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n a situação dentro do Pa-
triota, quando ao controle 
nacional, do partido, encon-
tra-se sub-judice no TSe. o 
grupo do presidente esta-
dual Jorcelino Braga está no 
comando, mas depende do 
julgamento final. 

n A disputa é entre o atual 
presidente Ovasco Resende 
e o anterior, Adilson Barro-
so, derrubado por um golpe 
interno que ele não aceitou 
e judicializou, confiando 
na reintegração a qualquer 
momento. 

n o deputado estadual 
Paulo Cezar martins está 
com a cabeça quente quanto 
a um novo partido para se fi-
liar e disputar a reeleição. No 
mdB, já sabe que a sua can-
didatura não será avalizada.

n Paulo Cézar até andou 
sondando aliados próxi-
mos do presidente estadu-
al emedebista Daniel Vilela 
sobre a possibilidade de 
continuar no partido, mas 
foi informado de que, na 
convenção, seu nome não 
passa.

n a deputada estadual 
Lêda Borges na vice de Gus-
tavo mendanha resolve uma 
série de problemas. Um de-
les, minimizar as críticas a 
um prefeito que tem apenas 
2 mulheres em 27 secretarias 
municipais.

n Outra solução que vem 
da indicação de Lêda Borges: 
tira o ex-governador Marco-
ni Perillo da chapa majoritá-
ria, resolvendo o veto radical 
do presidente do Patriota 
Jorcelino Braga ao tucano.

n o vice-prefeito de apare-
cida Vilmar mariano, que assu-
me no lugar de Gustavo men-
danha no início de abril, deu 
entrevista a o Popular repetin-
do mais de 10 vezes que é de 
confiança. Sinal de que não é.

n Magda Mofatto e Prof. 
Alcides podem não conseguir 
disputar a reeleição para a 
Câmara Federal. Ambos têm 
processos de cassação pen-
dentes de julgamento no Tri-
bunal Superior Eleitoral.

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

O governador Ronaldo Caiado acaba de resolver o maior questionamento à sua gestão, 
que motivava a mobilização de sindicalistas e deputados ranhetas em eventos públicos 
do governo do Estado, ou seja, a retomada da data base para os reajustes anuais do 
funcionalismo. Ele autorizou um aumento de 10,16% para a categoria, com a aprova-
ção das entidades corporativas, que já será incluído na folha de março. Provavelmente, 
restarão por aí os eternos insatisfeitos e os gigolôs das causas perdidas, que só visam 
aproveitamento eleitoreiro, nada, contudo, que tenha importância ou se mostre capaz 
de deslustrar o gesto do governador. Antes da data-base, Caiado tinha também resol-
vido outro impasse pesado: o novo piso salarial dos professores, que o presidente Jair 
Bolsonaro usou como arma para tentar atingir os governadores, assinando um aumento 
espetacular de 33,24% que evidentemente tem impacto no caixa dos Estados. Em Goi-
ás, pouco mais de 26 mil mestres seriam, como foram, beneficiados, com um acréscimo 
de R$ 1 mil reais em seus vencimentos, que passariam, como passaram, para R$ 4 

mil mensais. Goiás foi o primeiro Estado a fazer a atualização, mesmo com um encargo adicional de R$ 500 milhões a mais 
por ano. De quebra, um acréscimo de 7,3% foi liberado para os professores que estão acima do piso salarial, atendendo a 
mais de 35 mil profissionais da Educação (e eles vão também receber os 10,16% da data base). Lembrando que os professores 
estaduais têm sido privilegiados com uma política de valorização real, convertida em dinheiro no bolso, nunca vista antes.

ÓtiMa SitUaÇÃo FiNaNcEiRa Do EStaDo Facilita a ViDa DE caiaDo
O ajuste fiscal e a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, o RRF, acertos espetaculares do governador Ronaldo Caiado, estão por trás do pacote de bondades 
para o funcionalismo, comprovado pela concessão da data base e do reajuste do piso dos professores. Não há quem não reconheça o trabalho que o atual governo 
desenvolveu para recuperar as finanças estaduais e liquidar com o histórico desequilíbrio entre receitas e despesas, antes crônico em Goiás – o que transforma a 
economista Cristiane Schmidt na melhor secretária da Fazenda da história recente de Goiás (o nome da pasta foi atualizado para Secretaria da Economia, que pode 
ser interpretado como uma alusão aos cortes de gastos e contenção de despesas dos últimos três anos). em linguagem popular, Caiado tem dinheiro para ir muito 
mais longe que os seus antecessores em matéria de distribuição de benefícios, investimentos em obras e, enfim, implantação ou ampliação de políticas públicas 
pelo estado afora. esse é um dos motivos que transformam a sua reeleição em aposta segura para as urnas de outubro. 

FiliaÇÃo ao NaNico patRiota É DESMoRaliZaNtE paRa MENDaNHa
Gustavo mendanha bateu cabeça para cima e para baixo. andou desesperadamente atrás de partidos como PL, PP, republicamos e PSd. Quando 
ele se desfiliou do mdB, em meados do 2º semestre do ano passado, apregoava ter convites de 12 siglas. No final das contas, terminou com portas 
abertas apenas pelos nanicos, ou seja, legendas que nunca tiveram existência real em Goiás e no mais das vezes venderam seu apoio em sucessivas 
eleições nacionais e estaduais, motivo pelo qual são também chamadas de “partidos de aluguel”. rebaixado pela decisão forçada de se abrigar no 
Patriota, para salvar a sua candidatura, mendanha recorre a todo tipo de malabarismo verbal para apresentar a sua nova filiação como pensada e 
amadurecida, quando, na verdade, não passou de um desmoralizante último recurso para salvar o seu projeto eleitoral. 

