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Desde 2011, unidade estava instalada em espaço alugado e agora funcionará em três turnos com capacidade para atender até 
720 alunos. “Isso mostra que nosso compromisso não é no discurso, nosso compromisso é na prática”, pontua Ronaldo Caiado
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educação em anápolis

investimentos de r$ 2,6 mi

aparecida de goiâniasaúde

mercado de trabalhogoiânia

Feira de Empregos + Social terá 3 mil vagas de trabalho e serviços gratuitos
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Prefeitura tem 42 pontos de vacinação 
contra Covid-19 no Dia D, sábado (19) 
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n o vice-prefeito de Apare-
cida vilmar Mariano, o vilmar-
zim, dá como certo que assu-
me o bastão no próximo dia 2 
de abril, com a renúncia do ti-
tular Gustavo Mendanha para 
se candidatar a governador.

n A quem o pergunta se 
já mandou confeccionar o 
terno da posse, Vilmarzim 
responde garantindo que 
pretende inovar e receber a 
prefeitura o mais informal-
mente possível, vestido com 
camisa de manga curta. 

n o prefeito de rio verde 
Paulo do vale já disse que 
considera superado desenten-
dimento com daniel vilela, fu-
turo vice da chapa da reeleição 
do governador ronaldo Caia-
do. Mas não é bem assim.

n Paulo do Vale é um gentle-
man e não criará em hipótese 
alguma qualquer problema 
para Caiado, mas espera 
gestos mais consistentes de 
aproximação e conciliação da 
parte de Daniel Vilela. 

n Se optar pelo nanico Pa-
triota, como parece que vai 
acontecer, o prefeito de Apa-
recida Gustavo Mendanha 
ganhará de lambujem o mar-
queteiro Jorcelino Braga, pre-
sidente do partido e um dos 
melhores de Goiás.

n Há ansiedade entre os 
candidatos a deputado es-
tadual e federal, de todos os 
partidos, pela chegada de-
finitiva de Henrique Mei-
relles. Todos esperam lu-
crar com dobradinhas com 
o ex-ministro.

n A deCCor, unidade an-
ticorrupção da Polícia Civil, 
investiga aquisições suspeitas 
de material escolar pela prefei-
tura de Aparecida. Um gasto 
de r$ 10 milhões com fanto-
ches também está no alvo.

n Isso mesmo: fantoches. 
Gustavo Mendanha comprou 
de uma empresa nordestina, 
sem licitação, um grande 
lote de bonecos de mão 
para supostamente usar em 
atividades pedagógicas nas 
escolas municipais. 

n  A candidatura do ex-reitor 
da UfG edward Madureira a 
deputado federal, pelo PT, 
ameaça a reeleição de ru-
bens otoni, que enfrenta a 
fadiga das suas bases diante 
do efeito “mais do mesmo”.

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

Vivendo uma dramática situação de isolamento pessoal, o prefeito de Aparecida Gusta-
vo Mendanha transformou-se em exemplo da inviabilidade da imposição de interesses 
ou ambições sobre situações de grupo ou mesmo partidos políticos. É patética a corrida 
de Mendanha atrás de uma legenda de porte considerável, capaz de livrá-lo da humi-
lhante filiação a uma legenda nanica – que é o que está delineado para ele, hoje. Os 
12 apregoados partidos que o assediavam antes da saída do MDB, desapareceram. Não 
bastou para ele ter sido eleito com mais de 90% dos votos do segundo maior colégio 
eleitoral do Estado, como imaginou. Faltou receptividade para as suas articulações, de 
resto primárias, e respostas para uma pergunta muito simples: quem ganha com a can-
didatura de Mendanha e uma possível, mas difícil, vitória na corrida pelo Palácio das Es-
meraldas? Fora ele mesmo e seu grupo próximo, aliás de nível paroquial, provinciana-
mente abrigado na prefeitura de Aparecida, mais ninguém. O rapaz está muito próximo 
de concluir que não valeu a pena trair a sua história e seu “irmãozinho” Daniel Vilela. 

pERGUNtaS a caiaDo FalaRaM DE MaRcoNi, MaS iGNoRaRaM MENDaNHa
Quase ninguém notou: nas três ou quatro entrevistas que deu nesta semana a veículos da organização Jaime Câmara, o governador ronaldo Caiado não foi 
questionado nem uma única vez a propósito de temas envolvendo o prefeito de Aparecida Gustavo Mendanha. os jornalistas que questionaram Caiado não 
mencionaram a existência de Mendanha. Coube ao governador, de passagem, em uma das sabatinas, fazer uma citação ao prefeito, profundamente negativa, 
quando lembrou que decisões equivocadas na esfera de competência de Aparecida podem levar a um preço recorde de mais de r$ 7 reais para a tarifa do trans-
porte coletivo na região metropolitana de Goiânia. Anote-se que Mendanha é visto com muita simpatia pela redação de o Popular, jornal ao qual é chamado 
para entrevistas frequentes com perguntas que só levantam a bola e nunca apresentam críticas ou pontos negativos para incomodar. Se ele não foi lembrado 
por esse pessoal é sinal de que, como pré-candidato a governador, entrou em processo de esvaziamento – tanto que outro concorrente potencial, o ex-governa-
dor Marconi Perillo, mereceu referências nas entrevistas e até foi disfarçadamente defendido em perguntas como sempre capciosas da repórter fabiana Pulcineli.

