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Para falar sobre o tema, a apresentadora 
e coordenadora da emissora, Luciana 
Martins, recebeu o contador e advogado 
eleitoralista Isac Silva -   política|  2 cidades  |  4
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“Não existe programa social mais eficiente no mundo do que o emprego. É o que 
dá dignidade, condição de crescimento às pessoas”, comemora Ronaldo Caiado
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estado de goiás abre mais de 
38 mil novas vagas de emprego
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ALEGO

Plenário deu aval a projetos 
de deputados nesta 5ª-feira

A sessão de encerra-
mento dos trabalhos 
plenários do mês foi 

realizada nesta quinta-feira, 
30, com a aprovação de 
duas matérias de origem 
parlamentar. Do plenário 
Iris Rezende, o presidente 
interino, deputado Chico 
KGL (UB), comandou, inte-
gralmente, a sessão.

Nas votações que mar-
caram a 47ª sessão ordi-
nária híbrida do ano, des-

taque para o projeto de 
nº 6856/21, que institui o 
“Agosto Verde” como mês 
estadual de conscientização 
e combate aos incêndios 
e queimadas no estado de 
Goiás. A proposta, que foi 
aprovada, em primeira fase, 
com 21 votos favoráveis, 
é de autoria do deputado 
Jeferson Rodrigues (Repu-
blicanos) e tem como apen-
sado o processo legislativo 
de nº 7120/21, assinado por 
Antônio Gomide (PT).

O mês escolhido é con-
siderado o mais crítico do 
ano quanto ao assunto, já 
que, no período, os bom-
beiros recebem dezenas 
de chamados por dia para 
combate ao fogo. Essa 
época do ano é caracte-
rizada pela baixa umida-

de do ar e aumento dos 
ventos, fatores que favo-
recem a ocorrência de fo-
cos de incêndio. Além dis-
so, há, também, a falta de 
conscientização da po-
pulação, visto que, hoje, 
grande parte do proble-
ma decorre do descuido 
nas ações humanas. 

Na tentativa de reverter 
esse quadro, o projeto ga-
rante que o Poder Executivo, 
por meio de seus órgãos e 
secretarias, possa promover 
palestras, seminários, cam-
panhas educativas e outras 
atividades ligadas ao tema. 

A matéria aguarda, ain-
da, uma segunda fase de 
discussão e votação em 
Plenário, antes de poder 
seguir para a sanção da 
Governadoria.

A outra matéria aprova-
da, nessa quinta-feira, foi 
a de nº 2213/22, assinada 
pelo deputado Talles Bar-
reto (UB). A propositura, que 
trata da concessão de Título 
de Cidadania Goiana, rece-
beu 21 votos favoráveis em 
segunda e definitiva fase de 
votação. Ela segue, agora, 
para a sanção do governa-
dor Ronaldo Caiado (UB).

Convocação 
dos deputados

Os parlamentares da 
Assembleia Legislativa 
foram convocados para 
sessões extraordinárias 
híbridas, a serem realiza-
das na próxima semana. 
Reuniões extraordinárias 
de comissões também 

ocorrerão. A primeira 
sessão extra deliberativa 
será realizada na segun-
da-feira, 4, às 15 horas.

Os deputados deverão 
apreciar, ao longo dos pró-
ximos dias, a matéria de nº 
2038/22, referente à Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para o exercício fi-
nanceiro de 2023. A LDO 
é o instrumento usado 
pelo Governo estadual 
para estabelecer as prin-
cipais diretrizes e metas 
da Administração Públi-
ca, principalmente, como 
base para a organização 
dos orçamentos. Seu texto 
apresenta as metas e prio-
ridades da administração 
pública estadual, a estru-
tura e a organização dos 
orçamentos, as disposições 

relativas às despesas com 
pessoal e encargos sociais.

O documento aponta 
uma previsão de receita to-
tal, em 2023, de R$ 37,507 
bilhões, o que equivale a 
uma receita total superior à 
prevista para 2022, que foi 
de R$ 31,217 bilhões. Para 
a despesa total, também em 
valores a preços correntes, 
a projeção é de R$ 41,488 
bilhões, 38,66% acima da 
estimada para 2022: R$ 
29,921 bilhões. Assim, de 
acordo com o exposto no 
projeto da LDO atual, o que 
se espera é que, ao fim do 
ano de 2023, seja atingido 
o resultado primário su-
peravitário de R$ 1,201 
bilhões e um resultado 
nominal com um superávit 
de R$ 572,88 milhões.

