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Morreu, na madrugada desta terça-feira (9), o ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, 
Iris Rezende (MDB), aos 87 anos. O político estava internado, tratando complicações clínicas 

decorrentes de um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH), ocorrido no dia 6 de agosto.
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n Há um ano atrás, a prefei-
tura de Aparecida criou uma 
Companhia de desenvolvi-
mento, a CodAP, nomeou o 
seu presidente e quadro de 
funcionários, mas nada de con-
creto aconteceu.

n Sob o comando de Luiz 
Maronezzi, a CODAP na ver-
dade foi apenas um acrés-
cimo a mais para o imenso 
cabide de empregos que 
funciona na prefeitura apare-
cidense, sob a gestão de Gus-
tavo Mendanha.

n o deputado estadual Gus-
tavo Sebba, do PSdb, levou 
um puxão de orelhas do ex-
-governador marconi Perillo 
depois de subir no palanque do 
governador ronaldo Caiado no 
aniversário de rubiataba.

n Ninguém sabe como o 
ex-governador Marconi Pe-
rillo se desloca de São Paulo, 
onde mora, para Goiás e vice-
-versa. Ele nunca foi visto nos 
aviões de carreira que fazem 
o trajeto entre Goiânia e a ca-
pital paulista.

n em ponto morto no mo-
mento, a disputa pela vaga de 
candidato ao Senado na chapa 
da reeleição do governador 
ronaldo Caiado pende com 
probabilidade cada vez maior 
para o ex-ministro Henrique 
meirelles.

n O deputado Humberto Ai-
dar não assumirá tão cedo a 
sua vaga no Tribunal de Con-
tas dos Municípios. Vai retar-
dar ao máximo a posse do seu 
suplente Max Menezes, para 
não engrossar a bancada de 
oposição.

n max menezes paga o pre-
ço da sua fidelidade forçada ao 
prefeito Gustavo mendanha, 
do qual é o secretário de Ação 
Urbana. Sem o mandato, a sua 
campanha para a Assembleia, 
em 2022, sai muito prejudicada.

n Jovair Arantes será candi-
dato a deputado federal, em 
dobradinha com o filho Hen-
rique Arantes para a Assem-
bleia. Não será moleza. Os dois 
saíram da última eleição com 
perda expressiva de votos.

n os mutirões do governa-
dor ronaldo Caiado começam 
no fim deste novembro, em 
Goiânia. em seguida, aconte-
cem no início de dezembro em 
Aparecida e depois vão para as 
grandes cidades do interior. 

EM RESUMOMOMENTO POLÍTICO
José Luiz Bittencourt (Mais inforMações: www.BLogdoJLB.coM.Br)

O ex-ministro e secretário de Fazenda de São Paulo Henrique Meirelles parece 
ter adquirido alguma fluidez na sua movimentação política em Goiás, que vem 
se desenvolvendo de forma mais espontânea e natural, ainda tímida, contudo. 
Por ora, Meirelles tem priorizado os meios de comunicação, claro, com o objeti-
vo de estabelecer um canal direto com a população, mas ainda está faltando o 
mais importante para uma pré-candidatura, nessa fase, que é o estofo político 
– ou seja, um trabalho estratégico no sentido de dar alguma organicidade para 
o seu projeto eleitoral, única saída para autenticar como legítima a sua postu-
lação. Como se trata de um mandato majoritário, não basta apenas vontade e 
determinação pessoais, como também uma certa identificação com os anseios 
coletivos, notadamente as bandeiras mais gerais quanto ao futuro de Goiás, 
com o que uma cadeira no Senado Federal tem tudo a ver. É óbvio que ainda há 
muito tempo pela frente de Meirelles. Mesmo assim, ele já deveria investir em 
um esforço para se conectar da maneira mais legítima possível com a socieda-
de estadual e, especificamente, com setores segmentados como o empresaria-
do e elites políticas como os deputados estaduais, que tem ignorado até agora. 

RUiM paRa MENDaNHa: aGENoR REZENDE coNFiRMa QUE EStÁ coM caiaDo E DaNiEl
Foi desmoralizante para o prefeito de Aparecida Gustavo mendanha o recuo ou desmentido – qualquer uma das duas hipóteses dá no mesmo – do ex-
-governador Agenor rezende quanto ao apoio que teria prestado à sua candidatura ao Palácio das esmeraldas. Agenor rezende avisou que segue fechado 
com o presidente estadual do mdb daniel vilela e, juntamente com o seu sobrinho Aleomar rezende, prefeito de mineiros, continua alinhado com a decisão 
majoritária das bases emedebistas quanto ao apoio à reeleição do governador ronaldo Caiado e à chapa que terá daniel vilela como candidato a vice. Ficou 
ruim para Mendanha porque ele fez festa nas redes sociais, propagandeando um apoio que nunca existiu ou que não se confirmou, tanto faz. O episódio 
mostra que o caminho escolhido pelo prefeito de Aparecida será difícil e árduo, atapetado de pedras pontiagudas e espinhos. E confirma que não existe pro-
jeto eleitoral majoritário sem que esteja relacionado a um processo orgânico, quer dizer, de alguma forma social e politicamente representativo e não apenas 
resultado de uma decisão ou ambição pessoal.

caNDiDatURa DE RENato cÂMaRa SÓ SERVE paRa atRapalHaR liSSaUER
A candidatura do empresário renato Câmara, que disputou e perdeu a prefeitura de montividiu, no Sudoeste goiano, a deputado federal, é o motivo da insa-
tisfação do presidente da Assembleia Lissauer Vieira com o presidente estadual do MDB Daniel Vilela. Renato é filho de Mauro Câmara, ilustre figura da região, 
que teve participação decisiva na emancipação de montividiu. Hoje no mdb, aparentemente o empresário não tem chances de se eleger, mas prejudica, de 
alguma forma, a votação potencial de Lissauer até mesmo em rio verde. É um problemão que está aguardando a intervenção de daniel vilela.