MaRcoNi tEStE a iMaGEM apaREcENDo EM EVENtoS coM pÚBlico coNtRolaDo
embora muita gente não acredite, dada a sua necessidade de conquistar um mandato, para o quê uma candidatura a deputado federal seria o caminho 
mais seguro, o ex-governador Marconi Perillo segue falando que avalia a possibilidade de disputar ou o governo do estado ou a senatória, nas eleições 
de outubro. depois de aparecer na 1ª pesquisa Serpes em posição teoricamente positiva, em 2º lugar para governador, embora a grande distância do 
governador ronaldo Caiado, e em 1º para o Senado, em um quase empate técnico com Henrique Meireles, Marconi adotou a estratégia se mostrar 
visível em eventos com público controlado, para testar a receptividade. Foi o caso, nesta semana, da participação em uma ação filantrópica da igreja do 
padre Luiz Augusto, em Aparecida, onde as coisas correram sem incidentes para o tucano. ele enfrenta o constrangimento de se situar4 como o nome 
mais rejeitado em todos os levantamentos, porém há informações de que, na região metropolitana, ultrapassaria os limites do aceitável em matéria de 
ojeriza popular. Lembrando; em 2018, ficou em 6º lugar para senador em Goiânia e Aparecida, atrás até do inexpressivo Agenor Mariano.

aoS iNtERESSaDoS: 2022 É BEM DiFERENtE DE 1998, aViSa VilMaR RocHa
o presidente estadual do PSd vilmar rocha não vê semelhança entre a candidatura do prefeito de Aparecida Gustavo 
Mendanha e a surpreendente vitória do governador Marconi Perillo em 1998 – frequentemente lembrada pelo grupo de 
Aparecida. “Mendanha nem sequer tem um partido”, lembra vilmar, enquanto Marconi contou naquela época,  com uma 
frente partidária maior que a do adversário iris rezende, tinha o apoio de cinco deputados federais de peso (ele mesmo, 
vilmar; Lúcia vânia; ronaldo Caiado; Pedrinho Abrão; e roberto Balestra), o respaldo de cinco ex-governadores (Henrique 
Santillo; Mauro Borges; otávio Lage; Ary valadão; e Leonino Caiado) e, mesmo não sendo apoiado ostensivamente por 
fernando Henrique Cardoso, o PSdB era o partido do presidente, com vários ministros, entre eles o poderoso Sérgio Mota, 
das Comunicações, atuando declaradamente a favor de Marconi. de resto, a campanha no rádio e na Tv teve o dobro do 
tempo da coligação de iris. Mendanha, em comparação com tudo isso, não tem absolutamente nada.

MEiREllES, MESMo loNGE DE GoiÁS, coNtiNUa BEM SitUaDo paRa o SENaDo
o ex-ministro, ex-presidente do Banco Central e atual secretário de fazenda de São Paulo Henrique Meirelles passou a representar, quanto 
a sua candidatura ao Senado por Goiás, uma possibilidade que pode ou não acontecer. ele está vinculado à campanha presidencial de João 
dória, que não decolou e está agora submetido ao arranjo discutido entre o PSdB, MdB e União Brasil. Admite até se retirar da disputa. Mas 
Meirelles não tem motivos para desistir dos seus objetivos senatoriais: na 1ª pesquisa Serpes, ficou em 2º lugar, quatro ou cinco pontos atrás do 
ex-governador Marconi Perillo, o que não é nada e pode ser superado com facilidade diante da monumental rejeição do tucano. diz ele que virá 
para Goiás em março, o que aparentemente garante tempo suficiente para recuperar os eventuais prejuízos da sua prolongada ausência 
e ausência de comunicação com o eleitorado estadual. Pelo potencial e pelas características da próxima eleição, em que tudo indica que 
os candidatos majoritários com capacidade comprovada de entrega serão privilegiados, Meirelles é aposta de baixo risco. 

EStRatÉGia DE MENDaNHa ao ViSitaR oS MUNicípioS Foi UM FRacaSSo
em duas eleições seguidas para o governo do estado, o senador vanderlan Cardoso sofreu com a falta de público para os seus “eventos” nos mu-
nicípios – sendo obrigado a postar fotos em que as maiores lideranças ao seu lado seriam metaforicamente tipos como o suplente de vereador 
Zé da Bomba e o candidato derrotado (a vereador) Tião da Ambulância. Não é fácil. o último exemplo dessa estratégia fracassada é o prefeito 
de Aparecida Gustavo Mendanha, com suas viagens ao interior onde a inexpressividade de quem o recebe e cerca é a tônica – geralmente o 
“Zé da Bomba” e o “Tião da Ambulância”. e o pior: geralmente gente que teve seus interesses contrariados, como antigos militantes do 
deM que não foram nomeados pelo governador ronaldo Caiado. São eles que se agregam a Mendanha, depois de aguardar sinecuras 
que Caiado não distribuiu e jamais distribuirá. Mendanha pagou um preço alto: em quase um ano de movimentação pelo interior afora, 
não agregou nada de positivo e segue, hoje, sem apoios de peso e sem acrescentar qualquer consistência à sua candidatura ao governo.

iSolaMENto DE MENDaNHa É DRaMÁtico E EXpÕE
FRaGiliDaDE Da SUa liDERaNÇE E Do SEU pRoJEto
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infraestrutura

Sistema de abastecimento de 
água de Anápolis será ampliado

o governador Ronal-
do Caiado assinou, 
nesta quarta-feira 

(16/02), ordens de serviço 
para execução de obras 
de ampliação do siste-
ma de abastecimento de 
água de Anápolis. Dividi-
dos em quatro contratos, 
os investimentos somam 
R$ 74,8 milhões. A sole-
nidade foi realizada na 
Estação de Tratamento 
de Água (ETA) da Sane-
ago, no Jardim das Amé-
ricas, durante agenda do 
governador no município.

“Anápolis não tinha 
garantia de água tratada, 
principalmente no perío-
do de seca, nos meses de 
agosto, setembro e ou-
tubro. Como anapolino, 
fico orgulhoso em poder 
iniciar esta obra”, ressal-
tou o chefe do Executivo 
estadual ao lembrar que o 

crescimento econômico e 
a expansão do município 
estavam limitados pela 
falta d’água. “Vale a pena 
acreditar no nosso gover-
no e nas nossas institui-
ções”, finalizou.

A ampliação do siste-
ma visa garantir o forne-
cimento regular à popu-
lação ao longo de todo o 
ano, inclusive nos períodos 
de estiagem, conforme 
ocorrido em 2021, pela 
primeira vez em 20 anos. “A 
Saneago, em vez de fazer 
construções para água tra-
tada e esgoto, servia muito 
mais para fazer campanha 
eleitoral”, relembra Caiado.