RoGÉRio cRUZ MElHoRa a aGENDa E ENtRa EM RitMo DE ENtREGaS DiÁRiaS
É inegável que o prefeito de Goiânia Rogério Cruz passou a entender melhor os desafios que estão à sua frente, abrindo uma agenda 
diária de entregas que mescla realizações grandes e pequenas, marcando presença no cotidiano da cidade e em especial nos bair-
ros. Cruz tem um compromisso ainda distante com a sua reeleição, que só será buscada em 2024, mas é óbvio que precisa desde já 
estabelecer as bases políticas e sociais para viabilizar mais um mandato. Como todo primeiro governo é um processo de campanha 
permanente para garantir um segundo – o prefeito parece ter se conscientizado disso, ao mesmo tempo, é claro, em que carrega a 
obrigação de dar respostas às demandas da capital. Um bom exemplo tem sido, neste mês de março, o pacote de programas de aten-
dimento ao inescapável dever de valorização das mulheres, que ganhou prioridade na prefeitura e está repleto de boas iniciativas. 

VaNDERlaN apRESENta SUaS DEFiNiÇÕES ao pRESiDENtE Do pSD VilMaR RocHa
Quem confia na palavra do senador Vanderlan Cardoso? Pois é: pouca gente. Em política, a credibilidade de uma liderança é construída a partir dos seus atos 
concretos e não por vãs declarações de intenção. Vanderlan, nesse sentido, é muito complicado. Não se preocupa em estender uma meada consistente ao longo 
do tempo quanto ao que pensa e faz. exatamente para conferir, mais uma vez, a verdade sobre os sinuosos movimentos do senador que o presidente do PSd 
Vilmar Rocha se reuniu com ele, nesta semana. E saiu com algumas certezas: 1) O senador não apoiará a reeleição do governador Ronaldo Caiado, que teve como 
aliado quando foi candidato a prefeito de Goiânia e prometeu retribuir; 2) Vanderlan ficará com o candidato a governador apoiado, em Goiás, pelo presidente Jair 
Bolsonaro. Qualquer que seja ele. 3)  Izaura Cardoso, sua esposa, lembrada vagamente para a vice de Gustavo Mendanha (ela é filiada ao PSC), não estará nas 
próximas eleições. Ela e o filho Victor estão concentrados na administração da Cicopal, que reúne as empresas do senador; e 4) Vanderlan, categoricamente, nega 
qualquer intenção de disputar a eleição para o governo de Goiás. Só estará na eleição como apoiador, não como protagonista.

DaNiEl VilEla HERDoU o MaioR patRiMÔNio político Do EStaDo
Ainda sem chegar aos 40 anos, o ex-vereador, ex-deputado estadual, ex-deputado federal e atual presidente estadual do MDB Daniel Vilela tornou-se, em menos 
de um ano, dono do maior patrimônio político do Estado: um partido que tem décadas de tradição, capilaridade em praticamente todos os municípios, ampla 
ressonância popular nas regiões de maior densidade demográfica de Goiás e um peso eleitoral inegável, mesmo porque há mais de 40 anos participa de todas 
as eleições majoritárias e debateu todas os temas que mobilizaram o eleitorado estadual. Com o desaparecimento de maguito Vilela e Iris rezende, um capital 
político de valor incomensurável foi transferido para Daniel Vilela – e a sua instrumentalização tem tudo a levá-lo para o topo do poder nos próximos anos, ou seja, 
ao Palácio das esmeraldas, em cuja antessala, como candidato a vice na chapa da reeleição do governador ronaldo Caiado, já ocupa a principal cadeira. o fato é 
que o jovem emedebista tem uma larga avenida à sua frente e só ele mesmo será capaz, se errar mais que o aceitável, de prejudicar a sua trajetória para cima.

Data BaSE E REaJUStE Do piSo DoS pRoFESSoRES
SÃo DoiS aRGUMENtoS FoRtES paRa a REElEiÇÃo
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Partido: Patriota
Presidente em Goiás: 
Jorcelino Braga

Deputados federais: 9
Deputados estaduais: 1
Senadores: zero

Prefeitos: 3
Tempo de Televisão: 
7 segundos

Status: nanico
Fundo partidário: R$ 32 
milhões para todo o país

ElEiÇÕES DE oUtUBRo

Mendanha vai para o nanico Patriota,
mas Alcides e Braga vetam Marconi

o anúncio feito pelo 
prefeito de Apareci-
da Gustavo Menda-

nha de que vai se filiar ao 
Patriota, partido nanico, en-
cerrando o calvário em que 
se transformou a sua busca 
por uma sigla para sus-
tentar a sua candidatura a 
governador, pode provocar 
a primeira crise interna no 
novo partido. É que o ex-go-
vernador e atual deputado 
federal Alcides Rodrigues 
e o marqueteiro e seu ex-
-secretário da Fazenda Jor-
celino Braga, presidente do 
Patriota em Goiás, rejeitam 
aliança com o PSDB do ex-
-governador Marconi Perillo.

Como apurou a reporta-
gem, Mendanha conversa 
com Marconi na tentati-
va de fechar acordo para 
formação de chapa ma-
joritária às eleições deste 
ano, com o ex-emedebista 
na disputa para o governo 
de Goiás e o tucano con-
correndo à vaga de Sena-
do. Ou, em uma segunda 

hipótese, a deputada tu-
cana Leda Borges na vice 
de Mendanha e Marconi 
como candidato a deputa-
do federal. 

Mendanha fracassou 
na tentativa de ganhar o 
apoio de legendas de peso, 
como o PL, PSD, Progres-
sistas ou Republicanos. 
Depois de meses batendo 
cabeça, restaram apenas 
ao prefeito o Podemos e 
o Patriota e, ainda, uma 
eventual aliança com o 
PSDB marconista.

Eleito governador do Es-
tado com respaldo de Mar-
coni Perillo, em 2006, Alci-
des Rodrigues, então no PP, 
rompeu com o líder tucano 
logo após o pleito, quando 
houve interferência na for-
mação de seu secretariado 
e na definição de políticas 
públicas, na época.

