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oportunidade futebol

Caiado entrega R$ 105 milhões para a Educação do município, na proposta inclusiva, sete alunos da rede 
municipal e um professor com deficiência visual receberam óculos de auxílio à visão do Governo de Goiás

prefeitura 
de goiânia

Copa do 
Mundo 
no Catar

educaÇÃo estadual

R$ 105 MILHÕES PARA APARECIDA

Semana Nacional da 
Conciliação se encerra hoje

O Brasil carimbou sua vaga 
na Copa dde 2022 (Catar) ao 
derrotar a Colômbia por 1 a 
0 pelas Eliminatórias Sul-
Americanas, nesta quinta-
feira (11) na Neo Química 
Arena, em São Paulo

luto

Cristiana 
Lobo

O que é mieloma 
múltiplo, causa da 

morte  jornalista que 
faleceu nessa quinta-

feira (11) após lutar 
contra um câncer
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Sem repoSição

Criticada por Pedro Paulo, anuidade da OAB-GO 
teve reajuste de R$ 23 nos últimos sete anos

as eleições para a 
Ordem dos Advo-
gados do Brasil 

(OAB) em Goiás acontece-
rão no dia 19 de novem-
bro, e no centro das dis-
cussões está a cobrança 
da anuidade. O candidato 
a presidente pela chapa 
Muda OAB, Pedro Pau-
lo de Medeiros, critica o 
valor cobrado, que ao ser 
comparado com outros 
estados aparece em se-
gundo lugar como a mais 
cara. Entretanto esse é 
um problema antigo e 

que já foi ainda pior.
Nos recentes debates 

e entrevistas sobre a elei-
ção da OAB-GO, o presi-
denciável, Pedro Paulo, 
sempre tende a relacio-
nar os assuntos aborda-
dos com a cobrança da 
anuidade. O argumento 
é sempre o mesmo: OAB-
-GO tem a segunda maior 
anuidade do Brasil. Entre-
tanto, ele se esquece que 
quando a Ordem estava 
sob o comando do grupo 
chamado OAB Forte – ao 

qual ele pertencia – Goi-
ás era o primeiro coloca-
do no ranking das maio-
res cobranças.

Não se pode negar 
que o valor cobrado pela 
anuidade ainda é alto. 
Mas, afinal, nos últimos 
anos houve ações que 
permitiram segurar os 
reajustes e tirar Goiás a 
liderança do ranking das 
cobranças mais caras. A 
anuidade hoje é de R$ 
1.128,24, com desconto 
cai: R$ 1.015,42. O mes-

mo valor que foi cobrado 
em 2020. Em 2019 valor 
da anuidade para os ad-
vogados goianos foi de 
R$ 1.075.13 – com des-
contos caia R$ 967,62.

Em 2015, quando OAB 
Forte presidia a Ordem, o 
valor integral da anui-
dade era de R$992. A 
cobrança permitiu que 
Goiás chegasse ao topo 
do ranking. Para efeito 
de comparação, em sete 
anos o valor acrescido 
foi de R$ 23,00

Nota
Sobre o valor alto da 

anuidade, a assessoria 
da OAB-GO emitiu uma 
nota em que aponta 
que atualmente é sim a 
segunda maior do Bra-
sil, mas que em um pas-
sado recente, ela che-
gou a ser a mais alta.

No comunicado, é 
informado ainda que 
o maior valor foi entre 
2014 e 2015, mas que 
logo após, ela recuou 
no ranking e passou a 

ficar em segundo lugar. 
De acordo com a nota, 
o índice acumulado do 
IPCA do último ano em 
relação ao reajuste da 
anuidade é de 48,24% e 
que a reposição do valor 
foi inferior a um terço da 
inflação do período.

Segundo a assessoria, 
a anuidade tem 10% de 
desconto para pagamen-
tos à vista em todas as 
faixas e o valor decresce 
para jovens com menos 
tempo de inscrição.

de acordo 
com nota 
divulgada 
pela ordem, 
o valor já 
chegou a estar 
em primeiro 
lugar no 
brasil, mas 
recuou um 
ranking
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Anuidade da OAB-GO é uma das mais altas do Brasil 

Candidata pela Chapa 1 
Compromisso OAB Inhu-
mas, Euster Pereira é ad-
vogada com 25 anos de 
exercício profissional e diz 
que sua principal proposta 
como candidata à presi-
dência da OAB Subseção 
Inhumas será ouvir os ad-
vogados, dar atenção às 
suas necessidades e levá-
-los para participarem da 
administração. “Faremos 
uma gestão aberta, trans-
parente e sempre a serviço 
do advogado. Vamos pro-
porcionar à advocacia da 
Subseção de Inhumas uma 
gestão participativa, inclu-
siva, integrada e sempre 
aberta ao diálogo”, ressalta. 
Euster apoia e tem o apoio 
de Rafael Lara, candidato 
pela OAB Compromisso a 
presidente da Seccional de 
Goiás. Do município, Ales-

sandra Leite, apoiadora de 
Euster, é um dos nomes 
ao Conselho Seccional na 
chapa de Lara.

Ela afirma que, além de 
ouvir os anseios e as mani-

festações de melhorias, vai 
trabalhar para buscar res-
postas e solução das ques-
tões levantadas. Euster é 
pós-graduada em Direito 
Previdenciário e possui 

ainda especialização em 
Direito Administrativo e 
Constitucional. É graduada 
também em Pedagogia e 
trabalhou como profes-
sora, coordenadora, vice-
-diretora e diretora escolar. 
Atualmente se dedica ex-
clusivamente à advocacia. 
Já foi delegada da Casag 
Subseção de Inhumas, 
membro da Comissão de 
Direito Previdenciário e é 
atual 2ª secretária da Dire-
toria do Tribunal de Ética e 
presidente e juíza-relatora 
da 4ª Câmara do Tribunal 
de Ética da OAB/GO.