JoÃo caMpoS EStÁ EM SitUaÇÃo DiFícil E poDE atÉ SaiR Do REpUBlicaNoS
Apesar de figurar como liderança proeminente do Republicanos, o deputado federal João Campos não é da Igreja Universal, dona 
do partido e portanto não tem voz ativa nas decisões da legenda. João Campos é de uma das duas Assembleias de Deus, que fazem 
política principalmente via PSC, tendo como prioridade, em Goiás, a reeleição do deputado federal Glaustin Fokus. Isso significa que o 
deputado está em um limbo, no momento. existe quem acredite em um processo de fritura, que estaria consumindo as chances de 
João Campos de impor a sua candidatura ao Senado como decisiva para a definição da aliança eleitoral que o Republicanos fará em 
2022 – e que o prefeito de Goiânia rogério Cruz já indicou que terá como foco a parceria com o governador ronaldo Caiado. nesse 
cenário, o deputado-delegado não teria alternativa a não ser disputar a reeleição, valendo como plano b contar com um lance de sor-
te para conquistar a vaga senatorial na chapa da reeleição de Caiado – hoje com tendência quase que irreversível para cair nas mãos 
do ex-ministro Henrique Meirelles. Anotem, leitoras e leitores: João Campos pode não ficar no Republicanos e aproveitar a janela 
partidária para procurar uma outra solução partidária para o seu futuro. Senão, pode encerrar a carreira.

EQUíVoco: cElEBRaÇÃo Do paSSaDo coNtiNUa No DiScURSo DE MaRcoNi
o discurso do ex-governador de marconi Perillo nas suas entrevistas, manifestações em redes sociais e vídeos que anda distribuindo pelo WhatsApp às 
mancheias, repetem o velho erro de rememorar as gestões passadas e propor uma comparação com a administração do governador ronaldo Caiado. não há 
equívoco maior: a política e seu objetivo prático superlativo, que é vencer as eleições, são factualizados com propostas para o futuro e não apontando para o 
retrovisor. A essência da campanha fracassada do PSDB em 2018 foi justamente se fixar na apresentação de um relatório das obras e programas implantados 
nos governos do partido, exigindo o voto de gratidão do eleitor, enquanto ronaldo Caiado falava do que poderia ser Goiás se ele ganhasse a eleição – e venceu 
com facilidade, no 1º turno, enquanto seus principais adversários perdiam tempo rememorando supostas glórias de antigamente. espanta que, diante de 
tudo isso e de um fiasco tão acentuado como o do último pleito para o governo, Marconi siga insistindo nessa argumentação saudosista de que, um dia, algo 
foi feito de bom pelo povo de Goiás e que isso deveria ser comparado com o que se faz hoje. ninguém se interessa e nem muito menos a maioria se lembra, 
dada a velocidade da circulação de informações no mundo moderno.

aDia EliaS coNtiNUa Na Moita, aGUaRDaNDo SolUÇÃo paRa o SEU caSo
em rigoroso silêncio obsequioso, o prefeito de Catalão Adib elias aguarda os desdobramentos das conversas já encaminhadas para a sua conciliação com o 
presidente estadual do MDB Daniel Vilela, tendo como embaixador o deputado federal José Nelto. De certa forma, Adib espera ser regiamente recompensado 
caso venha a engolir daniel na chapa da reeleição do governador ronaldo Caiado, depois de ter sido humilhado com a expulsão do mdb por não ter apoiado 
a candidatura emedebista na eleição majoritária de 2018. A sua mulher, Adriety elias, ex-deputada estadual, aguarda nomeação para a equipe de Caiado, 
provavelmente na Secretaria de desenvolvimento Social. e ele, Adib, quer receber o controle dos diretórios do mdb em Catalão e nos municípios do entorno, 
mais de 10. não é pouco, mas é o preço que está sendo cobrado e, se não for pago, pode levar a um quiproquó dentro da base de apoio governista. Por ora, 
estão todos os envolvidos na expectativa, apalpando com cuidado o terreno, mas existe impaciência: a solução não pode demorar mais.

HENRiQUE MEiREllES pERDE tEMpo pREcioSo
paRa a aFiRMaÇÃo oRGÂNica Da SUa caNDiDatURa
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QUEDa DE iNFEcÇÕES PEla coViD-19

Governo vai iniciar atendimento para casos 
gerais no Hospital do Centro-Norte Goiano

o Governo de Goiás 
iniciará, em 29 de 
novembro deste 

ano, os atendimentos para 
casos gerais no Hospital 
do Centro-Norte Goiano 
(HCN), em Uruaçu. Durante 
a fase crítica da pandemia 
da Covid-19, a unidade foi 
destinada para assistência 
das vítimas infectadas pelo 
coronavírus. Com a queda 
de casos e internações, o 
local assumirá o perfil de 
assistência para qual foi 

criado, recebendo pacien-
tes com outras doenças, 
além de pronto-socorro, 
internações em Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI), 
cirurgias, maternidade e 
tratamento para o câncer, 
deixando assim de ser um 
hospital de campanha.

Para colocar o HCN em 
funcionamento, a gestão 
estadual investiu mais 
de R$ 117 milhões na 
construção, considerada 

a maior obra na área da 
saúde da região Norte de 
Goiás. “Você, cidadão sim-
ples, ao chegar aqui será 
tratado dignamente em 
um hospital que vai res-
peitar as pessoas e vai ofe-
recer a você o que existe 
de melhor em termos de 
aparelhagem, exames e 
tratamento clínico. O pa-
drão da unidade está entre 
os melhores do país”, des-
tacou o governador Ronal-

do Caiado ao inaugurar o 
local, em março deste ano.

Conhecido como Gigan-
te do Norte, desde o início, 
o hospital foi anunciado 
como um local que aten-
deria temporariamente os 
casos de Covid-19 durante 
a fase crítica da pandemia. 
Com a redução dos casos e 
internações, o HCN ficará 
de legado para o Estado, 
integrando a política de 
regionalização da Saúde 

do Governo de Goiás. As 
equipes da Secretaria de 
Estado da Saúde de Goi-
ás (SES-GO) já preparam 
a transição do perfil de 
atendimento do Hospital 
do Centro-Norte Goiano 
para que receba casos 
de alta complexidade e 
preste assistência espe-
cializada aos moradores 
de Uruaçu e região.