As melhorias com-
preendem expansão das 
redes de distribuição e 
de Estação Elevatória, au-
mento da capacidade de 
tratamento da ETA e de 
reservação, implantação 

de subestação elétrica e 
de Unidade de Tratamen-
to de Resíduos, melhorias 
técnicas no sistema de 
abastecimento e novas 
ligações domiciliares.

O primeiro lote, que 
envolve investimentos 
estaduais no valor de 
R$ 4,2 milhões, inclui 
a ampliação do volume 
do Centro de Reservação 
Aeroporto em 1,2 milhão 
de litros; a implantação 
de 10,5 quilômetros de 
redes de distribuição de 
água e de 127 ligações 

domiciliares, para aten-
der a 13 bairros. O segun-
do, cujo investimento é 
de R$ 6 milhões, engloba 
a ampliação dos centros 
de reservação Calixtópolis 
e Recanto do Sol, com ca-
pacidade total de 1 milhão 
de litros, além da execução 
de 17,1 quilômetros de re-
des e 736 ligações, benefi-
ciando 15 bairros.

Já o terceiro contrato 
compreende a ampliação 
da Elevatória de Água Tra-
tada (EAT) Jardim América 
e a implantação da ETA 

Santo André, além de 59,5 
quilômetros de redes de 
distribuição e 2.163 mil 
ligações domiciliares para 
atender 59 bairros, totali-
zando o valor de R$ 21,3 
milhões. O quarto, por fim, 
com montante da ordem 
de R$ 43,2 milhões, é rela-
tivo à ampliação da capa-
cidade da ETA de 800 para 
1,6 mil litros por segundo, 
com implantação de dois 
novos módulos, reforma 
dos módulos existentes, 
implantação de subesta-
ção elétrica e de Unidade 

de Tratamento de Resí-
duos (UTR), atendendo a 
todo o município.

“Estas obras vão ser ini-
ciadas imediatamente. São 
obras importantes, princi-
palmente para continuar 
a integração de sistemas, 
aumentar a reservação e 
a rede, e duplicar nossa 
estação. Isso aqui ainda 
é o começo, tem muito 
por vir. Vamos continuar 
nesse mesmo ritmo, com 
ainda mais”, salienta o 
presidente da Saneago, 
Ricardo Soavinski.

investimentos de r$ 74,8 milhões 
vão garantir fornecimento regular à 
população ao longo de todo o ano, 
inclusive nos períodos de estiagem. 
“vale a pena acreditar no nosso 
governo e nas nossas instituições”, 
ressalta chefe do executivo
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Ronaldo Caiado inicia série de obras da Saneago para ampliar o sistema de abastecimento de água, com investimentos de R$ 74,8 milhões

habitação

Agehab entrega mais 72 apartamentos para famílias 
de Itumbiara nesta quinta

O Governo de Goiás en-
trega, por meio da Agên-
cia Goiana de Habitação 
(Agehab), 72 apartamentos 
do Residencial Europa II, 
em Itumbiara, região Sul 
do Estado, nesta quinta-
-feira (17/2), a partir das 
9 horas. A solenidade será 
realizada no próprio re-
sidencial, construído no 
bairro Jardim Europa. A di-
retora de Desenvolvimen-
to Institucional e Coope-
ração Técnica da Agehab, 

Priscilla Tejota, representa 
na solenidade, o presiden-
te da Agehab, Pedro Sales. A 
primeira etapa, com 60 mo-
radias, já havia sido entregue 
no último dia 31 de janeiro. 

O Governo de Goiás in-
vestiu R$ 15 mil em cada 
unidade, totalizando R$ 
1,08 milhão, de recursos 
estaduais no empreendi-
mento, provenientes do 
programa Pra Ter Onde 
Morar – Crédito Parceria, 
que disponibiliza crédi-

to outorgado de ICMS. Os 
recursos estaduais ajudam 
a reduzir o valor total do 
financiamento dos imó-
veis pela Caixa, que exe-
cuta a parte federal do 
investimento. As parcelas 
menores possibilitam que 
famílias de menor renda 
tenham condições de ad-
quirir um imóvel. 

O presidente da Agehab, 
Pedro Sales, destaca que 
a agilidade nos projetos, 
obras e na ação do Gover-

no tem resultado nas di-
versas inaugurações reali-
zadas, mesmo em período 
chuvoso. “Estamos avan-
çando de forma positiva 
em todos os programas e 
projetos e isso é fruto de 
muito esforço em várias 
frentes de trabalho, tan-

to no interior, quanto na 
região Metropolitana de 
Goiânia”, avalia. 

Os apartamentos do 
Residencial Europa II pos-
suem dois quartos, sala 
integrada com a cozinha 
e banheiro social, com 
área construída coberta 

de 45,56 m², uma vaga de 
garagem e área de lazer 
com área gourmet, chur-
rasqueira, piscinas adulto e 
infantil, parquinho infantil, 
salão de festa e quadra po-
liesportiva. O investimento 
total no empreendimento 
foi de R$ 5,75 milhões. 
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Governo entrega 72 apartamentos na segunda etapa do Residencial Europa. Na primeira, 60 unidades foram 
entregues em janeiro, construídas com aporte de recursos do programa Pra Ter Onde Morar - Crédito Parceria

Segunda etapa do residencial europa teve investimento total de 
r$ 5,75 milhões, sendo r$ 1,08 milhão da contrapartida estadual dentro 
do programa Pra Ter onde Morar – Crédito Parceria, diminuindo valor 
da parcela de financiamento junto à Caixa econômica federal
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aparecida de goiânia

Feira de Empregos + Social terá 3 mil 
vagas de trabalho e serviços gratuitos

o Governo de Goiás, 
por meio da Secre-
taria da Retomada, 

promove a Feira de Em-
pregos + Social, com ofer-
ta de três mil vagas de 
trabalho, além de serviços 
sociais gratuitos para a po-
pulação. Os atendimentos 
são realizados por meio 
de parceria entre a Secre-
taria de Desenvolvimento 
Social (Seds), o Gabinete 
de Políticas Sociais (GPS) 
e a Organização das Vo-
luntárias de Goiás (OVG). 
O evento será nos dias 17 
e 18 de fevereiro, das 8 às 
17 horas, no Cotec Sebas-
tião Siqueira, ao lado do 
Buriti Shopping.