A candidata se compro-
mete a criar na Subseção a 
Comissão de Prerrogativas 
Local 24h, para defender 
todas as prerrogativas da 
advocacia local. “Estará de 
plantão 24 horas por dia, 
sete dias por semana, sem-

pre a postos para atender 
aos advogados que neces-
sitarem de atendimento. 
Vamos mostrar como deve 
atuar uma Subseção que 
realmente esteja a serviço 
da advocacia, que se im-
porta e leva a sério suas 
atribuições e responsabi-
lidades para com a defesa 
da classe que a sustenta.”

Ela fez questão de des-
tacar ainda que vai traba-
lhar pela revalorização e 
independência da Subse-
ção. “Vamos reoxigenar e 
ressignificar a gestão, para 
que ela realmente esteja 
a serviço da advocacia de 
todos os municípios que 
fazem parte da Subseção 
de Inhumas.”

Euster tem projeto 
também de priorizar o 
digital e modernizar a 
Subseção. Ela propõe 

oferecer consultoria di-
gital para os advogados 
sênior e criar a Biblioteca 
Digital da OAB Subseção 
de Inhumas, com dispo-
nibilização de livros em 
PDF e interativos, além 
de videoaulas e todo o 
conteúdo de utilidade 
para manter sempre atu-
alizados as advogadas e 
advogados. 

“É um compromisso que 
fazemos com a advocacia 
da Subseção de Inhumas: 
ela será provedora de pa-
lestras, seminários, con-
gressos, ciclos de debates 
e estudos jurídicos sobre 
variados temas de nosso 
interesse. Vamos transfor-
mar nossa sede em uma 
verdadeira escola de atua-
lização e de aprendizagem 
para todos os advogados”, 
garante a candidata.
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Euster Pereira é advogada com 25 anos de exercício profissional

Euster Pereira aposta em proximidade e valorização do 
advogado para ser presidente da OAB Subseção Inhumas
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Caiado entrega R$ 105 milhões para 
a Educação em Aparecida de Goiânia

“aqui em Goiás, 
a excelência é 
o povo goiano. 

São meus professores, 
alunos e aqueles que 
acreditam no nosso Es-
tado”, disse o governador 
Ronaldo Caiado durante 
solenidade, em Apareci-
da de Goiânia, município 
cuja regional de educa-
ção recebeu um total de 
R$ 105 milhões em re-
cursos. Nesta quinta-feira 
(11/11), ele anunciou re-
passe superior a R$ 10 
milhões para fortalecer 
o ensino inclusivo. O re-
curso será aplicado no 
projeto de revitalização 
de 316 salas de recursos 
multifuncionais para o 
Atendimento Educacio-
nal Especializado (AEE). 
Em solenidade no Colé-
gio Estadual Jardim Tira-
dentes foi inaugurado o 
primeiro ambiente total-
mente reequipado, nos 
moldes de como serão os 

demais. 
No evento, foram en-

tregues ainda oito dispo-
sitivos de leitura OrCam 
MyEye para estudantes 
da rede estadual e muni-
cipal, bem como Chrome-
books. O governador as-
sinou também ordem de 
serviço para retomada da 
construção do colégio pa-
drão Século XXI, no Setor 
Retiro do Bosque, empre-
endimento no valor de R$ 
7,1 milhões. A solenidade 
marcou ainda a entrega 
de 14 mil conjuntos de 
mobiliário para uso dos 
estudantes em sala de 
aula. “Esse dinheiro tem 
cada centavo aplicado 
corretamente, para cada 
pessoa do nosso estado. 
Estamos contribuindo 
para melhorar a quali-
dade de vida”, pontuou o 
governador ao lembrar 
que somente no municí-
pio são 55 unidades es-
colares.

As salas ficam em es-
colas da rede pública 
estadual espalhadas por 
todo território goiano. 
Cada uma delas receberá 
R$ 32 mil do Governo de 
Goiás, sendo: R$ 8,7 mil 
para custeio de reforma, 
R$ 10 mil para aquisição 
de materiais didático-
-pedagógicos, e R$ 13,3 
mil para novos mobiliá-
rios e equipamentos da 

área de tecnologia. “Nos 
preocupamos com a in-
clusão das crianças que 
têm algum déficit, seja 
ele motor ou sensorial. 
Nós instalamos não só 
em Aparecida de Goiânia, 
mas em 316 escolas do 
estado de Goiás”, avaliou. 
“Não é só humanizar, mas 
é fazer uma educação de 
qualidade. E nós estamos 
fazendo como referência 

nacional”, defendeu.
Para a coordenadora 

regional de Educação, 
Núbia Faria, o atual go-
verno transformou a re-
alidade da educação e 
sente orgulho de atuar 
no setor. “A educação mu-
dou e a pergunta é: onde 
estava tanto dinheiro? 
Será que tem uma árvo-
re que dá dinheiro para a 
Educação no gabinete do 

governador? Porque nun-
ca se viu isso”, avaliou. “O 
valor aumenta todos os 
dias, porque cai dinhei-
ro nas contas”, reforçou. 
A coordenadora também 
frisou que o estado tem 
investido na cobertura 
de quadras poliesporti-
vas. “Três unidades estão 
prontas para inaugurar e 
14 estão em andamento”, 
acrescentou.

na proposta inclusiva, sete alunos da 
rede municipal e um professor com 
deficiência visual receberam óculos de 
auxílio à visão do Governo de Goiás
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Em Aparecida de Goiânia, Caiado totaliza mais de R$ 105 milhões para a educação estadual no município, entrega estrutura para educação

Com o processo de revita-
lização, as novas salas de 
AEE passarão a contar com 
espaço físico padronizado. 
Outra novidade diz respei-
to aos materiais pedagógi-
cos, que terão seu número 
ampliado. Isso além do 
conforto aos professores 
e alunos, garantidos pela 
nova mobília. Os recursos 

para as melhorias serão 
depositados diretamente 
aos Conselhos Escolares 
das instituições de ensino. 
Cada uma deverá prestar 
contas ao fim do processo.

