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BolsonaRismo é Bom caminho?

um dos temas que vem marcando a pálida pré-campanha 
à prefeitura de Goiânia é a busca de um respaldo do bolso-
narismo. A pergunta é: resolve a questão? As ações do pre-
sidente tem sido no sentido de segurar uma fatia de 25% 
do eleitorado fiel, entendendo que isso é suficiente para le-
va-lo ao segundo turno da eleição presidencial em 2022. É o 
grupo de seguidores mais fiel na política brasileira atual. O 
problema é que o potencial de transferência de prestígio do 
presidente (e do seu grupo) é menor do que a influência de 
líderes locais, como o governador. Nos 13 anos de petismo, 
por exemplo, Goiânia elegeu apenas um petista, Paulo Gar-
cia, mesmo assim pelo apoio do MDB de Íris Rezende. Muito 
mais forte que o petismo, à época. O DC com Eduardo do 
Prado e Gustavo Garcez está em busca dessa ligação com o 
bolsonarismo, correndo junto com Wilder Moraes (PSC), que 
quer também o apoio de Caiado. Que, por sua, vez, está mais 
comprometido com a reeleição de Íris Rezende (MDB).

BóBi pai!

Enquanto Íris continua empurrando com a barriga a sua deci-
são, o seu líder, Wellington Peixoto, acredita que o DEM tem 
prioridade para indicar o vice na chapa de reeleição do prefeito. 
De preferência, que fique com ele próprio.

coRREntE 
A ideia de convocação de um vereador para ser vice já foi 
defendida publicamente pela base aliada do prefeito na Câ-
mara. Espaço fica mais aberto depois da decisão de Paulo 
Ortegal em permanecer no Paço. 

Um foRa
Ao que tudo indica, Íris perdeu o seu vice ideal. O adiamento 
da eleição, muito provavelmente para novembro, não deve 
alterar as datas do calendário eleitoral já vencidas. Pode (e 
deve) haver alteração para convenções, registro de chapas e 
campanha, além do dia do voto. 

claREando

Novo presidente do TSE, Luís Barroso ouviu de médicos a 
previsão de que a pandemia se estende até setembro, pelo 
menos. Por isso, a ideia de estudar uma data na segunda 
quinzena de novembro ou primeiro de dezembro para o plei-
to. A tendência é que o horário de votação será estendido 
em duas horas, como medida preventiva para evitar aglo-
merações. A palavra final, no entanto, será do Congresso.

piada dE BRasília 
O ministro Sem Educação foi a manifestação no domingo 
sem máscara e tomou multa de R$ 2 mil do GDF. O presi-
dente, que fez a mesma coisa, provocou aglomeração, tocou 
quem quis, comeu coxinha e tomou Coca-cola, passou a mão 
no nariz etc e tal continua invicto.

piada dE BRasília 2 
Antes de ser presa, a ativista Sara Winter classificou o STF como 
comunista. 

foRa dE cEna    
Desde que o PT deixou o poder central, o MST parece ter 
murchado. 

incômodo
As denúncias de corrupção e ingerência política contra auxilia-
res do primeiro escalão geraram incômodo na banca caiadista 
na Alego. A pandemia tem sido argumento para evitar as CPIs, 
que já foram pedidas para investigar as acusações em torno da 

SSP e da Codego. 

aconchEgo  
Acusados, os auxiliares ganharam mais um voto de confiança 
do governador para provar suas inocências. Enquanto isso, 
Rodney Miranda está de férias da SSP. Marcos Cabral deixou a 
presidência da Codego, mas foi instalado na Assessoria Especial 
do governador. 

clima tEnso 

Jair Bolsonaro também adotou o silencia depois dos fogos de 
artifício jogados contra o STF no final de semana. Com o des-
monte de acampamento de apoiadores, o Planalto parece 
disposto a não esquentar mais a fervura, depois de muitas co-
branças do STF e do Congresso. As manifestações de rua e o 
posicionamento de ex-presidentes também levam à reflexão. 

anápolis, o dUElo?
O atual prefeito Roberto Naves (PTB) e o ex Antônio Gomide 
(PT) prometem muitas emoções no segundo semestre. 

mais tEnsão
A pressão de empresários pela reabertura geral está ge-
rando tensão entre vereadores e o Paço Municipal. Está 
sendo desenhando um decreto legislativo com os pro-
tocolos para liberação geral. O Paço resiste, de olho no 
esgotamento de leitos de UTI. 

podE sER?
não é verdade que existam pesquisas mostrando espaço 
para um candidato diferente na eleição para a prefeitura de 
Goiânia. Principalmente se o velho desistir mesmo. Tudo não 
passa de especulação. 

marcelohel@gmail.com

“O Brasil só tem três problemas: 
café, almoço e jantar”.  (Chico Anysio)
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Governo poderá firmar Termo de 
Ajustamento de Conduta com servidor

o objetivo dessa 
nova prática de 
instituir o TAC 

é promover, por meio 
da CGE e das unidades 
correcionais dos órgãos 
estaduais, a resolução 
consensual de conflitos. 
De acordo com a Contro-
ladoria, a consensuali-

dade remete à utilização 
de mecanismos específi-
cos em cada caso, para 
resolução dos embates 
de forma negociada, 
sem a necessidade de 
imposição da autorida-
de estatal, tornando a 
atividade correcional 
mais humanizada.