Parlamentares 
foram 
convocados para 
sessões extras, na 
próxima semana
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Do plenário Iris Rezende, o presidente interino, deputado Chico KGL (UB), comandou, integralmente, a sessão

O programa “Eleições 
para Todos”, produzido 
pela TV Alego, chega à 
sua 11ª edição nesta 
quinta-feira, 30, com te-
mática voltada ao finan-
ciamento de campanhas. 
Para falar sobre o tema, 
a apresentadora e coor-
denadora da emissora, 
Luciana Martins, recebeu 
o contador e advogado 
eleitoralista Isac Silva.

O especialista elucida 
questões relacionadas 
ao funcionamento do 

fundo partidário, bem 
como seus porcentuais, 
divisões, formas de uti-
lização e prestação de 
contas. “É importante 
que as pessoas tenham 
conhecimento a respeito 
da origem dos recursos 
utilizados na campanha”, 
enfatiza o profissional.

Segundo Isac, exis-
tem, atualmente, no Bra-
sil, as modalidades de 
financiamento por meio 
do fundo partidário, fun-
do especial, recursos por 

pessoa física, arrecada-
ção por meio de eventos, 
vaquinhas eletrônicas e 
cartão de crédito. 

Objetivo
O “Eleições para Todos” 

foi pensado com o objeti-
vo de falar sobre temas e 
conceitos políticos para o 
telespectador, com a fina-
lidade de contribuir para 
uma maior conscientiza-
ção do eleitor. “O intuito 
é esclarecer o eleitor so-
bre as várias nuances do 

processo eleitoral”, expli-
ca Luciana Martins. “São 
temas bastante falados 
que, muitas vezes, a co-
munidade em geral não 
sabe do que se trata.”

A produção é uma ini-
ciativa da TV Alego e vai 
ao ar às 21 horas pelos ca-
nais 3.2 da TV aberta, 8 da 
NET Claro e 7 da Gigabyte 
Telecom, pelo site oficial 
do Parlamento goiano 
(portal.al.go.leg.br) e, ain-
da, pelo canal do Youtube, 
onde fica disponível.
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Programa Eleições para Todos, da TV Alego, entrevista Isac Silva de Souza

Programa “Eleições para Todos” esclarece a população a 
respeito do financiamento de campanha
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Goiás abre mais de 38 mil novas vagas 
de emprego

a recuperação eco-
nômica goiana, 
alavancada pe-

las ações de fomento 
do Governo de Goiás, 
tem resultado em saldos 
expressivos de avanço 
em diversos segmentos. 
Mapeamento feito pelo 
Instituto Mauro Borges 

de Estatísticas e Estudos 
Socioeconômicos (IMB) 
– jurisdicionado à Se-
cretaria-Geral da Gover-
nadoria (SGG) – mostrou 
que no primeiro trimes-
tre de 2022 Goiás ocupou 
o 6º lugar no ranking na-
cional de criação de em-
pregos formais.

Na região Centro-Oeste, 
Goiás se destaca como o 
Estado que mais gerou 
empregos formais neste 
primeiro trimestre do ano, 
com mais de 38 mil novas 
vagas, segundo o Cadastro 
Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged). 
Já a taxa de desocupação 
passou de 13,9% no pri-
meiro trimestre de 2021 
para 8,9% no mesmo perí-
odo de 2022 – redução de 

5 pontos percentuais. No 
âmbito nacional também 
houve uma redução na 
taxa de desocupação, que 
saiu de 14,9% para 11,1%.

“Não existe programa 
social mais eficiente no 
mundo do que o empre-
go. É o que dá dignidade, 
condição de crescimento 
às pessoas”, comemorou o 
governador Ronaldo Caia-
do. Para o secretário-geral 
de Governo, Adriano da 

Rocha Lima, as medidas 
adotadas no contexto da 
pós-pandemia justificam o 
resultado: “O bom desem-
penho da retomada eco-
nômica goiana evidencia 
o sucesso das ações em-
preendidas pelo Governo 
de Goiás ao investir na 
qualificação profissional, 
por meio da oferta gra-
tuita de cursos; e no 
financiamento do em-
preendedorismo, que é 

responsável pela geração 
de empregos”, avaliou.