As salas são uma forma 
de garantir uma educação 
mais inclusiva. Elas acom-
panham o funcionamento 
das unidades escolares, 

bem como o seu calendá-
rio escolar. Os alunos têm o 
direito de até quatro horas 
semanais de atendimento 
educacional especializado, 
que deve ser realizado no 
contraturno da escolariza-
ção de forma individual ou 
em agrupamentos de qua-
tro a cinco pessoas. 

Um manual elaborado 

pela Secretaria de Esta-
do de Educação (Seduc), e 
destinado aos gestores es-
colares, indica como deve 
ser a padronização das sa-
las de recursos multifun-
cionais. Entre os materiais 
necessários para atendi-
mento inclusivo estão: cal-
culadora sonora, baralho 
braille, relógio com libras, 

jogos de discriminação 
auditiva e de percepção 
visual e globo terrestre 
adaptado. Outros equipa-
mentos obrigatórios serão 
computadores, notebooks, 
headphones e impressora 
multifuncional.

A Política Nacional de 
Educação Especial, na 
perspectiva de educação 

inclusiva, define como pú-
blico do ensino especial 
aqueles estudantes com 
deficiência (sensoriais, 
motora e intelectual), com 
transtornos globais do de-
senvolvimento (TGD) e do 
espectro autista (TEA), e 
ainda os que apresentam 
altas habilidades/superdo-
tação (AH/SD). 

O evento também marcou 
a entrega de oito dispo-
sitivos de leitura OrCam 
MyEye, destinados a um 
professor e estudantes da 
rede municipal de Apareci-
da de Goiânia com defici-
ência visual. O aparelho é 
acionado por voz e realiza 
leitura de textos, telas e 
faz reconhecimento facial. 
O Governo de Goiás inves-
tiu R$ 2,6 milhões e serão 
entregues 156 unidades 

do equipamento em todo 
o Estado, com custo unitá-
rio de R$ 17 mil. 

Para o professor José 
Roberto Francisco de 
Souza, da Escola Munici-
pal Pontal Sul, o equipa-
mento vai promover mais 
autonomia no dia a dia 
e também para o exercí-
cio do magistério. “Estou 
muito feliz. É uma tecno-
logia que vai nos ajudar 
com a leitura de livros 

didáticos e literários”. A 
estudante Estefany So-
phia se empolgou com 
o recurso. “Tenho certe-
za que vai ajudar muito 
a mim e a muitas outras 
pessoas. É mais que só 
legal, e mais que só in-
crível”, afirmou.

Os estudantes de Apa-
recida de Goiânia tam-
bém foram contemplados 
com Chromebooks. Foram 
destinados 5.647 compu-

tadores para estudantes 
da terceira série do En-
sino Médio matriculados 
na rede estadual no mu-
nicípio. O investimento 
total para o incremento 
tecnológico é de R$ 144 
milhões, com a aquisição 
de 60 mil unidades. Caia-
do assinou ainda a ordem 
de serviço no valor de R$ 
7,1 milhões para retoma-
da da obra de constru-
ção do colégio padrão 

Século XXI, no Setor 
Retiro do Bosque, tam-
bém em Aparecida de 
Goiânia. O investimen-
to é de R$ 7,1 milhões.

Também foi entregue 
um laboratório móvel 
para o Colégio Estadual 
Jardim Tiradentes. O re-
curso tem como objetivo 
ampliar a conectividade e 
o acesso de professores e 
estudantes às tecnologias 
educacionais. Os investi-

mentos estaduais alcan-
çaram cerca de R$ 57,2 
milhões na aquisição de 
417 laboratórios móveis 
de Informática. Também 
foram entregues 8.260 
novos jogos de mobili-
ário para uso dos estu-
dantes em sala de aula, 
com carteira e mesa. 
Outros 5.846 foram re-
formados. Na regional, 
o total de conjuntos en-
tregues é de 14.103

Novas Salas AEE

5.647 CHROMEBOOKS
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Goiânia celebra o amor e união 
dos povos com a ‘Tocha da Paz’

O prefeito de Goiânia, 
Rogério Cruz, rece-
beu na manhã des-

ta quinta-feira (11/11), no 
Paço Municipal, a “Tocha 
da Paz”, símbolo de amor, 
união entre os povos e 
conscientização humana. 
Goiânia é a última cidade 
a receber o emblema em 
Goiás, que agora segue 
para Rondônia.

O evento teve início na 
Avenida Olinda com o con-
dutor da tocha Arthur Silva 
e ciclistas que o seguiram 
pela Avenida do Cerrado 
até chegar à sede adminis-
trativa do governo munici-
pal. Na chegada ao Paço, o 
condutor passou o facho 
de concentração do fogo a 
representantes indígenas 
que, em seguida, o passa-
ram para o prefeito Rogé-
rio Cruz. O prefeito teve a 
missão honrosa e de har-
monia de acender a ‘pira 

da paz’ sob aplausos de 
autoridades políticas, jurí-
dicas, religiosas, represen-
tantes da Marinha e Segu-
rança Pública, secretários, 
alunos da rede municipal 
de educação e demais au-
toridades presentes.

Em seguida ao festejo, 
o Hino Nacional Brasileiro 
foi ecoado pela Orquestra 
Sinfônica de Goiânia e au-
toridades religiosas, com 
palavras de amor, fé e paz, 
deram suas bênçãos à Goi-
ânia e a todos presentes.

O prefeito ressaltou os 
últimos dias em que Goi-
ânia viveu com perdas de 
pessoas importantes, en-
tre elas o ex-governador 
e ex-prefeito Iris Rezende. 
” Receber esse símbolo tão 
honrado nesta semana 
dolorida, que tem exigido 
tanta força dos goianien-
ses, é muito especial. A paz 
é um sentimento univer-

sal de quem compartilha 
e busca o bem das cida-
des e das pessoas. Quero 
fazer menção à memória 
do nosso grande líder, Iris 
Rezende, que deixou como 
legado sua determinação 

em melhorar a vida das 
pessoas”, ressaltou Rogério 
cruz.