Durante a semana, o 
secretário de Estado da 

Saúde de Goiás, Ismael 
Alexandrino, realizou visi-
ta técnica ao Hospital do 
Centro-Norte. No local, ele 
percorreu as alas e estru-
turas do prédio para ava-
liação da estrutura. “Essa 
será a maior obra da saúde 
em todo o médio Norte 
goiano, com condição de 
atender essa enorme re-
gião, que tinha um vazio 
completo nessa área”, ob-
servou o titular da SES-GO.

Unidade 
assume perfil de 
assistência para 
o qual foi criado 
e deixa de ser 
um hospital de 
campanha, o que 
fortalece política 
de regionalização 
da saúde do 
governador 
Ronaldo Caiado
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 Ronaldo Caiado durante inauguração do Hospital do Centro-Norte Goiano, em Uruaçu: entregue em março deste ano, local passa a atender casos gerais

EDUcaÇão

Goiás investe R$ 106 milhões em laboratórios móveis

O Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de Es-
tado da Educação (Seduc), 
disponibilizará 783 labo-
ratórios móveis de Infor-
mática para as escolas da 
rede pública estadual de 
Educação. A iniciativa visa 
possibilitar o uso da tec-
nologia em sala de aula e 
atenderá, prioritariamente, 
as unidades escolares que 
não possuem laboratórios 
físicos de Informática.

Ao todo, serão inves-
tidos R$ 106.968.420,00 
na aquisição dos novos 

laboratórios. Cada um 
deles será composto por 
um armário para arma-
zenamento e recarga de 
eletrônicos e comporta 
36 equipamentos.

A ideia é que, ao invés 
de os estudantes se loco-
moveram até o laboratório 
de Informática, os equi-
pamentos sejam trans-
portados até às salas de 
aula e demais ambientes 
escolares. Dessa forma, 
reduz-se a necessidade de 
deslocamento dos alunos 
e possibilita-se o uso dos 

computadores fora do am-
biente do laboratório.

Esse impacto será 
maior nas 200 escolas da 
rede estadual de Educa-
ção que, de acordo com 

um levantamento feito 
pela Superintendência 
de Tecnologia da Seduc, 
ainda não contam com 
um laboratório de Infor-
mática. O objetivo é que, 

a partir da ação, essas 
unidades possam garan-
tir a conectividade a seus 
professores e estudantes.

Para o superintendente 
de Tecnologia da Seduc, 
Bruno Marques, a iniciati-
va promoverá maior dina-
micidade e praticidade ao 
cotidiano das escolas esta-
duais. Segundo o superin-
tendente, a intenção é que, 
em 2022, todas as escolas 
da rede pública estadual 
de Educação contem com, 
ao menos, um laboratório 
móvel para uso.

A aquisição de labora-
tórios móveis é mais uma 
ação do Governo de Goiás 
que visa ampliar a conecti-
vidade e o acesso à tecno-
logia nas escolas da rede 
pública estadual. Em maio 
deste ano, foi lançado o 
programa Conectar Goi-
ás, que destina às escolas 
estaduais recursos para a 
contratação de um link de 
Internet com velocidade 

capaz de atender todos os 
seus alunos e professores.

Por meio do programa, 
o valor de custeio da Inter-
net é repassado mensal-
mente às unidades e varia 
de acordo com a quanti-
dade de estudantes ma-
triculados na instituição. O 
valor mínimo repassado é 
de R$ 233,00, para escolas 
com menos de 210 alunos 
e o máximo é de R$ 300,00 
para as escolas com mais 
de 1700 estudantes.  

De acordo com o supe-
rintendente de Tecnologia 
da Seduc, Bruno Marques, 
o Conectar Goiás será es-
sencial para que as esco-
las beneficiadas com os 
novos laboratórios mó-
veis utilizem a Internet 
em sala de aula. A inten-
ção é que, por meio do 
programa, os estudantes 
e professores utilizem a 
rede via wi-fi e consigam 
acessar a Internet dentro 
e fora da sala de aula.
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A ideia é que, ao invés de os estudantes se locomoveram até o 
laboratório de Informática, os equipamentos sejam transportados 
até às salas de aula e demais ambientes escolares

A iniciativa visa possibilitar o uso da 
tecnologia em sala de aula e atenderá, 
prioritariamente, as unidades escolares 
que não possuem laboratórios físicos 
de Informática. Cada um deles será 
composto por um armário para 
armazenamento e recarga de 
eletrônicos e comporta 36 equipamentos
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tramita na alego

Repasse de R$ 100 para cada aluno do ensino 
médio é o que prevê projeto da Governadoria

o texto institui, em 
todo o território 
goiano, o progra-

ma Bolsa Estudo. A ma-
téria cria um mecanismo 
de transferência mensal 
de R$ 100,00 para cada 
aluno do ensino médio da 
rede estadual de ensino. 

O incentivo estará 
vinculado, segundo a 
matéria, à Secretaria de 
Estado da Educação (Se-
duc) e tem o objetivo de 
incentivar a aprendiza-
gem e a permanência 
dos estudantes em sala 
de aula. O texto diz, ain-
da, que uma das metas 
é atenuar os efeitos ge-
rados pela chegada da 
pandemia de covid-19. 

De acordo com a Se-
duc, se aprovada, a ma-

téria tende a contemplar 
aproximadamente 218 
mil estudantes ainda no 
ano de 2021. Para a im-
plementação e execução 
do programa, poderão 
ser utilizados recursos do 
Fundo de Proteção Social 
de Goiás (Protege). A es-
timativa é que o impacto 
financeiro seja de apro-
ximadamente R$ 22 mi-
lhões apenas neste ano. 

