principais campanhas do país em arrecadação de recursos 
para causas infantojuvenis. Este ano, o McDia Feliz conta 
com Carla Diaz como embaixadora.

4

3

Alata Sorvetes + Burger for a Day juntos - o 
chef Ian Baiocchi acaba de inaugurar o mais novo point 
gastronômico de Goiânia com a sua assinatura: Alata 
Sorvetes + Burger for a Day. Operações lançadas pelo chef 
ainda durante a pandemia, a terceira unidade do Alata e 
segunda do Burger estão juntas, agora no Jardim Goiás.
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Elleva Day no Crool - O Crool Centro Odontológico promoveu 
o Elleva Day, sob o comando da doutora Vanessa Ventura, 
especialista em próteses e harmonização facial, na última semana. 
Na foto, Vanessa Ventura e a odontóloga Mariana Linhares.
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Dia do Professor: docentes contam 
como está sendo preparo para o Enem

em todo o país, milhões 
de estudantes se pre-
param para fazer o 

Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2021 nos dias 
21 e 28 de novembro. As 
datas são importantes não 
apenas para eles, mas para 
todos os professores que es-
tão diariamente preparando 
aulas, corrigindo redações, 
tentando tornar o conteúdo 
mais interessante para que 
os alunos aprendam o má-
ximo possível. Hoje (15), no 
Dia do Professor, a Agência 
Brasil conversou com al-
guns desses profissionais.

Em Brasília, o professor 
de geografia e coordena-
dor da Secretaria de Cur-
sos do Colégio Sigma, Ro-
bson Lucas Caetano, junta 
todas as forças nessa reta 
final. “Está mais próximo 
de terminar do que de co-
meçar. A jornada está em 
um momento importante, 
mais para o fim do que 
para o começo”, reforça 
também para estimular os 
colegas professores.

O fôlego é necessário 
porque o Enem terá duas 
edições no mesmo ano. 
“No ano passado, a escola 
funcionou no auge da crise 
[de forma remota]. O Enem 
2020 foi neste ano, na 
verdade. A preparação fez 
com que tivéssemos mu-
danças. Tivemos aulas em 
janeiro, com professores 
atuando na revisão”, diz.  

O Enem de 2020, após 
adiamento por causa da 
pandemia, acabou sendo 
realizado no início deste 
ano. Ao todo, foram três ro-
dadas de exame, o Enem 

regular, em papel, realizado 
em janeiro, o Enem digital, 
aplicado pela primeira vez 
na história do exame, em 
janeiro e fevereiro. 

Houve ainda a reaplica-
ção do Enem, em feverei-
ro. Essa aplicação ocorre 
todos os anos mas, nessa 
edição, ganhou outra di-
mensão devido ao agra-
vamento da pandemia no 
estado do Amazonas e nas 
cidades Espigão D’Oeste 
e Rolim de Moura, ambos 
em Rondônia. Todos os es-
tudantes dessas localida-
des tiveram as aplicações 

regulares canceladas e 
tiveram que prestar o exa-
me na reaplicação.

No Sigma, as aulas pre-
senciais foram retomadas 
recentemente, em um mo-
delo híbrido, ainda man-
tendo aulas remotas e tur-
mas reduzidas. Caetano diz 
que isso significa dar aulas, 
às vezes, para três grupos 
de uma mesma turma. 

“Nossos alunos estão em 
frangalhos. Os alunos que 
chegam ao terceiro ano fo-
ram ceifados do amadure-
cimento que é necessário. 
Esse aluno do terceiro é o 

que estava no primeiro ano 
[antes da pandemia] e, de 
repente, se viu no terceiro. 
Com o afastamento da es-
cola, ele não teve o amadu-
recimento necessário”. 

A escola, que é particu-
lar, conta com ampla rede 
de apoio, que inclui ajuda 
na hora da escolha da car-
reira a ser seguida e até 
mesmo apoio emocional 
para os quais um grupo de 
professores recebeu for-
mação específica. Apesar 
do impacto da pande-
mia, Caetano afirma que 
o rendimento dos estu-

dantes nas provas do 
Enem manteve, no ano 
passado, o mesmo nível 
de anos anteriores. 