Tocha da Paz
O emblema (tocha) sim-

boliza a união dos povos, 

amor à pátria, laços de 
amizades e confraterniza-
ção; repúdio ao terrorismo, 
às drogas, à exploração 
infanto-juvenil, à violência 
contra mulher, maus tratos 
aos animais e quaisquer 

outros atos de discrimi-
nação ou violência huma-
na. Esse evento ocorre no 
mundo todo há 18 anos 
em parceria entre a Comis-
são da Tocha da Paz, Unes-
co, ONU e as cidades.

Cidade é a última a receber 
o emblema em Goiás, que 
agora segue para rondônia Ja
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O prefeito Rogério Cruz recebeu a “Tocha da Paz” 
na manhã desta quinta-feira, no Paço Municipal

Caiado anuncia doação de terreno para nova sede da Asmego

O governador Ronaldo 
Caiado anunciou, na noi-
te de quarta-feira (10/11), 
a doação de um terreno 
de 7,7 mil metros quadra-
dos para a construção da 
nova sede da Associação 
dos Magistrados do Es-
tado de Goiás (Asmego). 
“Assinei agora à noite e, 
em um curto prazo, faço 
questão de vir aqui para 
formalizar a efetivação. 
Não me peçam mais 

nada de Papai Noel, este 
já está dado”, brincou, ao 
falar que o documento já 
foi enviado para avalia-
ção técnica da Secretaria 
de Estado da Administra-
ção (Sead).

O anúncio foi feito du-
rante evento que antecede 
a eleição para a Asme-
go, marcada para o dia 
08 de dezembro, biênio 
2022-2023. Para o pleito, 
foi registrada chapa úni-

ca, encabeçada pela atual 
presidente, a juíza Patrícia 
Carrijo, que concorre à re-
eleição, e pelos desembar-
gadores Luiz Cláudio Veiga 
Braga (vice-presidente) e 
Homero Sabino de Freitas 
(segundo vice-presidente).  

“Fiz questão absoluta 

de estar aqui para de-
monstrar meu respeito 
pelos Poderes. Com as 
crises em vigência e as 
que virão, enxergo ainda 
mais nossos deveres para 
sinalizar o que pode ser 
feito como exemplo para 
o país”, disse Caiado.

Primeira mulher a pre-
sidir a entidade, a juíza 
Patrícia Carrijo também 
destacou a importância 
de um perfil conciliador 
e diplomático na vida pú-
blica. “Se a gente não tiver 
harmonia dentro do Poder 
Judiciário com o Executivo 

e o Legislativo, não temos 
como executar nosso tra-
balho”, pontuou. Ela agra-
deceu o companheirismo 
e dedicação do chefe do 
Executivo, Ronaldo Caia-
do, e do Legislativo, Lis-
sauer Vieira, também 
presente ao evento.

“Goiás esteve em si-
tuações, muitas vezes, 
de extrema dificuldade, 
mas o governador sem-
pre contou com o diálo-
go entre Poderes, órgãos 
auxiliares, para construir-
mos um Estado melhor”, 
observou o presidente da 
Assembleia Legislativa 
de Goiás (Alego), deputa-
do Lissauer Vieira.

“O Judiciário goiano, o 
Legislativo e o Executi-
vo mantêm uma parceria 
saudável e convivência 
harmônica, o que trou-
xe grandes frutos para 
Goiás”, ressaltou o pre-
sidente do Tribunal de 
Justiça de Goiás (TJGO), 
desembargador Carlos 
Alberto França.
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Caiado na Asmego, onde anunciou doação de terreno de 7,7 mil metros quadrados para a construção 
da nova sede: “Fiz questão absoluta de estar aqui para demonstrar meu respeito pelos Poderes” 

Ao participar de evento na sede da 
entidade, governador anuncia que 
documento para doação de terreno de 7,7 
mil metros quadrados já foi enviado para 
avaliação técnica da Secretaria de estado 
da Administração (Sead). Caiado defende 
harmonia entre Poderes.  “Com as crises 
em vigência e as que virão, enxergo 
ainda mais nossos deveres para sinalizar 
o que pode ser feito como exemplo 
para o país”, afirma o governador
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preeitura de goiânia

Semana Nacional da Conciliação 
se encerra nesta sexta-feira, 12

termina nesta sexta-
-feira (12/11), a Se-
mana Nacional da 

Conciliação na Prefeitura 
de Goiânia, que está ofe-
recendo descontos que 
variam entre 70% e 99% 
em juros e multa, além de 
parcelamento em até 60 
meses aos cidadãos em dí-
vida com o Município.

Não há mais vagas 
para parcelamento no 
hall do Paço Municipal, 
mas ainda há oportuni-
dade de agendamento 
para esta quinta e sexta-
-feira com atendimento 
nas unidades Atende Fá-
cil Mangalô e Praça da 
Bíblia. Quem não conse-
guir agendar, tem a pos-
sibilidade de garantir o 
desconto máximo no pa-
gamento à vista emitindo 

o Documento Único de 
Arrecadação (Duam) até 
esta sexta-feira (12).

É possível regulari-
zar os débitos relativos a 
IPTU/ITU, ISS e ISTI, além 
de taxas; contribuições; 
multas administrativas; 
por descumprimento de 
obrigações acessórias; 
provenientes de contratos, 
de aluguéis, indenizações, 
restituições, sentenças ju-
diciais transitadas em jul-
gado, entre outros tipos de 
créditos não tributários.

Os descontos nos juros 
e multa para débitos tri-
butários e não tributários 
chegam a 99% para quem 
pagar à vista, 90% para 
parcelamento em até 20 
meses, 80% para parcela-
mento entre 21 e 40 meses 
e 70% para parcelamento 

entre 41 e 60 meses.
Também há remissão 

de 50% no débito principal 
nas taxas de licença para o 
exercício de comércio ou 
atividade eventual, feiran-
te, feirante especial e am-
bulante, taxa de Renova-
ção Anual de Cadastro de 
Permissionário paga pelos 

permissionários do trans-
porte escolar (fato gerador 
ocorrido entre 1/1/2020 e 
5/11/2021), taxa de licen-
ça para funcionamento de 
estabelecimentos comer-
ciais, industriais e presta-
dores de serviços, exceto 
os de créditos e similares 
(fato gerador ocorrido en-

tre 1/1/2020 e 5/11/2021), 
multas administrativas e 
multas formais.