A quantidade de pes-
soas no Estado em con-
dição de desalento – situ-
ação daqueles em idade 
para trabalhar, mas sem 
ocupação no mercado de 
trabalho e que desisti-
ram de procurar empre-
go – também diminuiu, 
passando, no mesmo pe-
ríodo de comparação, de 
2,5% para 1,8%.

dados do Caged mostram a 
recuperação econômica goiana em 
período pós-pandêmico, ao colocar 
o estado na 6ª posição no ranking 
nacional de geração de emprego 
formal. Goiás se destaca como o 
estado que mais gerou empregos 
formais neste primeiro trimestre do 
ano, com mais de 38 mil novas vagas. 
já a taxa de desocupação passou de 
13,9% no primeiro trimestre de 2021 
para 8,9% no mesmo período de 2022
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“Não existe programa social mais eficiente no mundo do que o emprego. É o que dá dignidade, condição de crescimento às pessoas”, comemora Caiado

educação

Em Jataí, Ronaldo Caiado vistoria 
obras de colégio padrão século 21

O governador Ronaldo 
Caiado esteve em Jataí, no 
Sudoeste Goiano, nesta 
quarta-feira (29/6), para 
vistoriar o andamento das 
obras do Colégio Estadual 
Frei Domingos, unidade 
padrão século XXI que vai 
beneficiar a comunidade 
escolar a partir do próximo 
semestre.  “Quando volta-
rem, em agosto, as crian-
ças e jovens vão poder 
dizer que têm uma escola 
com padrão de excelência 
e com a melhor qualidade 
de ensino do Estado de 

Goiás”, disse Caiado.
Com investimento de 

mais de R$ 5 milhões da 
atual gestão, a entrega 
coloca fim a um desejo 
antigo da população ja-
taiense. “É uma escola 
que tem uma história com 
a comunidade; foram dez 
anos de espera”, frisou o 
governador, que aposta 
num fluxo da rede priva-
da para a pública, dada a 
qualidade da estrutura. O 
prédio tem área total de 
2 mil metros quadrados, 
12 salas de aula, bibliote-

ca, auditório, laboratório 
de Ciências e de Informá-
tica e pátio coberto com 
quadra poliesportiva.

A nova instituição de 
ensino faz parte de um 
conjunto de escolas cujas 
obras de reforma ou am-
pliação foram abandona-
das pelo governo passado 
e retomadas pela gestão 
Caiado. Assim como em 

outros casos, foram qui-
tados débitos anteriores 
e realizada uma nova 
licitação para contratar 
a empresa responsável 
pelo término da obra. 
“Nós recuperamos Goiás 
nessa área de entrega de 
escola. Era algo impres-
sionante. Começavam e 
largavam tudo”, observou 
o governador.

Ao reconhecer a educa-
ção goiana como referên-
cia nacional, o ex-depu-
tado federal Daniel Vilela 
lembrou que os avanços 
são resultado do bom uso 
do dinheiro público. “Polí-
tico quando não rouba e 
não deixa roubar, tem re-
cursos suficientes para fa-
zer o que precisa ser feito”. 
“Estou na Educação há 28 
anos e viver este momento 
é motivo de muita grati-
dão. Antes, para conseguir 
uma reforma era preciso 
um político influente. Já 
este governo reforma to-
das as escolas de Goiás”, 
afirmou a diretora da uni-
dade, Claudete Vasquez.

“Vai ser muito bom 
estudar aqui”, celebrou a 
estudante Raissa Pereira, 
15 anos, que cursa o se-
gundo ano do Ensino Mé-
dio. “No segundo semes-
tre, os alunos começam 
uma nova vida. Está todo 
mundo em festa e a pala-

vra é gratidão”, exaltou a 
coordenadora regional de 
educação de Jataí, profes-
sora Regina Efigênia de 
Jesus Silva Rodrigues.

Hoje o Colégio Estadual 
Frei Domingos atende cer-
ca de 870 alunos nos ensi-
nos Fundamental e Médio, 
na Educação de Jovens e 
Adultos (EJA Médio) e no 
Atendimento Educacional 
Especializado (AEE). Com o 
investimento na completa 
reestruturação da unidade, 
o Governo de Goiás alcan-
ça a marca de R$ 52 mi-
lhões destinados à educa-
ção em Jataí. O município 
possui 12 escolas da rede 
estadual e 8.032 alunos.