Para 2022 e 2023 é 
estimada uma despesa 
de quase meio bilhão de 
reais, sendo mais de R$ 
233 milhões para o pri-
meiro e R$ 248 milhões 
para o segundo. O proje-
to  assinado pelo gover-
nador Ronaldo Caiado 
(DEM) assegura que a 
viabilidade jurídica da 

matéria foi assegurada 
pela Procuradoria-Geral 
do Estado (PGE). Outro 
fator importante, des-
tacado pelo democrata, 
é que a Secretaria de 
Economia teria sinaliza-

do positivamente para a 
possibilidade de atendi-
mento dessas despesas.

A propositura, que 
passou pela Comissão 
Mista ao longo da sema-
na passada, recebeu pe-

dido de vista por parte 
de cinco deputados: De-
legado Humberto Teófi-
lo (PSL), Delegado Edu-
ardo Prado (DC), Major 
Araújo (PSL), Karlos Ca-
bral (PDT) e Paulo Ce-

zar Martins (MDB). Vale 
destacar que após pas-
sar pelo crivo dos par-
lamentares membros da 
comissão o texto deverá 
ser submetido a duas 
votações em Plenário. 

Tramita na Assembleia Legislativa 
de Goiás (Alego) o projeto de lei n° 
8308/21, de autoria da Governadoria

Di
vu

lg
aç

ão

O projeto  assinado pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) assegura que a viabilidade jurídica da matéria foi assegurada pela PGE

manDato popUliSta

Vacinação devolve força total a festas no interior

O deputado federal Glaus-
tin da Fokus (PSC-GO) 
celebrou a retomada de 
grandes eventos públicos 
neste fim de semana em 
três municípios do inte-
rior goiano. Ele participou 
da tradicional cavalgada 
Amigos da Marruá, em Ani-
cuns, de um show da du-
pla sertaneja Edy Britto e 
Samuel em Bom Jesus de 
Goiás e de um culto evan-
gélico da Assembleia de 
Deus em Quirinópolis.

“Metade da nossa popu-
lação está totalmente imu-

nizada contra a covid-19 e 
a tendência, enfim, é que 
o setor de eventos se re-
cupere com força total, 
depois de ser o primeiro 
a parar e o último a vol-
tar”, disse Glaustin. “Nas 
minhas andanças pelo in-
terior goiano, tenho perce-
bido o quanto as pessoas 
precisam comemorar a 
vida, seja por meio da cul-
tura ou da religião.”

Em Anicuns, no sábado 
(6), as famílias enfrenta-
ram um forte calor para 
tomar as ruas da cidade e 

acompanhar a cavalgada 
Amigos da Marruá pela pri-
meira vez desde 2019. “Ob-
servamos que os produto-
res rurais estavam cheios 
de saudades de calçarem 
suas botinas, vestirem 
seus chapéus e montarem 
seus cavalos”, comentou 

o deputado federal, que 
aproveitou a reunião para 
convidar a população para 
a próxima etapa noturna 
da Copa Goiás de Fórmula 
200, em 12 e 13 de novem-
bro, organizada pelo pre-
feito Paulinho do Barreirão 
(DEM) a partir de emenda 

orçamentária destinada 
pelo próprio Glaustin.

Já em Bom Jesus de Goi-
ás, o parlamentar subiu no 
palco da dupla Edy Britto e 
Samuel ao lado do prefeito 
Adair Henriques (DEM), di-
plomado em 28 de setem-
bro após vencer uma dis-

puta judicial no Supremo 
Tribunal Federal (STF). “A 
felicidade no olhar de mi-
lhares de bom-jesuenses 
explica o porquê de a ci-
dade tê-lo elegido para co-
mandá-la por cinco man-
datos”, afirmou Glaustin. “O 
último deles começou há 
apenas um mês e eu não 
tenho dúvida de que em 
pouco tempo o meu amigo 
Adair vai devolver a alegria 
a cada cidadão.”

O deputado federal ain-
da visitou lideranças políti-
cas de Caçu e, à noite, con-
cluiu o domingo (7) em um 
encontro com centenas de 
adolescentes e suas famílias 
na catedral da Assembleia 
de Deus em Quirinópolis, 
junto ao prefeito Anderson 
de Paula (PDT) e ao pastor 
Célio Carlos Martins.
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Glaustin com o prefeito Anderson de Paula na Assembleia de Deus em Quirinópolis

deputado federal Glaustin da Fokus 
participou no fim de semana de cavalgada 
em Anicuns, show sertanejo em bom Jesus 
de Goiás e culto evangélico em Quirinópolis
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NOTa de PesaR

Morre o ex-governador Iris Rezende, 
aos 87 anos

Foi com imensa cons-
ternação e muito 
pesar que eu a mi-

nha esposa, Thelma Cruz, 
recebemos a triste notícia 
do falecimento do sempre 
prefeito de Goiânia, Iris Re-
zende, depois de mais de 
três meses de uma árdua 
e corajosa luta pela vida. 
Nossas orações e senti-
mentos são dedicados à 
esposa, Dona Iris Araújo, 
aos filhos Ana Paula, Adria-
na e Cristiano, netos, de-
mais familiares e a todos 
que sofrem com a partida 
de Iris.

Os corações do nosso 
povo se abrem hoje para 
uma dor imensurável, dor 
que reflete a admiração, o 
respeito e a gratidão por 
tudo o que Iris Rezende re-
presentou aos milhões de 
goianienses, goianos e aos 

brasileiros de outras loca-
lidades por meio da sua 
atuação política durante 
mais de 6 décadas.

O Brasil perde um de 
seus notáveis líderes po-
líticos, com dedicação ao 
país nos postos de Minis-
tro da Agricultura e da Jus-
tiça em diferentes épocas. 
Ao Estado de Goiás serviu 
como Senador da Repú-
blica e como Governador 
por dois mandatos. Em 
Goiânia, onde sua missão 
política começou e se en-
cerrou, foi o vereador mais 
jovem da história da cida-
de e, também, eleito qua-
tro vezes prefeito da capi-
tal. Iris inspirou a tantos e 
fará falta a muitos.