Todas as negociações 
feitas durante a Semana 
Nacional da Conciliação 
(8/11 a 12/11) têm ven-
cimento na terça-feira, 16 
de novembro. Após essa 
data, os boletos são can-

celados, não sendo mais 
possível aderir aos des-
contos concedidos.

Multas de trânsito e 
multas aplicadas em razão 
de condutas incompatíveis 
com as ações de combate 
à pandemia da Covid-19 
não são contempladas 
neste programa.

restam poucas vagas para quem deseja 
realizar parcelamento. boletos com 
até 99% de desconto em juros e multa 
podem ser retirados no site da prefeitura
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Os descontos nos juros e multa para débitos tributários e não tributários chegam a 99% para quem pagar à vista

feriado

Grace Venturini e João Garoto 
são atrações do Quintal do Jajá

Para celebrar o feriado do 
Dia da Proclamação da Re-
pública, o Quintal do Jajá 
funcionará de maneira ex-
cepcional nesta segunda-
-feira (15), das 12 às 18 ho-
ras. A programação incluirá 
um show acústico dos mú-
sicos Grace Venturini e 
João Garoto, que apresen-
tarão grandes sucessos de 
samba e MPB a partir das 
13 horas. A entrada será no 

valor de R$ 10 por pessoa.
O violonista João Garo-

to tem cerca de 30 anos 
de carreira e fundou os 
grupos de samba raiz e 
choro Brasileirinho 1990 
e Choro-Samba, além de 
auxiliar na criação do 
Clube do Choro de Goi-
ânia. Com também cerca 
de 30 anos de carreira, a 
cantora Grace Venturini 
já abriu os shows de Luiz 

Melodia, Almir Sater e 
Oswaldo Montenegro 
e se apresentou em di-
versos festivais.

No feriado, o público 
terá à disposição feijoada 
tradicional e o cardápio de 
petiscos da casa. A feijoa-
da tradicional é preparada 
com feijão preto, pernil 
de porco, bacon, linguiças 
calabresa grossa e fina, 
costelinha de porco, carne 
de sol bovina, pé de porco 
e rabo de porco. O prato é 
acompanhado por arroz, 
torresmo, couve refogada, 
laranja e farofa de bacon e 

calabresa moída.
Já a lista de tira-gostos 

inclui bolinho de baca-
lhau, asinha de frango 
recheada com presunto e 
queijo, pasteizinhos e al-
môndegas suínas. Outros 
exemplos são os petiscos 
especiais, como o Po-
wer Trio de Boteco, que 
conta com batata frita, 
contrafilé trinchado e 
calabresa acebolada, e 
o Dois Dedos de Prosa, 
com duas pimentas dedo-
-de-moça recheadas com 
carne e acompanhadas 
por geleia de pimenta.
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Data: 15 de novembro (segunda-feira). Horário de abertura 
da casa: 12 horas. Horário da apresentação: 13 horas.
Local: Quintal do Jajá (Rua 15, nº 538 – Setor Central)

estabelecimento promove almoço nesta 
segunda-feira, com feijoada tradicional, 
petiscos e show de samba e mPb
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“No nosso governo o dinheiro apareceu com 
benefícios a todos estudantes”, diz Caiado

o governador Ronal-
do Caiado inaugu-
rou, na tarde desta 

quinta-feira (11/11), a 
reforma do Colégio Esta-
dual da Polícia Militar de 
Goiás (CEPMG) unidade 
Hugo de Carvalho Ramos, 
em Goiânia. A maior uni-
dade de ensino da rede 
pública estadual passou 
por diversos reparos cujo 
investimento ultrapassa a 
marca de R$ 350 mil, sen-
do R$ 117,5 mil oriundos 
do tesouro estadual e o 
restante de contribuições 
da própria escola. “Nós 
acreditamos e implan-
tamos, em Goiás, uma 
verdadeira revolução na 
educação. No nosso go-
verno o dinheiro apare-
ceu. Viveu desaparecido 
por 20 anos e hoje está aí, 
em benefício de todos os 
estudantes, cada um nas 
suas atividades”, afirmou.

As obras da escola co-
meçaram em janeiro e 
envolveram vários am-
bientes. Nas salas de aula, 
por exemplo, foram subs-
tituídas janelas por portas 
de correr, o que melhora 
a ventilação. O centro de 
estudos musicais teve o 
telhado trocado, enquan-
to o saguão principal 
recebeu reparos. Além 
disso, a instalação elétri-
ca passou por melhorias. 
Paralelo a isso, a unidade 
adquiriu novos equipa-
mentos de informática.

“Demandas de pratica-
mente 40 anos atrás, fo-
ram todas concretizadas. 
Além de agradável, os 
alunos agora fazem aulas 
em um ambiente segu-
ro”, destacou o tenente-
-coronel Daniel Moreira 
Galvão, comandante di-
retor da unidade. Dentre 
as novidades, exaltou o 

centro musical que aco-
lhe a banda do colégio. “O 
prédio estava interditado 
e os alunos não tinham 
condições de fazerem as 
aulas. Foi totalmente re-
vitalizado e é considera-
do um dos melhores do 
Centro-Oeste”, observou. 

Em seu discurso, Caia-
do expressou orgulho em 
relação ao bom desem-
penho da unidade. “É uma 
honra enorme falar à tur-
ma de alunos de um co-
légio militar que tem sido 
uma referência nacional, 
que cada vez mais traz os 
melhores resultados para 
a população do Estado 
de Goiás. Entre os 10 com 
melhor resultado na prova 
do Ideb [Índice de Desen-
volvimento da Educação 

Básica], nove são militares”. 
O governador também res-
saltou que o Hugo de Car-
valho Ramos é formador 
de líderes, que farão parte 
da elite do Estado de Goi-
ás. “Elite não é quem tem 
maior poder aquisitivo. 
São as pessoas com maior 
nível cultural, maior ca-
pacidade de liderança de 
fazer e entender que cada 
jovem tem que ter sua 
independência intelectu-
al e moral para amanhã 
decidir sobre o futuro do 
Estado”, pontuou. 