Cidinho, como é conhe-
cido o médico em Santa 
Helena, sua terra natal, 
passou os seus quatro 
anos de poder rompido 

politicamente com Mar-
coni Perillo e em 2010 
deu o troco no tucano: 
apoiou a candidatura do 
ex-prefeito de Senador 
Canedo Vanderlan Cardo-
so ao governo de Goiás. 
Vanderlan perdeu.

Em 2014, mais uma 
vez, Cidinho manteve sua 
posição adversa a Marco-
ni Perillo: manteve apoio 
a Vanderlan Cardoso na 
corrida ao Palácio das 
Esmeraldas. E em 2018, 
já no Patriota, Alcides Ro-
drigues disputou vaga – e 
venceu – para a Câmara 
Federal, na aliança do 
seu partido com o MDB 
de Daniel Vilela, então 
candidato a governador.

Já Jorcelino Braga, se-

cretário da Fazenda do 
governo Alcides Rodri-
gues, também acusou uma 
suposta interferência de 
Marconi Perillo no seu tra-
balho e travou uma “árdua 
batalha” pela mídia, com 
troca de farpas, contra o 
tucano. Perillo escalou o 
então deputado federal 
Carlos Alberto Lereia (hoje 
prefeito de Minaçu) para 
fazer ataques a Braga. 

De temperamento ex-
plosivo, Braga foi enfático, 
à época: “Eu não respondo 
a preposto. Vamos para o 
debate público, Marconi, 
que vou provar quem é 
você, o que faz e o que 
é capaz de fazer com 
dinheiro público”. O ex-
-governador preferiu não 

ir para o embate o com 
secretário da Fazenda.

Assim, Alcides e Braga 
já sinalizaram que acei-
tam Mendanha no Patrio-
ta, mas não a presença de 
Marconi Perillo na chapa 
majoritária e muito me-
nos convivendo no dia a 
dia da campanha do pre-
feito de Aparecida.  

Como se sabe, Men-
danha tem enfrentado 
dificuldades não só para 
escolher um grande par-
tido para filiação, mas, 
também, escolher candi-
dato a vice-governador e 
a senador em sua chapa.

As conversas com Ale-
xandre Baldy (Progressis-
tas) e João Campos (Repu-
blicanos), nomes cotados 

para concorrer ao Senado, 
não evoluíram, o que au-
menta o clima de tensão 
no QG do ainda prefeito 
de Aparecida, que prome-
teu renunciar ao mandato 
no fim deste mês.

Restaria, portanto, uma 
aliança com o PSDB de 
Marconi Perillo na dispu-
ta ao Senado. Mendanha 
tem prazo até as conven-
ções – 20 de julho a 5 de 
agosto – para escolher os 
companheiros de chapa 
majoritária para a disputa 
às eleições deste ano. Até 
lá, vai tentar superar as 
divergências e fechar acor-
dos com que possam con-
tribuir com o seu projeto 
eleitoral de 2022. Não está 
nem um pouco fácil. 

Prefeito de aparecida enfrenta via-
crúcis para conseguir uma legenda 
para sustentar a sua aventura 
eleitoral: sigla nanica que abriu as 
portas para ele não quer proximidade 
com o ex-governador tucano
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Alcides Rodrigues, que é deputado federal, e Jorcelino Braga, presidente do Patriota, aceitam a 
filiação de Mendanha, mas se recusam a fechar aliança com o ex-governador Marconi Perillo

O nanico Patriota vive na-
cionalmente uma crise in-
terna desde que o grupo de 
Ovasco Resende derrubou 
Adilson Barroso da presi-
dência, em junho do ano 
passado. O Patriota, que só 
tem nove deputados fede-
rais e nenhum senador, es-
teve perto de receber a filia-
ção de Jair Bolsonaro, mas 
as brigas internas levaram 
o  presidente a optar pelo 
PL. Com a janela partidária, 
a sigla deve diminuir de ta-
manho na Câmara. 

O vice-presidente do 
Patriota, Ovasco Resende, 
que assumiu o comando 
do partido, atuou para im-
pedir o ingresso do grupo 
de Bolsonaro, avalizado 
por Adilson Barroso, ano 
passado. O marqueteiro 
Jorcelino Braga, 1º secre-
tário nacional e presidente 
estadual do Patriota, inte-
gra o grupo de Ovasco Re-
sende, que atualmente dá 
as cartas no partido.

Ovasco Resende foi um 
dos que assinaram a peti-

ção contra o que chamou 
de “golpe” promovido por 
Barroso para filiar a famí-
lia Jair Bolsonaro. “Enten-
demos que as manobras 
feitas pelo atual presi-
dente do partido não 
atendiam a legislação vi-
gente, tornando a suposta 
convenção nula de pleno 
direito”, disse Ovasco.

Na prática, desde que 
Bolsonaro fracassou na 
tentativa de pôr de pé o 
Aliança pelo Brasil e anun-
ciou o namoro com o Pa-

triota, após tentar entrar 
em outros oito partidos, 
o racha só desgastou o 
partido e ainda criou um 
complicador adicional: a 
questão do controle da 
legenda está “sub judice”, 
isto é, submetida ao Tribu-
nal Superior Eleitoral, que 
ainda não se pronunciou. 
Se o grupo de Ovasco Re-
sende perder, Braga esta-
rá automaticamente fora 
do seu cargo no diretório 
nacional e do controle do 
partido em Goiás. 
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Ovasco Resende, ligado a Jorcelino Braga, está na presidência do 
Patriota, mas pode ser defenestrado pelo julgamento do TSE

Decisão judicial pode mudar comando
do partido e mudar o cenário em Goiás
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Sessão ordinária desta quinta-feira, 
10, traz extensa pauta de votação

a Assembleia Legis-
lativa do Estado de 
Goiás (Alego) reali-

za nesta quinta-feira, 10, 
a última sessão ordinária 
da semana. Na pauta de 
votação constam 74 pro-
cessos legislativos aptos 
à apreciação. Nas demais 
sessões realizadas duran-
te a semana, os deputados 
promoveram debates que 
conduziram a votação de 
22 processos, cinco deles 
em fase definitiva, sendo 
um assinado pela Gover-
nadoria e quatro de auto-
ria de deputados.