Entre as oportunida-

des de emprego, o público 
poderá agendar entre-
vista para vagas de auxi-
liar de limpeza, consultor 
de vendas, motorista de 
caminhão, servente de 
obras, auxiliar de logís-
tica, corretor de imóveis, 
vendedor de consórcios, 
e muitas outras. As vagas 
disponíveis em cada mu-
nicípio estão disponíveis 
no site da Retomada.

O secretário da Retoma-
da, César Moura, afirmou 
que o objetivo do evento 
é aproximar ainda mais 
as vagas de emprego da 
população que precisa de 
um trabalho com carteira 
assinada. “O governador 
Ronaldo Caiado sempre 

ressalta que o emprego 
é o programa social mais 
eficiente do mundo, e po-
demos ver na prática o 
quanto isso é verdade. Um 
dos entraves para a colo-
cação no mercado de tra-
balho é a falta de qualifi-
cação profissional, o que 
buscamos resolver com a 
oferta de cursos gratuitos 
do Cotec”, pontua Moura.

A Secretaria de Esta-
do de Desenvolvimento 
Social (Seds) vai oferecer 
atendimento para emis-
são de documentos como 

registro civil, passaporte 
do idoso, passe livre da 
pessoa com deficiência, e 
Carteira de Identificação 
do Autista. Segundo o titu-
lar Seds, Wellington Matos, 
a parceria com a Secretaria 
da Retomada tem produzi-
do resultados importantes. 
“São ações que visam a 
promoção de oportuni-
dades de emprego, além 
de serviços ao cidadão, e 
contribuem para a reto-
mada da economia e para 
a dignidade da pessoa em 
diferentes contextos”.

Preocupada com a ca-
pacitação profissional 
dos goianos, a Retomada 
fará inscrições em cursos 
gratuitos do Colégio Tec-
nológico, com emissão de 
certificado. Serão ofereci-
dos cursos de atendente 
de farmácia, confeitaria, 
enfermagem em saúde do 
adulto e do idoso, inglês 
instrumental, porteiro, re-
dação e produção de texto, 
português instrumental, 
secretariado básico, servi-
ços de beleza, maquiagem 
profissional, oratória, e ro-

tinas administrativas.
O Goiás Social, iniciati-

va implementada pelo Ga-
binete de Políticas Sociais 
(GPS) e que envolve ações 
de secretarias estaduais 
e municipais em prol da 
superação de carências e 
da saída sustentável da 
pobreza, também participa 
com a entrega de cartões 
do Mães de Goiás. O bene-
fício oferece R$ 250 men-
sais para mulheres com 
filhos de até seis anos e 
que vivem em situação de 
vulnerabilidade social.

Além de oportunidades para entrar 
no mercado de trabalho, evento fará 
inscrição em cursos de capacitação 
do Colégio Tecnológico (Cotec), 
de emissão de documentos como 
registro civil e passaporte do idoso. 
Ação será nesta quinta-feira (17) e 
sexta-feira (18), das 8 às 17h
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Governo de Goiás promove Feira de Empregos + Social: evento oferece 3 mil vagas de trabalho e serviços gratuitos

goiânia

Prefeitura tem 42 pontos de vacinação 
contra Covid-19 no Dia D, sábado (19)

A Prefeitura de Goiânia re-
aliza, no sábado (19/02), 
mais um Dia D de Vacinação 
contra a Covid-19. São 42 
pontos de vacinação, entre 
postos fixos e vans da Vaci-
nAção, com capacidade para 
atender até 30 mil crianças, 
adolescentes e adultos. “O 
objetivo de toda essa estru-
tura é facilitar o acesso da 
população, pois sabemos 
que a vacina é a forma mais 
eficaz de nos proteger contra 
o vírus”, afirma Rogério Cruz.

Do total de postos dis-
ponibilizados, 14 são dire-
cionados à vacinação das 
crianças de 5 a 11 anos, 

enquanto 26 atendem 
a pessoas a partir de 12 
anos. O atendimento nes-
tas unidades de saúde vai 
das 8h às 17h. Duas vans 
do projeto VacinAção com-
pletam a estrutura e rece-
bem adolescentes e adul-
tos das 8h às 16h.

Goiânia tem 82% da po-
pulação vacinável, isto é, a 
partir de 5 anos, vacinadas 
com a primeira dose, en-
quanto 74% tem esquema 
vacinal primário completo. 
“A logística montada tem 
capacidade para acolher e 
vacinar 30 mil pessoas, por 
isso, esperamos realmente 

que, quem ainda não se 
vacinou ou está com algu-
ma dose atrasada, aprovei-
te esse momento. Temos 
mais de 74% dos goianien-
ses a partir de 5 anos com 
primeira e segunda dose, 
mas contamos com toda a 
expertise de ampliar essa 
proteção”, reforça Cruz.

O secretário municipal 
de Saúde, Durval Pedroso, 
reforça que “já passamos de 
2,5 milhões de doses contra 
a Covid-19 aplicadas em 
Goiânia, mas é importante 
que as pessoas continuem 
se vacinando. Só assim esta-
remos protegidos”.
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“Sabemos que a vacina é a forma mais eficaz de nos proteger e diminuir o risco de contágio, por isso, 
montamos toda essa logística para facilitar acesso da população”, enfatiza prefeito Rogério Cruz

Com capacidade para atender até 30 mil pessoas, 
estrutura conta com 14 postos para crianças de 05 a 11 
anos, 26 para pessoas a partir de 12 anos e dois itinerantes
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Para celebrar a saúde 
A Unimed Goiânia comemora 44 anos e celebra o 

aniversário com um evento para reforçar o incentivo 
à prática de hábitos saudáveis. A cooperativa realiza 

a etapa dia de Saúde - 2022, uma corrida de rua para 
beneficiários e público em geral, com percursos de 

3km a 15km. A corrida será no dia 19 de março, com 
largada a partir das 19h, no estacionamento do Estádio 

Serra Dourada. A inscrição é gratuita para atletas 
beneficiários da Unimed Goiânia acima de 50 anos, 

que fizeram PSA nos últimos 12 meses, ou acima de 40 
anos, que realizaram mamografia nesse período. Os 

interessados devem apresentar resultado do exame, 
cartão do plano e documento de identificação para 
a inscrição que está sendo feita exclusivamente na 

Corretora Unimed do Shopping Flamboyant (piso 1).

saFra 2022
A Uruaçu Açúcar e Álcool, unidade sucroenergética 
localizada no norte goiano,  abre as inscrições para 
os profissionais interessados em trabalhar na safra 

2022. Serão disponibilizadas vagas para áreas da 
indústria, do campo, da oficina mecânica e transporte. 
As pessoas interessadas deverão procurar o Sindicato 

rural de Uruaçu  ou o Sindicato dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras rurais de São Luiz do Norte e Hidrolina  

de segunda a sexta-feira.