Ao final, deixou uma 
mensagem aos estudantes. 
“Quanto mais vocês se de-
dicarem aos estudos, vocês 
podem ter certeza colhe-
rão bons frutos. Aqueles 
que acham que podem 

intermediar ‘quem sabe, 
talvez, no entanto’, estão 
enganados”, aconselhou. 
“Precisamos de ter o co-
nhecimento como o único 
caminho para serem apro-
vados em concursos e ter 
condições dignas para 
exercerem suas funções”, 
acrescentou. “Por parte 
do governo, não faltará 
apoio hora alguma para 
que tenhamos respaldo 
na educação do Estado 
de Goiás”, disse. 

Já na visão do secretá-
rio de Segurança Pública 
de Goiás, Rodney Miran-
da, a união educação/mi-
litarismo tem feito uma 
diferença que pode inclu-
sive ser mensurada atra-
vés dos índices do Ideb. A 
contrapartida do Estado, 

afirmou, é o empenho na 
melhoria de condições de 
trabalho aos servidores 
dos colégios militares. 

“Isso não é um favor 
que fazemos, mas sim um 
esforço e retribuição ao 
belíssimo trabalho feito 
para sociedade goiana, 
com recuperação de um 
braço que tivemos outrora 
na nossa criação e educa-
ção: respeito e disciplina”, 
disse Rodney. “Imagina 
ser gestor de uma esco-
la como esta, com 2.700 
alunos, sem um padrão 
de hierarquia e disciplina 
muito bem definidos. Pelo 
que já me relataram, no 
passado era quase inad-
ministrável, ingovernável. 
Mas isso foi devidamente 
sanado”, complementou. 

revitalização na infraestrutura da 
maior unidade de ensino da rede 
pública estadual tem investimento 
da ordem de r$ 350 mil. Governador 
também participa de reunião com 
os 62 diretores de Colégios militares 
do estado, que coordenam ações 
voltadas para mais de 65 mil alunos
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O governador Ronaldo Caiado durante inauguração da reforma do CEPMG Hugo de Carvalho Ramos, em Goiânia: “Precisamos de ter 
o conhecimento como o único caminho para serem aprovados em concursos e ter condições dignas para exercerem suas funções”

“São comandantes ins-
titucionais, que repre-
sentam 65 mil alunos 
e reforçam o compro-
misso com o Governo”, 
destacou o comandante-
-geral da PM, Coronel 
Renato Brum dos Santos. 
“Motivados, têm feito 
a diferença, para que a 
gente possa continuar 
promovendo ensino de 
excelência. Aqui será uma 
caixa de ressonância para 
vários municípios do in-
terior”, acrescentou. 

“Fazer ensino de qua-
lidade é fazer segurança 
pública de extrema qua-
lidade. Estamos fazendo 
a prevenção, evitando 
que as crianças e jovens 

do nosso Estado possam 
ser abraçados pela mar-
ginalidade”, vislumbrou 
o deputado estadual Co-
ronel Adailton, em nome 
da Assembleia Legislativa 
de Goiás (Alego). 

Desde o início da ges-
tão, o governador Ro-
naldo Caiado atingiu a 
marca histórica de R$ 2,6 
bilhões para a área edu-
cacional. Os valores estão 
sendo aplicados em todos 
os 246 municípios goia-
nos. Entre 2019 e 2021, o 
Estado reformou mais de 
mil unidades escolares, 
construiu quadras, desti-
nou verbas para compra 
de equipamentos, distri-
buiu uniformes, tênis, kits 

escolares e ampliou re-
cursos para implantação 
de laboratórios de tecno-

logia e robótica. “Essa é a 
educação que nós quere-
mos estender a todos os 

alunos de Goiás. E nisso 
os colégios militares são 
referência”, pontuou o 

chefe do Executivo.
Participaram também 

os deputados estaduais 
Virmondes Cruvinel e 
Humberto Aidar; subco-
mandante-geral, Coronel 
André Henrique Avelar 
de Sousa; assessor espe-
cial Luis Rates; superin-
tendente de Segurança 
Escolar e Colégio Militar, 
coronel Mauro Ferreira 
Vilela; comandante de 
ensino da Polícia Militar, 
tenente coronel Luciano 
Souza; e o presidente da 
Associação de Pais, Mes-
tres e Funcionários do 
Colégio da Polícia Mili-
tar de Goiás - Hugo de 
Carvalho Ramos, Jeffer-
son Araújo Pires.

Governador também se reuniu com os diretores das 
62 unidades de Colégios Militares existentes no Estado

“Nós acreditamos e implantamos, em Goiás, uma verdadeira revolução na educação”, destaca Caiado
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Para aProveitar 
o PaPai Noel

Investindo no lúdico, a decoração natalina do 
Flamboyant Shopping traz réplicas de Papais 

noéis em diferentes propostas, tamanhos e 
espaços, além da presença do bom velhinho, no 

Praça Central – Piso 1, sempre disponível para 
fotos. na portaria de acesso ao estacionamento 
coberto deck norte, personagem mais querido 
do natal recebe o público vestido de jardineiro, 
enquanto que na Praça de Alimentação – Piso 

3, é possível conferir o Papai noel Gourmet. Há 
ainda um Papai noel gigante ao lado de uma 
árvore iluminada de seis metros de altura no 

Garden Flamboyant e também ao lado de um 
trenozinho com caixa de presentes, localizado na 

área externa

coleção resort
na próxima terça-feira (16/11) a loja manga rosa 

Pink lança, com exclusividade no varejo, a coleção 
resort. A coleção traz diferentes combinações 

entre as peças avulsas, como calças, camisas 
e blusas, colocando o quesito versatilidade à 

mostra em looks com o icônico preto e branco 
e cores exclusivas. Já a praticidade de looks 

instantâneos é representada pelos macaquinhos, 
macacões e vestidos. Silvinha Umbelino, estilista 

da Manga Rosa Pink, define que “a coleção é pura 
liberdade e  energia”.