Também estiveram 
presentes o ex-deputado 
federal Leandro Vilela; a 
presidente da Câmara Mu-
nicipal, Marina Martins, e 
demais vereadores; além 
de membros das forças de 
segurança, gestores, pro-
fessores, pais e alunos.

Lu
ca

s D
ie

ne
r

Em Jataí, Caiado vistoria instalações de colégio padrão século 
XXI: ““Quando voltarem, em agosto, as crianças e jovens vão 
poder dizer que têm uma escola com padrão de excelência” 

Conclusão de obra, abandonada pelo 
governo passado, vai encerrar espera 
de cerca de 10 anos. unidade recebeu 
investimentos de mais de R$ 5 milhões e 
vai atender 870 alunos. A unidade padrão 
século XXI que vai beneficiar a comunidade 
escolar a partir do próximo semestre
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Jovens de baixa renda terão cursos 
ofertados pelo Senac Goiás e OVG

com o intuito de capaci-
tar jovens em situação 
de vulnerabilidade so-

cial, o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial 
(Senac Goiás) vai oferecer 
cerca de 550 vagas para 
cursos profissionalizantes. 
Os cursos contemplam os 
segmentos de moda e be-
leza, gestão e comércio, 
gastronomia, idiomas e 
tecnologia da informação. A 
iniciativa é fruto da parceria 
entre o Governo do Estado 
por meio da Organização 
das Voluntárias de Goiás 
(OVG) e o Senac Goiás. A ofi-
cialização aconteceu nesta 
quinta-feira (30), com assi-
natura do termo de coope-
ração entre as instituições, 
durante a inauguração do 
novo Centro da Juventude 
da OVG, no Jardim Novo 
Mundo, em Goiânia.

Na oportunidade, foram 

oferecidas demonstrações 
dos cursos com a realização 
de oficinas para os jovens 
sobre o mundo do trabalho, 
o mercado da moda, o in-
glês e a importância da se-
gunda língua para o suces-
so profissional, oficina de 
bolos de milho e fubá com 
goiabada e uma demonstra-
ção de corte e penteado.

O edital do PSG, que será 
lançado nos próximos dias, 
disponibilizará vagas para 
atender o público entre 12 
e 21 anos, cujo a renda fa-
miliar mensal per capita 
não ultrapasse dois salários 
mínimos, sendo jovens be-
neficiados pelos programas 
sociais da OVG, como o Cen-
tro da Juventude - Tecendo o 
Futuro e o projeto Meninas 
de Luz, entre outros. Tam-
bém serão contemplados 
trabalhadores de baixa 
renda empregados ou de-

sempregados, alunos ma-
triculados ou egressos da 
educação básica. Serão 
oferecidos cursos com 
carga horária entre 20 e 
240 horas e a previsão de 
início das aulas é para o 
dia 11 de agosto.

Os alunos poderão optar 
pelos cursos de cabeleireiro 
assistente; assistente ad-
ministrativo; assistente de 
Recursos Humanos; auxiliar 

de cozinha; operador de 
computador; modelagem 
básica; costureiro; inglês 
instrumental; informática 
básica; fotografia com celu-
lar e mídias digitais.

De acordo com o presi-
dente da Fecomércio, Sesc 
e Senac, Marcelo Baiocchi, 
a parceria visa oferecer 
oportunidade de um ensi-
no de qualidade para jo-
vens de baixa renda. “Essa 

iniciativa é transformadora 
porque dá dignidade aos 
jovens por meio da capa-
citação profissional. Assim, 
eles poderão conhecer 
uma área que se identifi-
cam e aprender a traba-
lhar e garantir a melhoria 
de sua renda”, ressaltou. 

Para o diretor regional 
do Sesc e Senac, Leopoldo 
Veiga Jardim, o nível de 
qualidade do ensino do 

Senac proporcionará aos 
alunos uma vantagem 
no mercado de trabalho. 
“Quando os alunos rece-
bem o nosso certificado, 
eles têm também ainda 
a chance de conquistar 
um emprego pelo nos-
so Banco de Oportuni-
dades, por isso é muito 
importante que eles se 
dediquem para aprender 
a profissão”, pontuou.