Sem pausa 
Em Goiânia, o pro-

fessor universitário da 
Unialfa Augusto Narika-
wa também sente o can-
saço do curso preparató-
rio para duas edições do 
Enem em um mesmo ano.  

“Para nós professores, 
está bem complicado. A 
nossa carga horária au-
mentou muito. Vários 
professores tiveram que 
aprender coisas que não 
sabiam, novidades para 
eles, que não dominavam. 
A partir disso, tiveram que 
desenvolver novas me-
todologias e se organi-
zar para que pudessem 
entregar uma educação 
com qualidade”.

Narikawa percebeu que 
muitos estudantes, princi-
palmente de escolas pú-
blicas, não estavam tendo 
acesso à formação que pre-
cisavam para o Enem. Foi 
assim que nasceu, no ano 
passado, o Curso Prepara-
tório Solidário do Enem da 
Unialfa, gratuito. O curso 
seguiu o preparatório para a 
edição de 2021. Para esses 
alunos, Narikawa leciona 
língua portuguesa.

Conversamos 
com alguns 
desses 
profissionais St

ud
io
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“Como professora, me sinto angustiada”, sintetiza a professora de língua portuguesa e redação, de Campo Grande (MS), Letícia Cintra

lavar as mãos

Pandemia reafirma importância de um ato simples

Tido como uma das formas 
mais simples e econômi-
cas de prevenir doenças e 
controlar infecções, a cor-
reta e frequente higieni-
zação das mãos pode sal-
var vidas. E foi para tentar 
sensibilizar a população 
global sobre a importância 
do ato que vários países 
e instituições decidiram 
dedicar o 15 de outubro à 
celebração do Dia Mundial 
da Lavagem das Mãos.

Criada por iniciativa da 
Global Handwashing Par-
tnership (GHP, em portu-
guês, Parceria Global para 
a Lavagem das Mãos), 
uma organização não-go-
vernamental que reúne 

representantes do setor 
público e privado de di-
versas nações, incluindo 
multinacionais do setor 
de higiene e beleza, a 

data é celebrada desde 
2008 e, neste ano, tem 
como lema a frase Nos-
so futuro está em nossas 
mãos: avancemos juntos.

A efeméride é reco-
nhecida inclusive pela 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS), embora 
esta também tenha ins-

tituído uma data para es-
timular a adoção de boas 
práticas de higienização 
das mãos: o 5 de maio.  

Nesta quinta-feira (14), 
a diretora regional da 
OMS para o continente 
africano, Matshidiso Mo-
eti, chamou a atenção 
para o fato de que muitas 
pessoas em todo o mun-
do ainda não têm acesso 
a água e sabão. Segundo 
ela, em média, apenas 
uma em cada quatro fa-
mílias que vivem nos pa-
íses africanos tem acesso 
regular a esses produtos.

“Gostaria de aproveitar 
o fato de estarmos cele-
brando o Dia Mundial da 
Lavagem das Mãos para 
apelar para que todos os 
governos, parceiros e co-
munidades intensifiquem 
as estratégias que visam 
a aumentar o acesso à 

água potável e ao sane-
amento, uma vez que a 
lavagem das mãos com 
água e sabão faz parte 
das intervenções econo-
micamente mais vantajo-
sas para reduzir a trans-
missão de doenças”, disse 
Matshidiso Moeti, des-
tacando que, para tentar 
conter a transmissão da 
covid-19, a maioria dos 
países africanos imple-
mentou ações para que 
mais gente tivesse aces-
so aos meios necessários 
para higienizar as mãos.

“O desafio agora é fa-
zer com que estas e outras 
inovações sejam utilizadas 
em grande escala e é aqui 
que as parcerias público-
-privadas e os incentivos 
financeiros podem desem-
penhar um papel funda-
mental”, acrescentou a 
diretora regional.
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A falta de acesso a serviços essenciais pode comprometer um ato simples como o de lavar as mãos

Hoje comemora-se 
o Dia Mundial da 
Lavagem das Mãos
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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

c r é d i to  pa r a s e m i 
N ovo  1 9.0 1 9,6 0  r $ .  e n t ra d a 
:  4 9 9, 5 8  +  Pa rce l a s  d e  3 0 9, 3 8 
Me n s a i s .  L i g u e  e  a g e n d e 
a  s u a  v i s i t a  o u  f a ç a  u m a 
s i m u l a ç ã o  s e m  co m p ro m i s s o 
p e l o  W h at s A p p.  Ma i s  I n fo r-
m a çõ e s  :  te l l / W h at  :  (0 6 2) 
9 8 5 5 0 - 9 1 5 6 .  Co n s u l t o ra  d e 

Ve n d a s :  A n a  Pa u l a  P i m e n t e l .