A história de Iris Rezen-
de se confunde à própria 
história de Goiânia, cidade 
que o acolheu e o alçou a 

alguns dos maiores cargos 
políticos do brasil, com de-
fesa incisiva ao desenvol-
vimento do Centro-Oeste, 
do Estado de Goiás e da 
capital goiana.

Nossa linda Goiânia 
deve muito ao trabalho de 
Iris, trabalho abrilhantado 
pela sua evidente identifi-
cação com esta terra pro-
dutiva e com este povo ba-
talhador, que o abraçou, e 
que lhe é grato pelo amor 
dedicado nesta que foi, e 
sempre será, a sua morada.

O sentimento de sauda-
de do valoroso povo goia-
no revela a confiança que 
sempre afiançaram a Iris, 
cuja trajetória brilhante foi 
ancorada por um apurado 
senso democrático, patrio-
tismo, paixão e respeito 
por todos durante os car-
gos que ocupou. Se des-
tacou por ser um político 
que abraçou o povo, que 
conheceu suas dores e se 
dedicou a garantir a digni-
dade de todos a que teve a 
honra de governar.

Suas histórias, carrega-
das de muito orgulho, com 
justa razão, continuarão 
em nossas memórias e, 
especialmente, registradas 
na história da nossa gente. 
De igual forma, os traços 
de Goiânia, muitos dese-
nhados por seu árduo tra-
balho, continuarão a tes-
temunhar a imortalidade 
deste grande líder popular.

Como prefeito, decreto 
luto oficial por sete dias 
em Goiânia e, também, 
ponto facultativo nesta 

terça-feira para que os 
servidores possam prestar 
suas homenagens a este 
ilustre homem público.

Manifestamos nossa so-
lidariedade a todos os fa-
miliares, amigos e admira-
dores de Iris Rezende. Em 
especial, nossas condolên-
cias ao povo goianiense. 
Oramos a Deus para que, 
em sua infinita bondade, 
possa confortar o coração 
de todos!

Rogério Cruz
Prefeito de Goiânia

Prefeito rogério Cruz lamenta 
o falecimento do ex-prefeito de 
Goiânia e ex-governador de Goiás, 
Iris rezende machado. ele decreta 
luto oficial por sete dias na capital e 
ponto facultativo nesta terça-feira 
(9/11) “para que os servidores possam 
prestar suas homenagens a este 
ilustre homem público”
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Pesar: Iris Recebe Rogério Cruz 
no no escritório político dele

Após pouco mais de três 
meses de internação para 
tratar complicações de um 
AVC hemorrágico, Iris Re-
zende, ex-governador de 
Goiás e ex-prefeito de Goi-
ânia, morreu aos 87 anos. O 
óbito foi confirmado na ma-
drugada desta terça-feira 
(9/11) no perfil oficial do 
político no Instagram e pela 
sua assessoria de imprensa, 
que divulgou nota. No sába-
do (6/11), Iris Rezende teve 
piora no estado de saúde e 
precisou ser novamente in-
tubado em decorrência de 
uma severa pneumonia.

O corpo vai ser velado 
no Palácio das Esmeraldas, 
no centro de Goiânia. O se-
pultamento está previsto 

para as 17h, no Cemitério 
Santana, na região do bair-
ro de Campinas, também 
na capital do estado.

Boataria
Durante todo o tempo 

de hospitalização, circula-
ram diversos boatos sobre 
a morte do político. Algu-
mas pessoas chegaram, 
inclusive, a divulgar a in-
formação, como o senador 
Alvaro Dias (Podemos-PR). 
No entanto, a família e a 
assessoria negaram o óbi-
to. Ainda no sábado (6/11), 
a esposa do ex-governa-
dor, Dona Iris, publicou, por 
meio das redes sociais, que 
as notícias em relação ao 
marido não procediam.
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Político estava internado há três meses para 
tratar complicações de um AVC hemorrágico

Natural da cidade de 
Cristianópolis (GO), Iris 
Rezende encerrou sua 
carreira política em 
dezembro de 2020
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Campanha GoiásFomento na Rota do 
Turismo chega a Pirenópolis nesta terça

o Governo de Goiás 
promove nesta ter-
ça-feira, 9, em Pire-

nópolis, a quinta edição da 
campanha GoiásFomento 
na Rota do Turismo. A ação 
está sendo promovida 
pela Agência de Fomento 
em conjunto com a Goiás 
Turismo. O evento será re-
alizado no Centro de Artes 
Ita e Alaor, a partir das 10 
horas, e contará também 
com a parceria da Prefeitu-
ra de Pirenópolis.

Eventos semelhantes já 
foram realizados em Cal-
das Novas, Cidade de Goi-
ás, Rio Quente e Aruanã. 
Alto Paraíso, no Nordeste 
Goiano, será a próxima 
cidade visitada, em data 
a ser definida. A meta é 
abranger todas as dez regi-
ões turísticas goianas. Com 
a campanha, a GoiásFo-
mento pretende divulgar 

as linhas de crédito espe-
ciais destinadas a apoiar 
a retomada e o fortaleci-
mento dos negócios da ca-
deia do turismo no Estado. 

Atendimento 
personalizado

Nos eventos da cam-
panha GoiásFomento na 
Rota do Turismo, os em-
preendedores interessa-
dos assistem à explana-
ção sobre as linhas de 
crédito operacionaliza-
das e podem apresentar 
seus questionamentos 
para dirimir dúvidas. O 
diretor de Operações da 
GoiásFomento, Fernando 
Freitas esclarece que o 
atendimento é persona-
lizado e os empresários 
têm a possibilidade de 
fazer uma pré-análise de 
sua situação cadastral. “Já 

na semana seguinte, uma 
equipe técnica da Agên-
cia retorna à cidade para 
fazer a contratação dos 
empréstimos daquelas 
empresas que foram pré-
-selecionadas”, garante.