Cerca de 550 vagas serão 
disponibilizadas para cursos de 
diferentes áreas por meio do 
Programa Senac de Gratuidade (PSG)

Di
vu

lg
aç

ão

De acordo Marcelo Baiocchi, a parceria visa oferecer oportunidade de um ensino de qualidade para jovens de baixa renda

anápolis

Prefeitura prorroga validade do concurso dos 
professores por mais dois anos

A Prefeitura de Anápolis 
prorrogou, por mais dois 
anos, a validade do concur-
so público para provimen-
to de vagas e a formação 
de cadastro de reserva no 
cargo de professor de Edu-
cação Básica e Ensino Fun-
damental do município 

(Edital nº 001/2019). Com 
o novo prazo, o concurso, 
que teria validade até o dia 
30 de junho, passa a valer 
até 30 de junho de 2024. 
A medida foi publicada na 
edição desta quinta-feira, 
30, no Diário Oficial do Mu-
nicípio (https://diario.ana-

polis.go.gov.br/dowebans/
page/diarioOficial.jsf).

O prefeito Roberto Naves 
destacou o objetivo do mu-
nicípio ao prorrogar o prazo 
de validade do concurso. 
“Como é garantido por lei a 
prorrogação por este novo 
tempo, resolvemos adotar a 
medida para que novos pro-
fessores sejam convocados 
e possam, assim, atender as 
novas demandas que são 
previstas para os próximos 
anos”, comentou.

De acordo com a se-

cretária de Educação, Ee-
rizania de Freitas, a pers-
pectiva da construção de 
novas unidades de ensino 
nos próximos anos refor-
ça a importância da pror-
rogação. “A Prefeitura, em 
seu planejamento de re-
estruturação da rede, tem 
a expectativa de mais 12 
unidades de ensino, sendo 
sete escolas e cinco CMEIs. 
Por isso, é muito necessá-
rio manter vigente esse 
concurso, porque é dele 
que nós faremos a convo-

cação”, ponderou.
Realizado em 2019, o 

certame foi inicialmente 
planejado para o preen-

chimento de 150 vagas, 
135 de ampla concor-
rência e 15 para pessoas 
com deficiência. 
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Após a convocação inicial, já foram chamados 76 novos pedagogos do cadastro 
de reserva em ampla convocação e 13 vagas para pessoas com deficiência

Certame realizado em 2019 para 
preenchimento de 150 vagas já convocou 
89 aprovados do cadastro de reserva
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campanha 
solidária

o Mandarin SPA urbano, fundado 
em 2009 para proporcionar saúde, 

bem-estar e qualidade de vida para 
as pessoas, celebrará o seu 13º 

aniversário com mais uma campanha 
solidária. Neste ano, a meta é 

arrecadar 1.575 toneladas de alimentos 
não perecíveis que serão trocados 

por experiências do SPA. A partir 
do dia 01 de julho, é possível doar e 

escolher o tipo de serviço pelo site ou 
diretamente nas unidades de Goiânia 
(Castro’s Park hotel e Clarion hotel) e 

Anápolis (denali hotel).

Festival Burger
os interessados em participar 

da edição 2022 do Festival 
Burger Time têm até o próximo 
domingo, 3 de julho, para visitar 

os estabelecimentos, saborear os 
hambúrgueres e os sanduíches e votar 
nos melhores. A disputa está em duas 

categorias: hamburgueria e pit dogs. 
Para o evento, cada participante 

teve que criar uma receita inédita de 
sanduíche, no caso de pit dogs, ou 

de hambúrguer, para hamburguerias, 
bares e restaurantes, e inserir no 

cardápio da casa. os preços variam 
entre R$ 18,00 e R$ 46,90. A votação 

pode ser feita por meio de QR Code 
disponível no display de mesa nos 

estabelecimentos ou pelo site: www.
festivalburgertime.com.br.

rodada de 
negócios

o estado de Goiás possui 23.977 
confecções, entre têxteis, moda 

íntima e calçados. e para movimentar 
os negócios de moda, trazendo 

ainda mais visibilidade nacional e 
internacional para as marcas goianas, 

o AMARÊ FAShIoN – Semana da 
Moda Goiana, realização do Serviço de 

Apoio às Micro e Pequenas empresas 
(Sebrae Goiás), Serviço Social do 

Comércio (Sesc), Sistema Federação 
do Comércio do estado de Goiás 

(Fecomércio Go) e Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (Senac), está 
com inscrições abertas para que Micro 

e Pequenas empresas participem 
da Rodada de Negócios do evento, 

marcado para acontecer no período 
de 31/8 a 3/9/22, no Centro Cultural 

oscar Niemeyer, em Goiânia.