PrÉ-VeNda do FilMe baTMaN
Os fãs do homem morcego já podem se preparar para 

assistir a um dos filmes mais aguardados! O Moviecom 
Buriti Shopping iniciou a pré-venda para o longa-

metragem “Batman”, com uma grande novidade: para 
os ingressos adquiridos entre às segundas e quartas-

feiras, todos pagam o valor de meia entrada. Na trama, 
Bruce Wayne (Robert Pattinson) está há dois anos 

protegendo as ruas de Gotham City, ao lado de alguns 
aliados. Contudo, um assassino passa a aterrorizar a elite 

de Gotham, levando Bruce a investigar o submundo da 
cidade. Essa imersão levará o homem morcego a descobrir 

uma onda de corrupção que envolve o nome de sua 
família. As sessões acontecerão nos dias 1 e 2 de março, 

que antecedem à estreia do filme, e os ingressos podem 
ser comprados antecipadamente no próprio cinema, ou 

virtualmente.

churrascaTa de PrêMios
A friboi, marca de carnes mais vendida no Brasil, dá 

continuidade à sua campanha que reforça o território 
do churrasco e lança a promoção “Maturatta Friboi – 
Churrascatta de Prêmios”. Válida em todo o território 

nacional, a mega ação trade acontece até o dia 12 
de maio e vai distribuir mais 3 milhões de reais em 

prêmios. A cada 80 reais em compras de Maturatta 
friboi, o consumidor receberá um cupom da sorte. As 

chances são dobradas para a linha com osso, composta 
por cinco cortes especiais como T-Bone, Assado de tiras 

e Prime Rib. Depois, basta entrar no site da promoção 
www.promomaturatta.com.br e cadastrar o cupom 

fiscal para participar.

Stand Up Comedy - o 
humorista Nando viana, 
irá se apresentar no Teatro 
Goiânia no dia 19 de março, 
às 20h, com o stand up 
comedy, ‘Espetáculo ‘Coloca 
o cinto que a viagem vai ser 
longa’. Diretamente do sul, 
o comediante apresenta um 
resumo das suas histórias, 
suas experiências e sua 
trajetória de sucesso, o 
espetáculo promete agitar o 
fim de semana. Ele traz para 
seu humor, nesta ocasião, a 
vivência de ser pai até sua 
participação no programa ‘A 
Culpa é do Cabral’.

Degustando vinhos - o ex-
jogador da seleção brasileira 
de futebol, Bebeto, estará em 
Goiânia nesta sexta-feira (18) para 
uma gravação no decorado do 
residencial 15W22 da GPE Inc. O 
baiano será o garoto propaganda 
de dois vinhos especiais que estão 
sendo lançados pela vinícola 
goiana Serra das Galés, além de 
sucos de uvas. Quando jogou 
na Espanha, o jogador teve a 
oportunidade de se tornar um 
expert na arte de apreciar vinhos 
de qualidade. Os vídeos serão 
veiculados em redes sociais.

Ensaios da Anitta - A bailarina Camila Leão se 
apresentou ao lado de Anitta e Pedro Sampaio no “Ensaios 
da Anitta” neste último domingo. A goiana que compõe a 
equipe de dançarinos do cantor está se preparando para a 
maratona de shows no carnaval de 2022.

Safadão em Goiânia - ‘Puxadinho’ 
em parceria com ‘Bloquinho do Mada’ 
apresentam show do Wesley Safadão 
e convidados. Para celebrar o clima de 
folia, neste sábado, 19 de fevereiro, 
‘Puxadinho’ e ‘Boquinho do Mada’ 
apresentam grandes nomes para folia no 
espaço Music Stage, em Goiânia.
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Caiado Inaugura em Anápolis sede de 
colégio com investimento de R$ 2,6 mi

o governador Ronaldo 
Caiado inaugurou, 
nesta quarta-feira 

(16), em Anápolis, a sede 
própria do Colégio Estadual 
Professor Salvador Santos. 
Com mais de R$ 2,6 mi-
lhões em investimentos do 
Tesouro Estadual, a nova 
unidade atende a popula-
ção do Bairro Calixtolândia 
e região. “Tem uma história 
maior, não é só a entrega 
de uma unidade escolar. É o 
que Anápolis vem sentindo 
nestes três anos, um mês e 
16 dias do nosso governo: 

só na cidade investimos R$ 
72,7 milhões só nas esco-
las e nos alunos”, afirmou 
Caiado. “Nunca existiu nada 
parecido em nenhum go-
verno”, frisou o governador.

Desde 2011, o colégio 
funcionava de forma provi-
sória em uma sede alugada 
pela Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc). Caiado 
lembrou que a atual gestão, 
além de reformar todas es-
colas da rede no município, 
foi além. “Demos uniformes, 
material didático de quali-
dade, computadores, bolsa-
-estudante a todos alunos 
do Ensino Médio e condi-
ções para que os professo-
res se sentissem respeita-

dos”, elencou o governador. 
“Comprova que está aconte-
cendo uma virada de pági-
na em relação à Educação”, 
ratificou a titular da Seduc, 
Fátima Gavioli.