Pré Black Friday
esperada do ano no varejo brasileiro. Para 

proporcionar as melhores experiências para 
os clientes, o bretas desenvolve a Pré black 

Friday. A ação vai fazer ofertas duas semanas 
antes da concorrência! São quatro dias - entre 

os dias 12 (sexta-feira) a 15 (segunda-feira) - 
com ofertas exclusivas pelo aplicativo da rede. 

os descontos são nas seções mais desejadas, 
como bazar, carnes, eletro, mercearia, bebidas 

e muito mais. e para ter os descontos, o 
consumidor precisa baixar o aplicativo 

(https://www.bretas.com.br/aplicativo) e 
ativar as ofertas. depois é só informar o CPF 

no momento da compra para receber os 
descontos do APP.

PlUralidade e BeleZa
depois de passar pelo Clube de Costura, a Praça 

de eventos do mega moda Park receberá a 2 ° 
Edição da Exposição Fotográfica Pluralidades: 

Transição, tranças e turbantes, nos dias 19 e 20 de 
novembro. Já no dia 20, das 10h às 11h, acontecerá 

a Oficina de Turbante com Nyna Koxta (@nyna.
koxta). o evento, em comemoração ao mês da 

Consciência negra, visa promover uma maior 
visibilidade e reflexão sobre a cultura negra, 

sua história, trajetória e traz referências para 
as lideranças atuais.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Kzulo - A Mostra Kzulo de Arquitetura, Decoração, Design e Paisagismo, foi aberta ao público na última 
semana em grande estilo com um coquetel para convidados. eder, Joseane Pereira e Leonardo Formiga 
e emerson que faz dupla com Éder e foi uma das atrações da noite para convidados.

Aniversário - o produtor de eventos, 
romulo diogo comemorou a chegada da 
nova idade no restaurante Ankai Seleto. 

2 3

4

Convidados - o empresário Leandro Cesar e o cantor 
Alessandro Costa, prestigiaram o lançamento da mostra 
Kzulo, na última semana em Goiânia. 
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Estética - doutora mariana Ávila inaugura no dia 25 de 
novembro, a mais nova e completa clínica de estética 
em Anápolis, Semblant - estética avançada. 
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O que é mieloma múltiplo, causa da 
morte   jornalista Cristiana Lobo

a jornalista Cristiana 
Lôbo morreu nessa 
quinta-feira (11) 

após lutar contra um cân-
cer. O tipo da doença que 
causou a morte da profis-
sional é o mieloma múlti-
plo, que ocorre em célu-
las do sangue chamadas 
plasmócitos, produzidas 
na medula óssea.

O mieloma múltiplo 
tem taxa de incidência 
de 7,8 novos casos a 
cada 100 mil habitan-
tes. A idade média dos 
pacientes é de 65 anos. 
A doença é ocasionada a 
partir de uma alteração 
do DNA dos plasmócitos.

“Mieloma múltiplo 
é um tipo de neopla-
sia maligna, em que  há 
proliferação desorde-
nada de uma célula do 
sangue, o plasmócito, 
que pode levar à ane-
mia, alteração da função 
renal, hipercalcemia e 
lesões líticas nos ossos, 
com dores e fraturas pa-
tológicas”, diz a hema-
tologista e integrante 
do Centro de Câncer de 

Brasília e do Hospital 
Universitário de Brasília 
(Cetro-HUB), Fernanda 
Queiroz Bastos.

Os sintomas mais fre-
quentes são problemas 
ósseos, especialmente 
nas costas, quadris e crâ-
nio; baixas taxas de gló-
bulos vermelhos, brancos 
e plaquetas no sangue, o 
que pode causar fraqueza 
e tontura e maiores níveis 
de cálcio, gerando insufi-
ciência renal e impactos 
no sistema nervoso, como 
dor intensa, dormência e 
fraqueza nos músculos.

O mieloma múltiplo 
também pode atrapalhar 
o fluxo do sangue para o 
cérebro, causando confu-
são, tontura e sintomas 
de um AVC. A doença 
pode prejudicar os rins, 
ocasionando até mesmo 
uma falha desses órgãos.

Segundo o biólogo 
Fabiano de Abreu, isso 
ocorre porque as cé-
lulas cancerígenas se 
multiplicam de forma 
desordenada e geram 
impactos prejudiciais ao 

funcionamento de diver-
sas partes do organismo.

“O excesso de proteí-
nas que vem acompanha-
do dessa multiplicação 
celular suprime o desen-
volvimento de outros ele-
mentos importantes para 
o organismo como os gló-
bulos brancos, glóbulos 
vermelhos e plaquetas 

(partículas semelhantes 
a células que ajudam o 
corpo a formar coágulos). 
Tudo isso ainda vai afetar 
a produção de anticorpos 
de defesa normais, que 
fica reduzida”, explica.

Segundo a Sociedade 
Estadunidense de Câncer, 
é difícil diagnosticar o 
mieloma múltiplo de for-

ma precoce. Isso porque 
muitos sintomas podem 
aparecer somente quan-
do o câncer já está em 
estágio avançado.

Uma das formas de 
fazer o diagnóstico do 
mieloma múltiplo é por 
meio de exames de ima-
gem, como radiografia 
óssea, tomografia com-

putadorizada, tomografia 
por emissão de pósitrons, 
ressonância magnética e 
ecocardiograma.

Outras alternativas 
para o diagnóstico são 
os exames de laborató-
rio, como o hemograma 
(que mede o nível dos 
glóbulos vermelhos), a 
bioquímica sanguínea 
(que mensura os níveis 
de creatinina, albumina 
e cálcio no sangue), e o 
exame de urina.

Evitar a exposição 
a materiais químicos e 
tóxicos é um dos cuida-
dos para prevenir esse 
tipo de câncer. 