Para a reunião de hoje, 
a pauta traz 18 projetos de 

lei de iniciativa parlamen-
tar para votação definiti-
va, 27 em fase de primeira 
apreciação e 19 pareceres 
favoráveis aprovados pela 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação (CCJ). Po-
dem ser analisados, tam-
bém, oito projetos de lei do 
Poder Executivo em defini-
tivo e um em primeira vo-
tação. Do Ministério Público 
do Estado de Goiás (MP-GO) 
há na pauta um processo 
em primeira apreciação.

Dentre os processos que 
serão submetidos à vota-
ção definitiva, destaca-se a 
proposta da Governadoria 
que autoriza a permuta da 

área de propriedade do es-
tado para o Corpo de Bom-
beiros Militar do Estado de 
Goiás (CBMGO), pelo lote 
de terras de propriedade 
da Fundação Dom Pedro II. 
De acordo com o coman-
dante-geral do CBM-GO, 
coronel Marcelo Augusto 
de Araújo Bezerra, o re-
cebimento do imóvel em 
permuta viabilizará à fun-
dação a construção, com 
recursos próprios, de uma 
policlínica médica e odon-
tológica, uma clínica de fi-
sioterapia e um centro de 
treinamento físico-militar.

Nessas edificações, de 
acesso facilitado pela sua 

localização, serão prestados 
serviços essenciais ao bem-
-estar dos bombeiros mili-
tares e de seus dependen-
tes, com garantia de melhor 
saúde e qualidade de vida, 
bem como a execução de 
projetos voltados para a 
comunidade, via parcerias. 
A Procuradoria de Defesa 
do Patrimônio Público e do 
Meio Ambiente (PPMA) in-
dicou a regularidade jurídi-
ca da propositura. A matéria 
está protocolada na casa 
sob nº 0028/22.

Outra matéria da Go-
vernadoria em pauta, e 
que pode ser votada em 
definitivo hoje, é a de n° 

0662/22. Seu texto cria o 
Programa Crédito Social. 
O intuito é oferecer cursos 
gratuitos em conjunto com 
entidades parceiras do Go-
verno. O objetivo é incluir 
os cursos de capacitação 
profissional oferecidos por 
entidades parceiras entre 
aqueles que já qualifi-
cam os beneficiários do 
programa, pois além dos 
cursos ofertados dire-
tamente pelos Colégios 
Tecnológicos do Estado 
de Goiás (Cotecs), há ou-
tros cursos gratuitos que 
são promovidos pela pas-
ta com entidades parcei-
ras sem fins lucrativos.

Para a reunião 
de hoje, constam 
74 processos 
legislativos aptos 
à apreciação. 
dentre os 
processos que 
serão submetidos 
à votação 
definitiva, 
destaca-se a 
proposta da 
Governadoria que 
cria o Programa 
Crédito Social. os 
deputados vão 
se reunir a partir 
das 15 horas, pelo 
sistema híbrido 
de votações
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A sessão terá transmissão ao vivo, pela TV Alego (canais 3.2 da TV aberta, 8 da NET Claro e 7 da Gigabyte Telecom), pelo site oficial (portal.al.go.leg.br) e, ainda, pelo canal do Youtube

goiânia

Rogério Cruz sanciona lei que garante construção de Escola Plus Sesi 
Senai, e afirma que objetivo é assegurar a melhor educação do Brasil

O prefeito Rogério Cruz 
sancionou, no Paço Mu-
nicipal, o projeto de au-
toria da Prefeitura de 
Goiânia que desafeta e 
autoriza o uso pelo Sesi 

e Senai de área públi-
ca de 22.978,81 metros 
quadrados, na Região Su-
deste da capital, em ter-
reno que integra o Jardins 
França, próximo à GO-020.

Rogério Cruz destacou 
investimentos em educa-
ção e defendeu a amplia-
ção de parcerias público-
-privadas para alavancar a 
área. “Meu objetivo é que 
Goiânia tenha a melhor 
educação do Brasil. Goia-
nienses merecem essa 
conquista”, observa.

“Com a cessão da área 
pública para a cons-
trução de uma unidade 
escolar moderna, dare-
mos uma oportunidade 
ímpar a crianças, jovens 

e professores que se 
formarão nesse espaço”, 
afirma o prefeito.

Cruz lembrou que a 
gestão municipal tem 
aberto laboratórios de ro-
bótica, em parceria com o 
Sesi, nas escolas munici-
pais. “Temos essa parceria 
de resultados com essa 
instituição séria. Até o final 
de 2022, todas as escolas 
municipais terão aula de 
robótica”, frisa.

Presidente da Fede-
ração das Indústrias do 

Estado de Goiás (Fieg), 
Sandro Mabel reforçou a 
importância dos inves-
timentos em educação. 
“Esperamos que essa es-
cola ajude na formação 
de professores da rede 
municipal, assim como na 
formação de gestores, e 
que faça a diferença em 
Goiás”, destaca.

A previsão é de que, 
em amplo funcionamen-
to, o novo espaço abri-
gue 46 turmas em tempo 
integral e 30 em tempo 

parcial, e atenda até 2 
mil estudantes no ensino 
fundamental e médio.