As obras foram iniciadas 
no dia 13 de março de 2020 
e concluídas no início de 
2022. “Como a gente con-
segue começar e entregar 
essa obra em tempo recor-
de como estamos fazendo 
aqui? Porque existe serie-
dade”, lembrou a secretária 
de Educação. O prefeito 
de Anápolis, Roberto Na-
ves, creditou a conquista à 
parceria entre os governos 
estadual e municipal. “Tan-
to eu, quanto o governador 

Ronaldo Caiado, temos o 
entendimento de que nin-
guém faz nada sozinho. 
Depois, porque sabemos 
colocar o interesse da po-
pulação acima de qualquer 
interesse político”, disse.

Estrutura
O prédio, modelo Padrão 

Laje Plana, possui oito sa-
las de aula, pátio coberto 
multiuso, cozinha, refeitó-
rio, bloco da administração, 
midiateca (laboratório de 
Informática e biblioteca 
integrados) e laboratório 
de ciências. Agora em sede 
própria, a instituição de en-
sino inicia o ano letivo de 
2022 com capacidade para 

atender até 720 alunos em 
três turnos. No matutino e 
vespertino serão ofertadas 
vagas para estudantes do 6° 
ao 9° ano do Ensino Funda-
mental. O noturno contem-
plará alunos da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) do En-
sino Fundamental e Médio.

Entre os representan-
tes do Legislativo, Coronel 
Adailton externou sua satis-
fação “em estar ao lado de 
um governo que investe ma-
ciçamente na Educação”. No 
mesmo tom, Hamilton Filho 
pontuou que Caiado é um 
líder que “faz compromis-
sos e cumpre”. Já o deputa-
do federal Delegado Waldir 
destacou que o governador 

“espantou os ratos da corrup-
ção, não tem elefante branco 
e agora temos um colégio de 
primeiro mundo. Muitos vão 
pensar que é uma escola 
particular”, finalizou.

Também estiveram 
presentes a inauguração 
o secretário de Estado, 
Joel Sant’Anna Braga Fi-
lho (Indústria, Comércio e 
Serviços); o presidente da 
Companhia de Desenvolvi-
mento Econômico de Goiás 
(Codego), Renato Menezes 
de Castro; o vice-prefeito de 
Anápolis, Márcio Cândido; 
e o presidente da Câmara 
Municipal, Leandro Ribeiro, 
representando os demais 
vereadores do município.

desde 2011, 
unidade estava 
instalada em 
espaço alugado e 
agora funcionará 
em três turnos 
com capacidade 
para atender até 
720 alunos. “isso 
mostra que nosso 
compromisso 
não é no 
discurso, nosso 
compromisso 
é na prática”, 
pontua 
governador
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Caiado inaugura a sede do Colégio Estadual Professor Salvador Santos, em Anápolis, com investimento de R$ 2,6 milhões. Unidade funcionava em estrutura alugada e passa atender 720 alunos
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Prorrogadas inscrições para Artes Circenses do Basileu França

A Escola do Futuro em Artes 
(EFG) Basileu França, insti-
tuição vinculada à Secre-
taria de Desenvolvimento 
e Inovação (Sedi) e gerida 
pela Universidade Federal 
de Goiás (UFG), prorrogou 
as inscrições para o curso 
Técnico em Artes Circenses. 
Serão selecionados 20 alu-
nos e as aulas serão minis-
tradas de segunda a sábado, 
no período matutino.

As inscrições podem ser 
feitas até o dia 20 de feverei-

ro, por meio do site https://
basileufranca.com.br/edi-
tais/. O resultado e lista para 
os testes de aptidão serão 
publicados às 18h do dia 24 
de fevereiro. Testes de 3 a 
5 de março e o resultado 
final no dia 10 de março. As 
aulas estão previstas para 
iniciarem de modo presen-
cial no dia 14 de março.

Os candidatos serão ava-
liados em duas etapas. Na 
primeira (avaliação prelimi-
nar), ele passará por uma 

prova prática de resistência 
e outra de flexibilidade.  Na 
segunda fase (avaliação 
artística) serão observados 
o desempenho em provas 
físicas na execução de um 
número. As opções vão des-
de tecido acrobático, perna-
-de-pau ou acrobacias de 
solo (saltos). Além disso, terá 
um exercício de improvisa-
ção e uma entrevista com a 
Comissão Avaliadora. Todos 
esses detalhes estão espe-
cificados no edital.
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As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de fevereiro, por meio do site da EFG Basileu França

interessados têm até domingo (20) para inscrições. Curso 
ofertado é de nível médio, tem duração de um ano e é gratuito
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Chuva no Rio já deixou mais de 100 mortos
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nascidos em abril

Caixa libera abono salarial para trabalhadores

Os trabalhadores da ini-
ciativa privada nascidos 
em abril recebem hoje 
(17) o abono salarial ano-
-base 2020. A Caixa Eco-
nômica Federal iniciou o 
pagamento no último dia 

8 e prosseguirá com a li-
beração até 31 de março, 
baseada no mês de nasci-
mento do beneficiário.

Também hoje, o Ban-
co do Brasil libera o 
abono salarial para os 
trabalhadores do setor 
público com inscrição 
final 2 e 3. O pagamen-
to para essa categoria 
- servidores públicos, 
militares e empregados 
de estatais inscritos no 
Pasep -  começou a ser 

feito na terça-feira (15) 
e segue até 24 de março, 
com base no dígito final 
da inscrição do servidor.

O abono de até um sa-
lário mínimo é pago aos 
trabalhadores inscritos 
no Programa de Integra-
ção Social (PIS) ou no 
Programa de Formação 
do Patrimônio do Servi-
dor Público (Pasep) há 
pelo menos cinco anos. 
Recebe agora quem tra-
balhou formalmente por 

pelo menos 30 dias em 
2020, com remuneração 
mensal média de até dois 
salários mínimos.

Os valores pagos a 
cada trabalhador variam 
de acordo com a quanti-
dade de dias trabalhados 
durante o ano-base 2020.

Devem receber o bene-
fício cerca de 22 milhões 
de trabalhadores, com va-
lor total de mais de R$ 20 
bilhões. Os recursos são 
do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT).
A Caixa informou que 

o crédito será depositado 
automaticamente para 
quem tem conta no ban-
co. Os demais beneficiá-
rios receberão os valores 
por meio da Poupança 
Social Digital, podendo 
ser movimentada pelo 
aplicativo Caixa Tem.