A secretária municipal 
de Turismo de Pirenópo-
lis, Vanessa Leal, disse 
que a campanha da Goi-
ásFomento é de grande 

relevância para o mu-
nicípio, tendo em vista 
que a economia local é 
predominantemente ba-
seada nos negócios turís-
ticos. “Tivemos um ano de 
2020 em que o turismo 
foi bastante afetado pela 
pandemia. E mesmo com 
toda a liberação de crédi-
to que houve no ano pas-
sado, muitos empresários 

tiveram dificuldade de 
acesso”, ponderou. Por 
isso, a secretária disse 
que o evento da Agência 
de Fomento representa 
uma excelente oportuni-
dade para os empreen-
dedores locais obterem 
empréstimo com taxas 
de juros baixas.

Podem solicitar o crédi-
to especial para o Turismo 

operado pela GoiásFo-
mento bares, restaurantes, 
hotéis, pousadas, agên-
cias de viagem, guias 
de turismo e outras em-
presas que estiverem 
inscritos no Cadastro de 
Prestadores de Serviços 
Turísticos (Cadastur) do 
Ministério do Turismo, 
conforme determina o ar-
tigo 21 da Lei 11.771/208.

Principal objetivo da ação é divulgar as 
linhas de crédito especiais destinadas 
aos empreendedores do setor para 
apoiar a retomada econômica 
nas cidades turísticas goianas  S
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Evento da Agência de Fomento representa uma excelente oportunidade para os empreendedores locais obterem empréstimo com taxas de juros baixas

Secult

Escola de Artes Visuais abre exposição Tubo de Ensaio 2

A Escola de Artes Visuais 
(EAV), sediada no Centro 
Cultural Octo Marques, 
unidades da Secretaria de 
Estado de Cultura (Secult), 
inaugura nesta sexta-feira 
(5/11), às 10h, a exposição 
“Tubo de Ensaio 2”, resulta-
do do trabalho desenvolvi-
do pelo professor e artista 
Luiz Mauro com nove ar-
tistas jovens inseridos no 
projeto Residência Artísti-
ca Ateliê Livre. 

Ocupando a galeria Frei 
Confaloni, na sobreloja do 
Edifício Parthenon Center, 
a exposição será com-
posta por desenhos, pin-
turas, fotografias, vídeos, 

performances, instalações 
e obras que combinam 
diferentes linguagens e 
operações, produzidas pe-
los artistas:  mbar, Adria-
no Braga, Marú, Bianca 
Rezende, Gabriela Chaves, 
Matheus Martins, Tatiana 
Susano, Daniela Marques e 
Walter Pimentel.

Com curadoria feita 
também pelo professor 
Luiz Mauro, a mostra é 
fruto dos experimentos 
e práticas operadas pe-
los artistas durante um 
período de dois anos de 
intenso trabalho. No de-
correr deste tempo os es-
tudantes dispuseram de 

acompanhamento desti-
nado à elaboração e exe-
cução de obras, de acordo 
com o campo de interes-
se manifestado por cada 
um. A Residência foi ini-
ciada presencialmen-
te no início de 2020 e, 
com a pandemia de co-
vid-19, passou a ser rea-
lizada de forma on-line, 
mantendo o formato de 
orientações semanais.

Segundo Luiz Mauro, os 
percursos de investigações 
traçados pelos artistas 
estão ligados a questões 
do nosso tempo, privile-
giando o debate sobre a 
arte na atualidade e tra-

zendo reflexões formais, 
simbólicas e poéticas. O 
elenco é representativo 
da nova geração da arte 
contemporânea produzida 
em Goiás e traz em suas 
obras aspectos urgen-
tes e emergentes, como 
questões relacionadas ao 
corpo, à cidade e ao meio 

ambiente, à arquitetura, 
ao território e ao sagrado.

O professor destaca 
ainda, que a exposição 
trata-se de um laborató-
rio, espaço de pesquisas e 
experimentações de pro-
cedimentos conceituais, 
estéticos e práticos. “Há, 
nesse grupo, o comprome-

timento e o desejo de ca-
talisar pelo sensível outros 
mecanismos perceptivos, 
intervenções no imaginá-
rio e em processos de sub-
jetivações, tensionando e 
friccionando questões his-
tóricas, simbólicas, como 
em uma prática laborato-
rial.”, declarou Luiz Mauro. 

Se
cu

lt

Iniciativa é fruto do trabalho dos alunos do projeto Residência Artística 
Ateliê Livre, durante um período de dois anos de intenso trabalho

Iniciativa é fruto do trabalho dos alunos do projeto residência 
Artística Ateliê Livre. mostra ocupará a galeria Frei Confaloni, com 
visitação aberta ao público do dia 5 de novembro a 14 de janeiro. a 
exposição será composta por desenhos, pinturas, fotografias, 
vídeos, performances, instalações e obras que combinam 
diferentes linguagens e operações, produzidas pelos artistas
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EM alaGoas
o Promoter o Wilton rocha que vem 

realizando várias ações solidárias, está 
realizando sua 4 edição, dessa vez com 

natal Solidário que ocorrerá no dia 15 
de dezembro às 10h da manhã na Casa 

Luiza de marillac no bairro de Santa 
Amélia, com as presenças confirmadas 

do Sax Felipe martins e da miss Alagoas 
Carolina borçato e entre outras diversas 

surpresas, sendo assim um dia muito 
especial.

caMPaNHa DE NaTal
Para celebrar a conexão e empatia entre 

as pessoas, a Coca-Cola lança hoje sua 
tradicional campanha de natal. neste 
ano, a campanha ressalta que a magia 

do natal acontece nos momentos 
simples e inclusivos. Ancorada em um 

curta dirigido por Sam brown, da rogue 
Filmes, juntamente com dentsumb 

rU, a campanha incentiva a gentileza 
humana, destacando a importância da 

solidariedade nos dias atuais.