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

dodge ram 2500 PrAtA 
2008 CAbINe duPLA ACeIto 
troCA e FINANCIo WHAtSAPP:  
(62)9-8438-7649

peugeot 206 VerMeLHo 
2003 CoMPLeto 2 Por-
tAS 1.0 SoLeIL r$8.800,00 
WHAtSAPP:(62)9-8438-7649

motos

credito para moto biZ.  
(062) 99259-4025. 

credito para motos 
cg 160 titaN  ex 11.188,00 
r$. entrada 352,99 + parce-
las de 241,11 mensais. Não 
perca mais tempo e adquira 
sua moto através do con-
sórcio cical!! Mais informa-
ções: tel/Whatssap : ( 062 
) 985509156. Consultora de 
vendas: Ana Paula Pimentel.
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futebol

Eliminatórias: com brilho de Neymar 
e Raphinha, Brasil goleia Uruguai

Com uma boa atu-
ação de Neymar e 
Raphinha, o Brasil 

retomou o caminho das 
vitórias nas Eliminatórias 
para a Copa de 2022 (Ca-
tar) ao golear o Uruguai 
por 4 a 1, na noite desta 
quinta-feira (14) na Arena 
da Amazônia, em Manaus.

Não apenas o resulta-
do foi importante, mas a 
forma como ele foi alcan-
çado vale ser destacado. 
A equipe comandada pelo 
técnico Tite foi muito su-
perior, sendo empurrada 
por 12.528 mil torcedo-
res que acompanharam o 
confronto ao vivo.

Após a vitória, a seleção 
brasileira permanece na 
liderança das Eliminató-
rias Sul-Americanas para a 
Copa com 31 pontos.

Neymar e Raphinha
O camisa 10 da sele-

ção brasileira mostrou 
desde os primeiros mi-
nutos que queria jogo. 
E, logo aos 2, criou sua 
primeira chance com um 
chute forte, que parou 

em defesa de Muslera.
Porém, aos 9 minutos 

o goleiro uruguaio não 
conseguiu fazer nada, 
quando Fred lançou Ney-
mar, que, dentro da área, 
dominou no peito e se 
livrou de Muslera para 
finalizar com liberdade. 

Com este gol o camisa 10 
se tornou o vice-artilhei-
ro da competição com 7 
gols (1 a menos que o bo-
liviano Marcelo Moreno).

E o Brasil queria mais, e 
conseguiu aos 17 minutos, 
quando Neymar chutou, 
Muslera defendeu parcial-

mente e Raphinha apro-
veitou para ampliar.

A equipe comandada 
por Tite ainda tentou che-
gar ao terceiro no restante 
da etapa inicial, mas ele 
só veio aos 12 minutos do 
segundo tempo. E o gol 
foi fruto da parceria entre 

Neymar e Raphinha. Em 
jogada de velocidade, o 
camisa 10 enfiou em pro-
fundidade para o camisa 
19, que avançou e bateu 
cruzado de esquerda.

Aos 31 minutos o Uru-
guai ainda conseguiu des-
contar com um belo gol, 

em cobrança de falta, do 
artilheiro Luis Suárez. Mas 
a noite era mesmo da sele-
ção brasileira, que ampliou 
aos 37 minutos graças a 
gol de cabeça de Gabriel 
Barbosa, que aproveitou 
lindo lançamento de Ney-
mar para fechar o placar.

Seleção vence 
por 4 a 1 em 
reencontro com 
torcida brasileira Lu
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Próximos compromissos: O Brasil volta a jogar pelas Eliminatórias para a Copa em Novembro, quando enfrenta a Colômbia e a Argentina
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