Caso não seja possível 
a abertura da conta di-
gital, o saque poderá ser 
feito com o Cartão do Ci-

dadão e senha nos termi-
nais de autoatendimento, 
unidades lotéricas, Caixa 
Aqui ou agências, sempre 
de acordo com o calendá-
rio de pagamento.

Para beneficiários resi-
dentes nos municípios da 
Bahia e de Minas Gerais 
em situação de emer-
gência, devido às fortes 
chuvas, o pagamento foi 
liberado no último dia 8, 
independentemente do 
mês de nascimento.

Servidores públicos 
com inscrição final 
2 e 3 também 
recebem hoje
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Cerca de 300 
pessoas tiveram 
que deixar casas

o temporal que caiu 
em Petrópolis, na 
região serrana 

fluminense, na última 
terça-feira (15), deixou 
pelo menos 104 mortos, 
segundo informações di-
vulgadas hoje (17) pela 
Defesa Civil estadual. A 

Polícia Civil está traba-
lhando para agilizar o 
reconhecimento e a libe-
ração de corpos.

Os bombeiros entraram 
no terceiro dia de buscas, 
já que ainda há desapa-
recidos. Os trabalhos de 
resgate resultaram no sal-

vamento de 24 pessoas 
até a noite de ontem. O 
Ministério Público do Rio 
de Janeiro (MPRJ) preparou 
uma lista com os nomes de 
mais de 30 desaparecidos.

Mais de 20 pontos 
de deslizamento foram 
registrados em toda a 

cidade. Apenas no mor-
ro da Oficina, no Alto da 
Serra, um dos locais mais 
atingidos, dezenas de ca-
sas foram soterradas. Há 
ainda casos de pessoas 
que foram levadas pelas 
cheias nas ruas.

Mais de 300 pessoas 

tiveram que deixar suas 
casas e estão acolhidas 
em abrigos ou casas de 
parentes e amigos.

O governador do Rio 
de Janeiro, Cláudio Cas-
tro, afirmou que essa foi 
a pior chuva da região 
desde 1932. Outros de-

sastres já ocorreram na 
serra fluminense. Em 
1988, foram 134 mortos 
em Petrópolis. Em 2011, 
918 pessoas morreram e 
outras dezenas desapare-
ceram na região serrana, 
principalmente em Nova 
Friburgo e Teresópolis.
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União Europeia analisa crise

os chefes de Estado e 
de Governo dos 27 
Estados-membros 

da União Europeia (UE) re-
alizam hoje (17) encontro 
informal em Bruxelas, an-
tes da reunião de cúpula 
com a União Africana (UA), 
para discutir os fatos mais 
recentes na crise entre 
Rússia e Ucrânia.

A discussão, pelos líde-
res da UE, sobre a ameaça 
de uma agressão russa à 
Ucrânia ocorre no mo-
mento em que o Kremlin 
(presidência russa) garante 
que concluiu as manobras 
militares na fronteira com 
o país. O anúncio é recebi-
do com cautela pelo bloco, 
que pediu à Rússia “passos 
concretos e tangíveis” para 
a solução da crise, obser-
vando que os sinais de 
Moscou são contraditórios.

O encontro informal 
dos líderes da UE coinci-
de com o término de uma 
reunião de dois dias dos 
ministros da Defesa da 
Organização do Tratado 
do Atlântico Norte (Otan).

m declaração divulgada 
nessa quarta-feira (16), os 
ministros da Defesa dos 

30 Estados-membros da 
Otan pediram à Rússia que 
escolha a via diplomática 
para resolver a crise com 
a Ucrânia, mas, como me-
dida preventiva, confirma-
ram o reforço da presença 
militar no leste.

“As ações da Rússia re-
presentam séria ameaça à 
segurança euro-atlântica. 
Como consequência, e 
para assegurar a defesa de 

todos os aliados, estamos 
destacando forças terres-
tres adicionais para a par-
te oriental da Aliança, bem 
como recursos marítimos 
e aéreos, tal como anun-
ciado pelos aliados, e au-
mentámos a prontidão das 
nossas forças”, disseram os 
representantes.

Destacando que a Otan 
está também prestes a 
reforçar ainda mais  sua 

“postura defensiva para 
responder a todas as con-
tingências”, os ministros 
argumentaram que essas 
medidas são “preventivas 
e proporcionais” e não 
contribuem para o au-
mento das tensões.

Na mesma declaração, 
os ministros da Defesa da 
Otan frisaram que con-
tinuam empenhados na 
abordagem dupla à Rússia, 

ou seja, “forte dissuasão e 
defesa, combinada com a 
abertura ao diálogo”.

O Ocidente acusa a 
Rússia de ter concentra-
do mais de 100 mil sol-
dados nas fronteiras da 
Ucrânia para invadir no-
vamente o país vizinho, 
depois da anexação da 
Crimeia em 2014.

A Rússia tem negado 
qualquer intenção bélica, 

mas exige garantias para 
a sua segurança, incluindo 
a promessa de que a Ucrâ-
nia nunca será membro 
da Otan, exigência limi-
narmente rejeitada pelo 
Ocidente, que propôs em 
troca conversações com 
Moscou sobre outros as-
suntos de segurança, como 
o controle de armas ou vi-
sitas recíprocas a infraes-
truturas sensíveis.

encontro 
informal ocorre 
em Bruxelas
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O encontro informal dos líderes da UE coincide com o término de uma reunião de dois dias dos ministros da Defesa da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan)

intercâmbio

Presidente diz que conversa com Putin foi “profícua”

Em declaração conjunta à 
imprensa, os presidentes 
Jair Bolsonaro e Vladimir 
Putin manifestaram on-
tem (16), em Moscou, a 
disposição de manter um 
diálogo ativo, principal-
mente, nos temas de de-
fesa, tecnologia e energia.

Após uma conversa 
que durou quase duas 
horas, Bolsonaro disse 
que o encontro foi “pro-
fícuo e de amplo inte-
resse dos nossos países”. 
Os dois presidentes fi-
zeram referência ao en-
contro desta quarta-fei-
ra entre os ministros das 
Relações Exteriores e da 

Defesa de ambos países.
Bolsonaro está na 

Rússia a convite de Putin 

e o encontro aconteceu 
no palácio do Kremlin, 
sede do governo russo.