Entre os tratamen-
tos estão terapias para 
problemas causados 
pelo mieloma múltiplo, 
como fraturas no osso, 
infecções e insuficiên-
cia renal. Também são 
terapias, assim como em 
outros tipos de câncer, a 
quimioterapia e o trans-
plante de medula óssea.

“Algumas vezes, quan-
do há lesão em coluna, 
com compressão neural, 
pode ser necessário ci-
rurgia ou radioterapia 
de urgência”, comple-
menta a hematologista 
Fernanda Queiroz.

Problemas ósseos são um dos 
sintomas frequentes da doença
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Comentarista da GloboNews e colunista do g1, ela enfrentou durante alguns anos um 
mieloma múltiplo, que foi agravado por uma pneumonia contraída nos últimos dias

trabalhadores

Nascidos em agosto podem sacar auxílio emergencial

Trabalhadores informais e 
inscritos no Cadastro Único 
para Programas Sociais do 
Governo Federal (CadÚnico) 
nascidos em agosto podem 
sacar, a partir de hoje (12), 
a sétima parcela do auxílio 
emergencial 2021. O di-
nheiro foi depositado nas 
contas poupança digitais da 
Caixa Econômica Federal 
em 28 de outubro.

Os recursos também 
podem ser transferidos 
para uma conta corrente, 
sem custos para o usuário. 
Até agora, o dinheiro ape-
nas podia ser movimenta-
do por meio do aplicativo 
Caixa Tem, que permite 
o pagamento de contas 

domésticas (água, luz, te-
lefone e gás), de boletos, 
compras em lojas virtuais 
ou compras com o código 
QR (versão avançada do 
código de barras) em ma-
quininhas de estabeleci-
mentos parceiros.

Em caso de dúvidas, a 
central telefônica 111 da 
Caixa funciona de segun-
da a domingo, das 7h às 
22h. Além disso, o bene-
ficiário pode consultar o 
site auxilio.caixa.gov.br.

O auxílio emergencial 
foi criado em abril do ano 
passado pelo governo fe-
deral para atender pessoas 
vulneráveis afetadas pela 
pandemia de covid-19. Ele 
foi pago em cinco parcelas 
de R$ 600 ou R$ 1,2 mil 
para mães chefes de fa-
mília monoparental e, de-
pois, estendido até 31 de 
dezembro de 2020 em até 

quatro parcelas de R$ 300 
ou R$ 600 cada.

Neste ano, a roda-
da de pagamentos teve 
sete parcelas de R$ 150 
a R$ 375, dependendo 
do perfil: as famílias, em 
geral, receberam R$ 250; 

a família monoparental, 
chefiada por uma mulher, 
recebeu R$ 375; e pesso-
as que moram sozinhas 
receberam R$ 150.

Regras
Pelas regras estabele-

cidas, o auxílio foi pago às 
famílias com renda mensal 
total de até três salários 
mínimos, desde que a ren-
da por pessoa fosse infe-
rior a meio salário mínimo. 
O beneficiário precisava 
ter sido considerado elegí-

vel até dezembro de 2020, 
pois não houve nova fase 
de inscrições. Para quem 
recebe o Bolsa Família, 
continuou valendo a regra 
do valor mais vantajoso, 
seja a parcela paga no 
programa social, seja a do 
auxílio emergencial.

O programa se encer-
raria com a quarta parce-
la, depositada em julho e 
sacada em agosto, mas foi 
prorrogado até outubro, 
com os mesmos valores 
para o benefício.

A Agência Brasil elabo-
rou um guia de perguntas 
e respostas sobre o auxí-
lio emergencial. Entre as 
dúvidas que o beneficiário 
pode tirar estão os critérios 
para receber o benefício, 
a regularização do CPF e 
os critérios de desempate 
dentro da mesma família 
para ter acesso ao auxílio.
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Em caso de dúvidas, a central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h

Sétima parcela 
foi depositada 
em 28 de outubro
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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

Brasil vence Colômbia e garante 
vaga na Copa do Mundo no Catar

o Brasil carimbou 
sua vaga na 
Copa do Mun-

do de 2022 (Catar) ao 
derrotar a Colômbia 
por 1 a 0 pelas Elimi-
natórias Sul-America-
nas, nesta quinta-feira 
(11) na Neo Química 
Arena, em São Paulo.

Com este resultado, 
a seleção comandada 
por Tite manteve a li-
derança da classifica-
ção, agora com 34 pon-
tos, e não pode mais 
deixar de ficar entre os 
quatro primeiros colo-
cados, que garantem 
a classificação direta 
para o Mundial.

Diante de mais de 
22 mil torcedores, o 
Brasil não encontrou 
facilidades diante de 
uma Colômbia que se 
preocupava mais em 
não oferecer espaços. 
Assim, o time de Tite 
criou pouco na etapa 

inicial, tendo as me-
lhores oportunidades 
em chute do lateral 
Danilo na trave e fina-
lização de cabeça de 
Marquinhos.

Com o objetivo cla-
ro de sair de campo 
com os três pontos, 
o técnico brasileiro 
trocou o volante Fred 
pelo atacante Vinícius 
Júnior no intervalo. A 
mudança melhorou a 
performance da sele-
ção brasileira, que pas-
sou a chegar com mais 
perigo na etapa final.

Até que, aos 26 mi-
nutos, Marquinhos to-
cou para Neymar, que, 
de primeira, enfiou para 
Lucas Paquetá, que ba-
teu cruzado e mascado 
para superar Ospina e 
marcar o gol que garan-
tiu o Brasil no Catar.

Próximo 
compromisso

A seleção brasileira 
volta a entrar em campo 
na próxima terça-feira 
(16), quando enfrenta a 
Argentina, a partir das 
20h30 (horário de Brasí-
lia), em San Juan.

Lucas Paquetá 
marca o gol da 
vitória de 1 a 0 
da seleção Lu

ca
s F

ig
ue

ire
do

/C
BF

Aaos 26 minutos, Marquinhos tocou para Neymar, que, de primeira, enfiou para Lucas Paquetá, que marcou o gol que garantiu o Brasil no Catar
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