WSL - A comunicadora 
Mari Gonzalez, o ator 
Paulinho Vilhena e a 
influenciadora e surfista 
Rachel Apollonio 
marcaram presença nos 
primeiros dias da WSL, oi 
Rio Pro 2022. Convidados 
por Australian Gold, eles 
produziram conteúdos, 
posaram para fotos e 
acompanharam de perto 
as etapas do campeonato 
diretamente do lounge 
panorâmico “Feeling gold” 
da marca de proteção 
solar e patrocinadora 
oficial da etapa brasil.

Inauguração - A 
empresária Luciana 
Campos recebe 
convidados no próximo 
dia 06 de julho para a 
inauguração da Óticas 
Luciana - unidade Setor 
Aeroporto, localizado na 
Rua 16 A, Nº 26.

Coquetel - o diretor nacional da eduCoN - 
educação continuada, André Raeli, receberá na 
próxima terça-feira (5), empresários, autoridades 
e formadores de opinião em um coquetel para 
a inauguração oficial do Instituto de Pesquisa e 
ensino Médico (IPeMed).  o evento, que acontece 
a partir das 19h na sede da unidade no setor Bueno, 
contará ainda com a voz e violão de Rodrigo Mendes 
e do buffet renomado de Patrícia Xavier.

DVD - No último dia 28 de junho o cantor júnior Andrade gravou 
o seu dVd no Barzin em Goiânia a produção ficou por conta do 
empresário Marcos Freitas.
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Ana Marcela é pentacampeã mundial 
dos 25 km na maratona aquática

a baiana Ana Marcela 
Cunha fez história 
nesta quinta-feira 

(30), no Lago Lupa, em 
Budapeste (Hungria). A 
brasileira de 30 anos con-
quistou, pela quinta vez se-
guida, a medalha de ouro 
da prova de 25 quilôme-
tros da maratona aquática 
do Campeonato Mundial 
de Esportes Aquáticos. A 
gaúcha Cibelle Jungblut, 
de 19 anos, terminou na 
13ª colocação.

Foi a terceira vez que 
Ana Marcela subiu ao pódio 
na edição de Budapeste - a 
segunda no topo. Na segun-
da-feira (27), ela havia sido 
campeã na prova de cinco 
quilômetros. Na quarta-feira 
(29), a baiana foi bronze nos 
dez quilômetros, distância 
olímpica da modalidade, 
na qual conquistou o ouro 
nos Jogos de Tóquio (Ja-
pão), no ano passado.

Ana Marcela se man-
teve sempre no pelotão 
de frente, revezando-se 
na liderança. A brasilei-
ra entrou na última volta 
em segundo, assumindo a 
ponta antes da última boia 
e garantindo a vitória na 
batida de mão, em disputa 

acirrada com mais três na-
dadoras, após 5h24min15s 
de prova. Ela chegou 20 
centésimos a frente da 
alemã Lea Boy, que ficou 
com a prata. A holandesa 
Sharon Van Rouwendaal 
foi a medalhista de bronze, 
a 30 centésimos da baiana.

“É uma emoção muito 
grande. Foram dias muito 
difíceis para poder chegar 
aqui. Não sabia realmente 
se poderia estar neste Mun-
dial. Gostaria de agradecer 
a todos que participaram 
da minha recuperação para 
que eu pudesse chegar aqui, 
poder representar bem o 
Brasil e conquistar estas 
três medalhas”, festejou Ana 
Marcela, ao site da Confede-
ração Brasileira de Despor-
tos Aquáticos (CBDA).

Na disputa masculi-
na de 25 quilômetros, 
o carioca Bruce Hanson 
deixou a prova na pe-
núltima volta, com dores 
no ombro. A vitória foi do 
italiano Dario Verani, com 
5h02min21s50, um se-
gundo e 20 centésimos 
a frente do francês Axel 
Reymond, que levou a 
prata. O bronze ficou com 
o húngaro Peter Galicz.

É o 2º ouro da baiana no Mundial e a 
terceira vez que sobe ao pódio Li

sa
 Le

ut
ne

r

“É uma emoção muito grande. Foram dias muito difíceis para poder chegar aqui”, disse a nadadora
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