O complexo educacio-
nal tem como objetivo 
preparar os estudantes 
para atuação profissional 
em indústrias em áreas de 
tecnologia mais avançada, 
com foco na metodologia 
Steam (Ciência, Tecnolo-
gia, Engenharia, Artes e 
Matemática), aplicada no 
ensino básico e profissio-
nalizante, com aulas em 
período integral.

em solenidade no Paço municipal, prefeito 
de Goiânia destaca que cessão de terreno 
garante investimento em educação 
inovadora e tecnológica. Previsão é de que, 
em amplo funcionamento, novo espaço 
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Vila cultural cora coralina

Prefeitura de Goiânia realiza feira de produtos 
comercializados por mulheres, hoje e amanhã

a Prefeitura de Goiâ-
nia realiza, em par-
ceria com a Secre-

taria de Estado de Cultura 
de Goiás, a feira Goiânia 
por Elas, na Vila Cultural 
Cora Coralina, nos dias 
10 e 11/03, das 10h às 
19h30. Ação, que integra 
comemorações ao Mês da 
Mulher, reúne 25 exposi-
toras parceiras.

Com foco no empode-
ramento feminino, evento 
reúne mulheres do ramo 
da moda, artesanato, arte, 
design, música e gastro-
nomia. Além de novas 
empreendedoras, tam-
bém estão confirmadas 
expositoras que já atuam 
em eventos realizados 
pela Prefeitura de Goiâ-
nia, a exemplo da Feiras 
das Pretas, das Entidades 
das Pessoas com Defici-

ência e do Lixo Zero.
O prefeito Rogério Cruz 

afirma que objetivo da fei-
ra é promover protagonis-
mo e autonomia financeira 
feminina, além de debater 
pautas importantes so-
bre direitos das mulheres. 
“Além de celebrar, é pre-
ciso reconhecer o papel 
da mulher na sociedade, 
proporcionar a elas a in-
dependência, segurança 
e respeito, seja qual for a 
esfera”, aponta.

A secretária municipal 
de Direitos Humanos e 
Políticas Afirmativas, Cris-
tina Lopes, defende a feira 
como “momento de juntar 
forças e construir uma ci-
dade mais igualitária em 
termos de gênero”.

A iniciativa conta com 
programação cultural, ofi-
cinas, show de talentos e 

rodas de conversa sobre os 
desafios enfrentados pelas 
mulheres na capital.

Goiânia por Elas
As ações comemorati-

vas do Mês da Mulher co-
meçaram oficialmente na 
manhã do último domin-
go (06/03), com desfile 

inclusivo de 32 mulheres 
no Lago das Rosas, even-
to que teve aulão esporti-
vo e palestra com a coach 
Alyne Carneiro.

Em seguida, foi lan-
çada a campanha “Vio-
lência contra a Mulher 
é Crime’’, que consiste 
na fixação em ônibus da 

capital de mensagens 
que conscientizam sobre 
as formas de violência 
contra a mulher e canais 
de denúncia. Conteúdo 
também é divulgado em 
televisões dispostas nas 
plataformas de ônibus.

Na terça-feira (08/03), 
foi inaugurado o Centro de 

Formação Consuelo Nas-
ser, na sede da Secretaria 
Municipal de Políticas para 
as Mulheres (SMPM), e re-
alizado o Goiânia por Elas 
Empodera, dia de beleza e 
bem-estar para 40 mulhe-
res vítimas da violência, 
no Senac Elias Bufáiçal, no 
Setor Aeroporto.

O Paço Municipal rece-
be feira com 35 mulheres 
que comercializam produ-
tos de artesanato, moda, 
alimentação e bem-estar. 
A Secretaria Municipal de 
Administração (Semad) 
realiza, às 11h, live sobre 
a Saúde da Mulher, com a 
enfermeira Nara Francely e 
as psicólogas Edvânia Pe-
reira e Clene Lopes.

Na área da cultura, 
houve apresentações da 
Orquestra Feminina de 
Goiânia, no dia 08/03, no 
Teatro Goiânia, às 20h, em 
conjunto com a Orquestra 
Sinfônica Jovem de Goiás, 
e exposição “Feminino”, 
no hall do Paço Municipal, 
com obras do Centro Livre 
de Artes (CLA).

A Agência Municipal do 
Meio Ambiente (Amma) 
fez, na terça-feira (08/03), 
apresentações culturais no 
Parque da Lagoa, no Par-
que Industrial João Braz, a 
partir das 16h. Até o final 
do mês, ocorrerão ações 
pontuais da SMPM, como 
blitz com a Patrulha Mu-
lher Mais Segura, entregas 
de doações e live sobre o 
Dia da Mulher.

Feira Goiânia por elas será na Vila 
Cultural Cora Coralina, a partir 
das 10h, com 25 expositoras, 
apresentações culturais, exposições, 
oficinas, rodas de conversas e ações 
pontuais da Secretaria municipal de 
Políticas para as mulheres. Prefeito 
Rogério Cruz destaca iniciativas 
que promovam protagonismo e 
autonomia financeira feminina
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Prefeitura de Goiânia, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura de Goiás, realiza feira 
de produtos comercializados por mulheres, na quinta-feira (10/03) e sexta-feira (11/03): evento 
será na Vila Cultural Cora Coralina, das 10h às 19h30, com 25 expositoras, apresentações culturais, 
exposições, lives e ações pontuais da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres

saúde

Campanha atende a mais de 15 mil solicitações de 
vacinação contra Covid-19 em escolas da capital

A Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Educação 

(SME), atende, desde ter-
ça-feira (08/03), 37 insti-
tuições da rede municipal 
de ensino com a vacina-
ção contra Covid-19. O 
cronograma, definido em 
parceria com a Secreta-
ria Municipal de Saúde 
(SMS), contempla 15.159 
autorizações, de pais e 
responsáveis, para a apli-
cação do imunizante nos 
alunos das unidades.

O atendimento, des-
tinado às crianças e 
adolescentes de 05 a 
17 anos de idade, per-
corre as unidades com 

o propósito de suprir as 
demandas por região e 
visitar várias escolas no 
mesmo dia. A campanha 
garante, além da vacina-
ção dos estudantes, apli-
cação em crianças que 
residem nas adjacências 
das instituições.