O presidente brasilei-
ro iniciou o seu pronun-
ciamento agradecendo 
os votos de solidarieda-
de de Putin às famílias 
atingidas pela tragédia 
em Petrópolis, no estado 
do Rio de Janeiro.

Bolsonaro disse, ain-
da, que “somos solidá-
rios a todos os países 
que querem e se empe-
nham pela paz”. 

“Temos uma colabo-
ração intensa nos princi-
pais foros internacionais, 
como Brics [Brasil, Rús-
sia, Índia, China e África 
do Sul], G-20 e Nações 
Unidas, onde defende-
mos a soberania dos 
estados, o respeito ao 
direito internacional e 
à Carta das Nações Uni-
das”, acrescentou.

Agenda global
Putin, em sua fala, 

afirmou que, “ao trocar 
opiniões sobre temas 
da agenda global e re-
gional, constatamos que, 
sobre muitos assuntos, 
as posições dos nossos 
países são próximas ou 
coincidentes. Mante-
mos diálogo ativo entre 
os nossos ministérios 
das Relações Exterio-
res e Defesa. À propó-
sito, os chefes dessas 
pastas hoje realizaram 
a primeira reunião no 
formato 2+2. Os nos-
sos países defendem 
a formação do mundo 
multipolar, com base 
no direito internacional 
e no papel central co-
ordenador da ONU [Or-
ganização das Nações 
Unidas}”. O presidente 
russo disse, ainda, que 
os dois países seguirão 
com parcerias no Brics.

Bolsonaro destacou 

que o Brasil é uma potên-
cia no agronegócio e que 
há muito interesse no 
comércio de fertilizantes 
com a Rússia.

“No campo da energia, 
existem amplas oportu-
nidades para ampliarmos 
negócios nas áreas de ex-
tração de gás, petróleo e 
derivados”, afirmou o pre-
sidente, além de manifes-
tar o desejo de estreitar o 
diálogo em temas como 
exploração em águas 
profundas e hidrogênio.

“Atribuímos elevada 
prioridade à dinamização 
da aliança tecnológica 
entre Brasil e Rússia e su-
geri trabalharmos juntos 
em áreas de ponta como 
nanotecnologia, bio-
tecnologia, inteligência 
artificial, tecnologia de 
informação e comunica-
ções, e pesquisa em saú-
de”, disse Bolsonaro.
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“Temos uma colaboração intensa nos principais foros inter-
nacionais, como Brics [Brasil, Rússia, Índia, China e África do 
Sul], G-20 e Nações Unidas, onde defendemos a soberania 
dos estados, o respeito ao direito internacional e à Carta das 
Nações Unidas”, comentou o presidente Jair Bolsonaro

Bolsonaro e Putin 
se reuniram por 
quase duas horas, 
hoje, em Moscou
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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

Seleção brasileira feminina empata com 
Holanda na estreia do Torneio da França

A seleção feminina de 
futebol estreou com 
empate no Torneio 

Internacional da França. 
Nesta quarta-feira (16), 
pela primeira rodada da 
competição amistosa, as 
brasileiras ficaram no 1 a 1 
com a Holanda, atual vice-
-campeã mundial, no es-
tádio Michel d’Ornano, em 
Caen, na Normandia.

Foi o terceiro empate 
seguido no confronto entre 
as seleções. O último havia 
sido na Olimpíada de Tó-
quio (Japão), no ano passa-
do, por 3 a 3, no estádio de 
Miyagi, na cidade japonesa 
de Rifu. Dando sequência 
à reformulação na equipe 
brasileira, a técnica Pia 
Sundhage escalou as titu-
lares com três remanes-
centes do time olímpico: a 
meia Duda e as atacantes 
Geyse e Debinha. Na defe-
sa, as principais novidades 
foram a goleira Lorena e a 
lateral Fê Palermo.

Após um susto no pri-
meiro lance do jogo, em 

que a zaga parou e deu 
espaço para a zagueira 
Stefanie van der Gragt fi-
nalizar, sendo travada na 
hora certa por Duda, o Bra-
sil conseguiu neutralizar 
as principais ações ofen-
sivas da Holanda, dando 
pouco espaço à atacante 
Vivianne Miedema, uma 
das principais jogadoras 
da atualidade. No ataque, 
a seleção canarinho teve 

duas chances com Ary Bor-
ges. Aos seis minutos, a 
meia acertou o travessão, 
da entrada da área. Aos 
30, ela cabeceou para fora, 
após cruzamento da meia 
Kerolin pela direita.

No segundo tempo, as 
holandesas não bobea-
ram na primeira oportu-
nidade clara que tiveram. 
Aos 16 minutos, a meia 
Sherida Spitse lançou 

Lineth Beerensteyn em 
contra-ataque. A atacante 
esperou a bola quicar e 
chutou de primeira, enco-
brindo a goleira Lelê (que 
substituiu Lorena minu-
tos antes, com câimbras).

O duelo seguiu equili-
brado, com as duas equi-
pes procurando o gol, até 
que, aos 40 minutos, na se-
quência de uma bola afas-
tada pela zaga europeia, 

a lateral Letícia Santos fi-
nalizou e a bola bateu na 
mão da lateral Merel van 
Dongen, dentro da área. 
A arbitragem marcou pê-
nalti, que foi convertido 
pela atacante Marta, que 
havia entrado em cam-
po seis minutos antes. 
Antes do apito final, Van 
Dongen levou o segundo 
amarelo e foi expulsa.

O Brasil volta a cam-

po neste sábado (19), às 
17h10 (horário de Brasí-
lia), novamente em Caen, 
contra a seleção anfitriã. A 
competição amistosa em 
Caen serve como prepa-
ração para a Copa Améri-
ca, que será disputada 
em julho, na Colômbia, 
e vale vaga na Copa do 
Mundo do ano que vem, 
que tem Austrália e Nova 
Zelândia como sedes.

Brasileiras 
fizeram jogo 
parelho e 
igualaram placar 
com gol de Marta
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Foi o terceiro empate seguido no confronto entre as seleções
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