EBM EM são Paulo 
A capital paulista recebeu parte da 

equipe EBM Centro-Oeste no último final 
de semana para a abertura de vendas do 

bourbon SmartStyle, recente lançamento 
da incorporadora na região de Perdizes. 

o empreendimento tem um conceito 
mais moderno e dinâmico, com unidades 
que atendem a uma demanda crescente 

em São Paulo por flats e studios, além 
de dois dormitórios. o decorado está 

localizado próximo ao Allianz Parque e 
ainda conta com mural de arte urbana no 

local.

DEcoração NaTaliNa
o buriti Shopping inaugurou a sua 

campanha de natalina, com toda a magia, 
a beleza e o encanto que a época mais 

esperada do ano proporciona. o centro 
de compras recebeu enfeites nas cores 

tradicionais: vermelho, verde e dourado. 
na praça de eventos, foi montado 

um cenário especial com uma árvore 
carrossel, que promete fazer a alegria 

das crianças, além de muitas luzes e 
guirlandas natalinas.   A grande novidade 

para esse ano é a volta presencial do 
Papai noel. Com as medidas de restrição 

impostas pela pandemia, as crianças 
poderão garantir a sua foto com o 

bom velhinho, porém deverão ficar nos 
locais demarcados, que garantem o 

distanciamento.

iNauGuração - NEW YorK Bar E Grill
ontem (08) aconteceu a inauguração do bar e grill new York, na cidade de Anápolis, na ocasião os sócios Alex nascimento 

e Marcos Ferreira receberam amigos, influenciadores, imprensa e formadores de opinião no coquetel de lançamento, 
que foi restrito a convidados. o new York está localizado na Avenida Pinheiro Chagas nunero 184, Anápolis.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

marcos Ferreira, rhilary Lira, Alex nascimento e Gabriela oliveira 
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Ana Paula moura e Werlan moura Ângelo Arantes, Lúcio Sincero e Lourenzo brito

Waleria Motta e Caio Afiune Jussara Avila e Sheila Araújo 

mateus Carvalho e Fabiana Carvalho Ananias Jr. e Flaviane Assunção
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Brasil tem a pior política de drogas 
do mundo, aponta ranking inédito

Com mais foco na re-
pressão do que na 
saúde pública, o Bra-

sil tem a pior política de 
drogas do mundo, segundo 
o Global Drug Policy Index, 
ranking inédito publica-
do neste domingo (7) que 
avalia a maneira como os 
países lidam com o tema.

Entre as 30 nações 
analisadas, o Brasil fica 
atrás de outras bem mais 
pobres, como Uganda, 
que tem um dos menores 
IDHs do mundo; com his-
tórico de forte repressão, 
como a Indonésia, onde 
traficantes estão sujeitos 
a pena de morte; ou em 
guerra há décadas, caso 
do Afeganistão.

Na outra ponta, Norue-
ga, Nova Zelândia, Portu-
gal, Reino Unido e Austrá-
lia tiveram as políticas de 
drogas mais bem avalia-
das. O ranking é um pro-
jeto do Harm Reduction 
Consortium (consórcio de 
redução de danos), que 
inclui entidades de pes-
quisa em drogas e redu-
ção de danos em todo o 
mundo, entre elas o IDPC 
(International Drug Policy 
Consortium).

A análise estabeleceu 
nota de 0 a 100 para cada 

país, de acordo com cri-
térios como a existência 
ou não de pena de morte, 
descriminalização e finan-
ciamento de políticas de 
redução de danos. A con-
clusão do ranking é que “a 
dominância global de po-
líticas de drogas baseadas 
em repressão e punição 
levou a uma pontuação 
baixa em geral”.

A Noruega, país mais 
bem avaliado, somou 74 
pontos; o Brasil, último co-
locado, 26. A média global 
foi de 48 pontos. Quatro 
critérios foram levados em 
conta para dar a nota final.

O primeiro foi a ausên-
cia de respostas extre-
mas por parte do Estado, 
como a pena de morte, 
para crimes envolvendo 
drogas. Três dos 30 países 
analisados usam o expe-
diente: Índia, Tailândia e 
Indonésia –os dois pri-
meiros, porém, não exe-
cutaram nenhum preso 
nos últimos cinco anos, 
enquanto o governo de 
Joko Widodo colocou, só 
no ano passado, 214 pes-
soas na fila de execução.

A prevalência de assas-
sinatos extrajudiciais por 
agentes da lei, por outro 
lado, foi registrada em uma 

série de países, como no 
México. Mas só no Brasil o 
problema foi considerado 
endêmico. O ranking tam-
bém apontou como sendo 
comum a internação com-
pulsória de usuários de 
drogas, presente, em dife-
rentes graus, em 25 das 30 
nações avaliadas.

Ex-diretora do sistema 
penitenciário do Rio de 
Janeiro e ex-ouvidora da 
polícia, a socióloga Julita 
Lemgruber afirma que “a 
guerra às drogas, no Bra-
sil, tem sido uma descul-
pa para a polícia matar 
jovens negros”.

“Olhamos para os Es-
tados Unidos e ficamos 
chocados com o número 
de pessoas negras mor-
tas pela polícia, como no 

caso de George Floyd, que 
atraiu atenção e acen-
deu um movimento de 
rua”, diz. “Enquanto isso, 
no Brasil a polícia mata 
4.000 pessoas por ano, a 
maioria pessoas negras 
e jovens, envolvidas no 
mercado de drogas.”

Em curva ascendente, 
o número de mortes em 
intervenções policiais no 
Brasil chegou a 6.416 em 
2020, segundo dados do 
Fórum Brasileiro de Se-
gurança Pública.

O segundo critério do 
ranking foi a proporcio-
nalidade do sistema de 
justiça, incluindo abu-
sos cometidos dentro do 
aparato de justiça crimi-
nal em nome do controle 
das drogas –como vio-

lência, tortura e prisões 
arbitrárias–, possibilida-
de de penas alternativas 
à prisão (presente em 
quase todos os países) 
ou esforços para a des-
criminalização.