Segundo o prefeito 
Rogério Cruz, as ativida-
des têm sido respaldadas 
pelas famílias. “As escolas 
sempre foram grandes 
aliadas no cuidado com 
a saúde das crianças. A 
adesão dos pais e respon-
sáveis tem nos ajudado a 

avançar de maneira signi-
ficativa na imunização de 
nossas crianças”, afirma.

O secretário Municipal 
de Educação de Goiânia, 
Wellington Bessa, ressalta 
que as doses disponibili-
zadas são adaptadas para 
cada faixa etária. “A cam-
panha visa garantir mais 
segurança à toda comu-
nidade escolar. Para que 
possam ser imunizadas, as 
crianças passam por tria-
gem e, depois de receber a 
vacina, voltam para as sa-
las de aula, onde são mo-
nitoradas”, pontua.
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Prefeitura de Goiânia atende a mais de 15 mil solicitações de vaci-
nação contra Covid-19 nas escolas: campanha, destinada ao público 
infanto-juvenil da rede municipal de ensino, contempla, também, 
crianças que residem nas adjacências das instituições

destinada ao público 
infanto-juvenil da 
rede municipal de 
ensino, contempla, 
também, crianças 
que residem nas 
adjacências das 
instituições
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Kino aulas
O Espaço Kino oferece cursos online de cinema, oficinas, 

masterclasses e concurso de roteiro com r$3.000 em 
prêmios gratuitos para população a partir desta terça-feira 

(15). o curso é composto por 20 vídeo-aulas pré-gravadas 
de 30 a 60 minutos cada, totalizando uma carga horária de 

aproximadamente 15h. Já as oficinas, de “Roteiro para Curta 
Metragem”, com Hélio Fróes e de “Cinema para Adolescentes: 

Meu Primeiro Curta”, com Vasconcelos Neto, Vanessa 
Goveia e matheus amorim, contam com carga horária de 6h, 
divididas em 3 aulas de 2h. Para participar do curso não será 
necessário fazer inscrição, basta clicar e acessar o conteúdo, 
que será disponibilizado durante 15 dias no canal do espaço 

Kino no YouTube e compartilhado no Instagram https://www.
instagram.com/espacokino/ e Facebook https://www.facebook.

com/espacokino/ . Para obter mais informações sobre o 
conteúdo do curso é só acessar o stie: http://espacokino.com.

br/curso/curso-cinema. 

abertura de vendas 
a eBm desenvolvimento Imobiliário abriu vendas do seu mais 

recente empreendimento, o Wish Vaca Brava. Localizado no 
coração do Setor Bueno, a poucos passos do parque, o produto 

amplia os diferenciais da chamada Wishlist e se firma no alto 
padrão. a lista de diferenciais traz churrasqueira ecológica em 

cada unidade, fechadura digital, previsão de tomadas USB 
em todos os quartos, previsão de câmeras e possibilidade 

de personalização de acabamentos, entre outros. o evento 
foi realizado na terça-feira, 08/03, no Espaço Wish, dedicado 

exclusivamente aos empreendimentos da linha Wish na central 
de decorados da eBm, na avenida ricardo Paranhos. 

aniversário com sorteio 
o Bretas faz 68 anos neste mês de março e quem ganha é o 
cliente.  A promoção “Aniversário Bretas” vai sortear vales-

compras, produtos e até um ano de supermercado grátis. 
São mais de r$ 420 mil em prêmios. Todos os dias os clientes 

podem ganhar prêmios estourando os balões da sorte no 
aplicativo da rede. São r$ 287,5 mil em vales-compras nos 

balões nos valores de R$ 25, R$ 50, R$100, R$ 300 e R$ 
500, além de 2,5 mil batatas tubo Bretas, 2,5 mil biscoitos 

de polvilho Bretas, 2,5 mil misturas para bolo Bretas, 2,5 mil 
biscoitos rosquinha Bretas 2,5 mil sucos de uva Bretas e 125 

panelas elétricas Mondial. E no sorteio final é a hora do prêmio 
principal. dez sortudos vão ganhar um ano de supermercado 

grátis.

mais uma cHance
A Enel Brasil prorrogou o prazo para inscrições no seu 

Programa de estágio 2022. os candidatos têm até sexta-
feira (11) para concorrer a uma das 100 vagas abertas nos 

Estados de Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. Podem 
se candidatar jovens que estejam a dois anos de formação 

do ensino superior ou a um ano de formação do nível técnico 
das seguintes áreas de estudo: Engenharias, Administração, 
Ciências Contábeis, Análise de Sistemas, Direito e Economia. 

Para se inscrever, basta acessar https://app.jobconvo.com/pt-
br/careers/enel/64026924-8d01-4c66-b2ed-feb4ec57abb1/. Os 

selecionados começarão a trabalhar no próximo mês de abril, 
em modelo híbrido - online e presencial.

Momento festivo para elas - 
o dia 8 de março no 
Flamboyant Shopping contou 
com uma recepção preparada 
só para elas. Um momento 
marcado por flores, arte, 
poesia e diversas mensagens 
para valorizar a força feminina 
e o seu papel ao longo da 
história. reforçando o cenário 
de homenagens, o shopping 
convidou o escritor rafael 
magalhães, do Precisava 
escrever, para assinar diversas 
mensagens que foram 
distribuídas durante uma 
intervenção artística ao som de 
violino.

Ankai - 
os empresários 
Sandro Juliano 
e Lucíola Vitória 
proprietários 
do tradicional 
restaurante 
japonês Ankai, 
recebeu as 
amigas Valéria 
Barros e maris 
Tavares (centro). 

Riquezas de Goiás 
a empresária Joseane Pereira já está preparando 
a edição 2022 da mostra Kzulo de arquitetura, 
decoração, design e Paisagismo, prevista para 
acontecer entre setembro e outubro.  a organização 
aposta no poder da cultura do estado e apresenta o 
tema: Riquezas de Goiás. 

Adiado - O show do cantor Fábio Jr. que 
aconteceria neste sábado, 19 de março, foi 
adiado para o dia 09 de julho.  A mudança na 
apresentação aconteceu devido ao atual cenário 
causado pela pandemia da Covid-19.
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em aparecida de goiânia

Ronaldo Caiado inaugura quadras cobertas e 
autoriza obras de colégio padrão século XXI

o governador Ronaldo 
Caiado inaugurou, na 
manhã desta quarta-

-feira (09), as quadras co-
bertas de quatro colégios 
estaduais localizados em 
Aparecida de Goiânia. O in-
vestimento total nas estru-
turas supera R$ 1,1 milhão. 
Na solenidade, também as-
sinou ordem de serviço para 
conclusão da construção de 
um colégio padrão século 
XXI no Residencial Cândido 
de Queiroz, que receberá 
aporte de R$ 5,5 milhões.

“Estão vendo o volume 
de dinheiro que está sendo 
destinado só aqui a Apa-
recida. Isto é acreditar na 
Educação”, afirmou o chefe 
do Executivo estadual. Lo-
calizado no Setor Garave-
lo, o Colégio Estadual Jaci 
Abércio Viana, palco da so-
lenidade, obteve R$ 260 mil 

para as melhorias. Também 
houve a inauguração sim-
bólica das estruturas dos 
colégios estaduais Ma-
rieta Telles Machado (R$ 
257,9 mil), Divaldo Divino 
de Souza (R$ 291,8 mil) 
e Juscelino Kubitschek de 
Oliveira (R$ 308 mil).

Até o momento, o Go-
verno de Goiás, por meio 
da Secretaria de Estado da 
Educação (Seduc), já in-
vestiu R$ 4,9 milhões em 
14 quadras no município. 
Além das estruturas, cada 
uma das escolas estaduais 
de Aparecida de Goiânia re-
ceberá um kit de materiais 
esportivos. “Nosso padrão 
é ser padrão de excelência. 
Essa é a minha meta, isso 
que me motiva na vida”, 
ressaltou o governador, ao 
falar sobre a estruturação 
das instituições. “Goiás tem 

um governador da Edu-
cação”, comentou a titular 
da Seduc, Fátima Gavioli. A 
secretária ainda anunciou 
projeto para que, a partir 
de 2023, o Setor Garavelo, 
na saída para Hidrolândia, 
receba obras de uma escola 
padrão século XXI.

Retomada 
de obras

Com a assinatura da or-
dem de serviço para con-
clusão do Colégio Estadual 
Cândido de Queiroz, será 
retomada a construção 
iniciada em 2013, mas pa-
ralisada após a empresa 
decretar falência por falta 
de pagamento em outras 
obras realizadas para o 
Estado na gestão ante-
rior. O governo elaborou 
novos projetos seguindo 

a atual legislação, além 
de orçamentos e licitação. 
O colégio padrão século 
XXI terá 12 salas de aula, 
auditório, biblioteca, labo-
ratório de ciências e in-
formática, quadra coberta 
e edificação acessível. O 
investimento na obra será 
de R$ 2,8 milhões de verba 
estadual e R$ 2,7 milhões 
de recursos federais.

“Quero reconhecer e 

agradecer. Há quase oito 
anos, como deputado es-
tadual, percorri Aparecida 
e as estruturas físicas das 
escolas estaduais eram 
deploráveis para os estu-
dantes e os profissionais 
da Educação”, relembrou 
o ex-deputado federal Da-
niel Vilela. “Vamos dever 
eternamente ao senhor 
esta revolução que faz, 
esta qualidade”, completou 

Investimento em estruturas 
esportivas é de r$ 1,1 milhão. recursos 
para construção de unidade de ensino
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O governador Ronaldo Caiado em Aparecida de Goiânia, durante a entrega de quadras cobertas em quatro 
unidades da rede estadual de ensino e anúncio da retomada de obras de um colégio padrão século XXI 

em goiânia

Governador lança obras de ampliação 
do Sistema de Abastecimento de Água

O governador Ronal-
do Caiado lança, nesta 
quinta-feira (10/3), às 
8h, duas obras de am-
pliação do sistema de 
abastecimento de água 
de Goiânia. Executadas 

pela Companhia de Sa-
neamento de Goiás S/A 
(Saneago), as obras so-
mam R$ 68 milhões em 
investimentos.

A duplicação da adu-
tora Etag/Senac, com 

investimentos de R$ 
24 milhões, consiste na 
construção de 2,9 km de 
adutora em aço, com 1,6 
metro de diâmetro para 
ampliação da capaci-
dade de distribuição de 
água do Sistema João 
Leite em mais 700 litros 
por segundo. O início 
das obras ocorreu em fe-
vereiro e a conclusão é 
prevista para o próximo 
mês de junho.

Já as obras do Lote 1 do 
Linhão Gyn-Apa incluem: 

implantação da Estação 
Elevatória de Água Trata-
da Senac, duplicação da 
Adutora de Água Tratada 
Senac/Leste Celg (1,6 km 
de tubulação de aço, com 
1,2 metro de diâmetro) 
e interligação no Centro 
de Reservação Leste Celg. 
Neste caso, os investi-
mentos são de R$ 44 mi-
lhões, sendo que as obras 
também tiveram início no 
último mês de fevereiro 
e deverão ser concluídas 
até fevereiro de 2023.
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O início das obras ocorreu em fevereiro e a conclusão 
é prevista para o próximo mês de junho

executadas pela Companhia de 
Saneamento de Goiás S/a (Saneago), as 
obras- duplicação da adutora etag/Senac  
e obras do Lote 1 do Linhão Gyn-apa 
somam r$ 68 milhões em investimentos
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invasão da Ucrânia

Repatriados já estão no Brasil
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Empresas de telemarketing 
têm prefixo obrigatório a 
partir desta quinta-feira, 10

Começa a valer, a partir 
desta quinta-feira (10), o 
uso obrigatório do pre-
fixo 0303 na ligações 
realizadas para clientes 
pelas empresas de tele-
marketing. A mudança, 
anunciada no final do 
ano passado pela Agên-

cia Nacional de Teleco-
municações (Anatel), tem 
o objetivo de ajudar os 
usuários a identificarem 
facilmente esse tipo de 
ligação e decidir se vão 
aceitar a chamada.