Oito dos 30 países 
descriminalizaram o uso 
e a posse de drogas para 
consumo próprio, entre 
eles Costa Rica, Portugal, 
Jamaica e África do Sul. A 
Austrália tem legislações 
do tipo em algumas regi-
ões, assim como a Índia, 
no estado de Sikkim –que 
abriga menos de 1% da 
população do país.

Na África do Sul, a des-
criminalização do cultivo 
e do consumo privado da 
maconha se deu em 2018, 
após quase um século de 

proibição. A planta já era 
popular entre povos tra-
dicionais desde antes da 
chegada dos primeiros eu-
ropeus à região, usada na 
medicina tradicional e em 
práticas religiosas.

“O plantio era um co-
nhecimento passado de 
geração em geração, do 
qual comunidades intei-
ras dependiam”, diz Phila-
sande Mahlakata, ativista 
que advoga pelos direitos 
de pequenos produtores 
em Mpondoland, no leste 
do país. A proibição, se-
gundo ela, queimou plan-
tações e destruiu terras 
que não conseguem mais 
produzir comida como 
antes, além de ter força-
do migrações e provoca-
do aumento da violência.

oito dos 30 países descriminalizaram 
o uso e a posse de drogas para 
consumo próprio, entre eles Costa 
rica, Portugal, Jamaica e África do Sul
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A Noruega, país mais bem avaliado, somou 74 pontos; o Brasil, último colocado, 26. A média global foi de 48 pontos

eduCação

Festa do Livro da USP oferece obras 
com no mínimo 50% de desconto

Começou ontem (8), em 
versão virtual, a 23ª edi-
ção da Festa do Livro da 
Universidade de São Pau-
lo (USP). O evento ofere-
ce livros de 225 editoras 
com, no mínimo, 50% de 
desconto. As ofertas fi-
cam disponíveis até 15 
de novembro. O evento é 

promovido pela Editora 
da USP (Edusp).

De acordo com a or-
ganização, em 2020, 
primeira vez em que a 
feira ocorreu de forma 
remota, foram cerca de 
600 mil usuários úni-
cos acessando o site. 
Apesar de não permi-
tir interação entre os 
participantes, a opção 
on-line ampliou o al-
cance do público, ultra-
passando os limites da 
Grande São Paulo.

As editoras esperam 
alta de 20% nas vendas 
em 2021. “No caso da 
Edusp, houve um salto 
de 5,9 mil livros vendi-
dos na edição presen-
cial de 2019 para 10 
mil na edição on-line 
de 2020, uma alta de 
69%”, apontou a univer-
sidade em nota.

A aposta para este 
ano é que as editoras 
estejam mais prepara-
das para o crescimento 
da demanda e o público 

tenha mais conhecimen-
to das promoções.

Em 2020, foram 181 
editoras envolvidas. En-
tre as novas participan-
tes, estão 28 editoras 
universitárias de vários 
estados. Além disso, es-
tão de volta publicações 
que não participaram 
da festa em 2020, mas 
que tradicionalmente 
integravam a feira pre-
sencial, como Iluminu-
ras, Companhia das Le-
tras, Ibep e Edipro.
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De acordo com a organização, em 2020, foram 
cerca de 600 mil usuários únicos acessando o site

edição virtual do 
evento segue até 
15 de novembro
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legalveículos
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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: Philippe Coutinho 
admite surpresa com convocação

A convocação da seleção 
brasileira para os jo-
gos contra Colômbia e 

Argentina pelas Eliminatórias 
Sul-Americanas para a Copa 
do Mundo de 2022 (Catar) 
não contou apenas com una-
nimidades. Um das opções do 
técnico Tite mais contestadas 
foi a do meia-atacante Phili-
ppe Coutinho, do Barcelona 
(Espanha). O jogador, que 
não vive o seu melhor mo-
mento na carreira, volta a 
defender o Brasil após um 
hiato de um ano e meio.

Em entrevista concedida 
nesta segunda-feira (8), Cou-
tinho admitiu que até ele 
mesmo se surpreendeu com 
a convocação, mas afirmou 
que ficou muito feliz com seu 
retorno à seleção: “Fiquei um 
pouco surpreso ao chegar em 
casa e ver algumas notícias. 
Na minha vida nunca faltei 
com profissionalismo. Sem-
pre respeitei a todos, com to-
dos com os quais trabalhei. 

Mas tudo bem, respeito a 
opinião de vocês jornalistas. 
Falando sobre a convoca-
ção, estou muito feliz”.

O meio-campista também 
comentou o seu atual mo-
mento físico, após ter enfren-
tado três cirurgias no joelho 
direito: “Estou muito bem. 
É óbvio que não é fácil ficar 
nove meses parado, vir de três 
cirurgias seguidas no mesmo 
joelho. Porém, desde que re-
tornei não sinto dor alguma, 
nenhum incômodo. Sinto-me 
bem. Voltei [aos gramados 
pelo Barcelona] em setem-
bro, já tem um tempo, estou 
feliz em estar de volta”.

Porém, o meio-campista do 
Barcelona sabe que ele retor-
na à seleção em um momento 
muito diferente desde a sua 
última convocação. Philippe 
Coutinho sabe que terá de lu-
tar por uma vaga na equipe 
titular, e um dos seus concor-
rentes é Lucas Paquetá, do 
Lyon (França). “É um grande 
jogador. É bom para a seleção 
ter grandes jogadores. Venho 
aqui na base do trabalho. 
Quero poder trabalhar nesses 
10 dias, dar o meu máximo. 
Na seleção sempre foi assim. 
Aquele que estiver em me-
lhores condições, em melhor 
momento, é quem joga”.

brasil enfrenta 
Colômbia na 
próxima quinta-
feira (11) Lu

ca
s F

ig
ue

ire
do
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BF

O próximo desafio do Brasil nas Eliminatórias é contra a Colômbia, a partir das 21h30 (horário de Brasília) de quinta(11) em São Paulo
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