O código aparecerá 
no início do número de 
qualquer ligação que vise 
a ofertar produtos ou ser-
viços. As mudanças valem 
apenas para as prestado-
ras de telefonia móvel. 
Daqui a 90 dias, deverão 

ser implementadas tam-
bém pelas operadoras 
de telefonia fixa.

Segundo a Anatel , o 
uso do código 0303 será 
exclusivo e obrigatório 
para atividades de tele-
marketing ativo, prática 
de oferta de produtos 
ou serviços por meio de 
ligações ou mensagens 
telefônicas, previamente 
gravadas ou não. A me-
dida determina que as 
redes de telecomunica-

ções permitam a identi-
ficação clara do código 
no visor do aparelho. 

Além disso, as ope-
radoras deverão fazer 
o bloqueio preventivo 
de chamadas origina-
das de telemarketing 
ativo a pedido do con-
sumidor. Também ca-
berá às teles empregar 
os meios tecnológicos 
necessário para coibir o 
uso fora das regras es-
tabelecidas pela Anatel.

Tâ
ni

a 
Rê

go
/A

gê
nc

ia
 B

ra
sil

 As mudanças valem apenas para as prestadoras de telefonia móvel

Código 0303 
aparecerá no 
início do número

dois aviões da For-
ça Aérea Brasileira 
(FAB) pousaram 

hoje (10), por volta das 
6h30 da manhã, no Re-
cife, em Pernambuco. O 
cargueiro KC-390 Millen-
nium e o Embraer Legacy 
trouxeram 42 brasileiros, 
20 ucranianos, 5 argenti-
nos e 1 colombiano, além 
de 14 crianças. Também 
foram trazidos oito ca-

chorros e dois gatos.
Os repatriados estão 

fazendo uma escala de 3 
horas em Recife, de onde 
partem para Brasília. A 
previsão de chegada na 
capital federal é 12h15 e 
eles serão recebidos pelo 
presidente Jair Bolsonaro.

O ministro das Rela-
ções Exteriores, Carlos 
França, participou da 
Operação Repatriação e 

está acompanhando os 
repatriados. Ele esteve 
em visita oficial à Polônia, 
onde se reuniu com seu 
homólogo polonês.

Após deixar Varsóvia, 
na Polônia, ontem (9), os 
aviões fizeram escalas 
em Lisboa (Portugal) e na 
Ilha do Sal (Cabo Verde).

No voo de ida do KC-
390 foram transporta-
das 11,6 toneladas de 

doação para a Ucrânia, 
que incluem cerca de 9 
toneladas de alimentos 
desidratados de alto teor 
nutritivo, o equivalente 
a cerca de 360 mil refei-
ções, 50 purificadores de 
água, com capacidade por 
volta de 300 mil litros de 
água por dia e meia tone-
lada de insumos essen-
ciais e itens médicos.

Na volta, o KC-390 

trouxe a maioria dos pas-
sageiros. Já no Legacy, por 
se tratar de uma aeronave 
mais confortável, vieram 
uma grávida e duas famí-
lias com crianças de colo. 
O chanceler brasileiro 
também veio no Legacy.

O KC-390 é o maior 
avião militar desenvolvido 
e fabricado no hemisfé-
rio sul e um dos projetos 
estratégicos da Defesa. A 

aeronave já foi empregada 
em outras missões espe-
ciais de ajuda humanitária, 
como no Líbano (2020) e 
no Haiti (2021).

A Operação Repatria-
ção é uma ação intermi-
nisterial, entre as pastas 
da Justiça e Segurança 
Pública (MJSP), da De-
fesa (MD), das Relações 
Exteriores (MRE) e da 
Saúde (MS).

Aviões da Força 
Aérea Brasileira 
chegarão em 
Brasília às 12h15
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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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invasão russa

Ucraniana desiste da Paralimpíada 
após pai ser capturado por russos

a biatleta ucraniana 
Anastasiia Laletina 
foi forçada a de-

sistir do evento de meia 
distância nos Jogos Para-
límpicos de Inverno de Pe-
quim, depois que seu pai 
foi capturado pelas forças 
russas, disse um porta-voz 

do Comitê Paralímpico da 
Ucrânia à Reuters.

O pai de Laletina é um 
soldado do exército ucra-
niano. O porta-voz disse 
que não tinha mais deta-
lhes sobre sua captura.

A invasão da Ucrânia 
pela Rússia no mês passa-

do, que Moscou descreve 
como uma “operação espe-
cial” para desarmar o país 
vizinho, levou o Comitê 
Paralímpico Internacional 
a banir atletas russos e 
bielorrussos dos Jogos.

Belarus tem sido uma 
área chave para as tropas 

russas. O porta-voz disse 
que Laletina, de 19 anos, 
ainda estava em Zhan-
gjiakou - local dos eventos 
de esqui cross-country e 
biatlo - e voará para a Polô-
nia com o restante da dele-
gação no final dos Jogos.

Apesar da incerteza ini-

cial em torno de sua partici-
pação, a Ucrânia continuou 
a colecionar medalhas nos 
Jogos nesta quarta-feira 
ao conquistar uma prata e 
um bronze no esqui cross-
-country. Eles estão em 
terceiro na tabela, atrás da 
anfitriã China e do Canadá.

atleta de 19 
anos deixou 
de competir na 
prova de biatlo
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O pai de Laletina é um 
soldado do exército 

ucraniano
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