Nessa busca pela hu-
manização, a CGE iniciou 
uma ação em parceria 
com a Universidade Es-
tadual de Goiás (UEG) 
voltada à saúde física e 
mental dos servidores 
envolvidos em processo 
administrativo disciplinar 
(PAD). As negociações são 

para que a UEG elabore 
pesquisa e estudo volta-
dos à análise psicológi-
ca e comportamental de 
servidores que responde-
ram a algum PAD.

Segundo o contro-
lador-geral do Estado, 
Henrique Ziller, a finali-
dade da pesquisa é en-

tender melhor os efeitos 
de um processo admi-
nistrativo disciplinar na 
vida de um servidor pú-
blico, seja ele financeiro 
ou psicológico, para que 
a administração possa 
adotar medidas visan-
do minimizá-los. Com a 
adoção do TAC, a admi-

nistração estadual con-
seguirá reduzir os custos 
e os prazos dos proces-
sos, causando menos 
transtornos na vida 
funcional do servidor 
e garantindo, ao mes-
mo tempo, a devolução 
mais rápida de bens ou 
valores devidos. 

Com a entrada em vigor do novo 
estatuto dos servidores públicos 
civis do estado de Goiás (Lei 
20.756/2020), a partir de 27 de 
julho a administração estadual 
poderá firmar com os servidores 
envolvidos em transgressões de 
menor potencial ofensivo o Termo 
de Ajustamento de Conduta (TAC) 
como forma alternativa a processos 
disciplinares. A coordenação da 
atividade correcional em Goiás cabe 
à Controladoria-Geral do estado 
(CGe), por meio da Superintendência 
de Correição Administrativa
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CCJ aprova proposta de Humberto Aidar que 
amplia benefícios de seguro de vida aos usuários 
O deputado Humberto Ai-
dar (MDB) teve aprovado 
na Comissão de Consti-
tuição e Justiça, durante 
reunião da última terça-
-feira, 9, mais um projeto 
lei relacionado à preven-
ção do novo coronavírus. 
A proposta determina que 
as companhias de seguro 
indenizem seus segurados 
por eventuais mortes oca-
sionadas pela covid-19.

O projeto de nº 2130/20 
segue, agora, para aprecia-
ção, em dois turnos, pelo 
Plenário da Casa. Caso 
aprovado, aguardará a 
sanção do governador 
Ronaldo Caiado para en-
trar em vigor. 

O artigo 1º da propos-
ta estabelece que “ficam 
as companhias de seguro 
de vida, seguro habita-
cional, prestamista e os 
pecúlios dos planos de 
previdência obrigadas a, 
efetivamente, indenizar 
os segurados por morte 
ocasionada pelo novo co-
ronavírus (covid-19)”.

O deputado Humberto 
Aidar afirma que algu-
mas cláusulas dos con-
tratos de seguro de vida 
são abusivas e que, por 
essa razão, a proposta foi 
apresentada no intuito de 
corrigir tais abusos.

O parlamentar salienta 
que sua iniciativa é pro-

teger os segurados. “Di-
versas apólices de seguro, 
em suas várias categorias, 
excluem de sua cobertura 
o pagamento de indeni-
zação em casos de pan-
demias. Essa cláusula é 
abusiva, principalmente no 
momento em que o plane-
ta vive. Assim, temos que 
agir ostensivamente na 
proteção da população 
goiana, impondo que se-
jam tomadas providên-
cias que levem em conta 
a urgência em proteger 
a população”, diz um tre-
cho da justificativa.

Humberto Aidar afir-
ma, ainda, que a pan-
demia trouxe muitos 

problemas ao cidadão 
e que há a necessidade 
do Poder Legislativo agir 
para dar sustentação às 
demandas da população, 
inclusive, no que tange 
aos seguros de vida. 

“A população, em sua 
grande maioria, adere aos 
referidos planos em con-
tratos de adesão e pagam 
a vida toda as prestações 
pensando que contarão 
com a proteção no caso 
de necessidade. Logo, 
não podemos permi-
tir que, no momento de 
maior necessidade, se-
jam surpreendidos por 
cláusulas extremamente 
restritivas”, argumenta.
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Cartunista Jean Galvão lança livro infantil 
digital e fala para alunos da SME

a Secretaria Munici-
pal de Educação e 
Esporte (SME), por 

meio da Gerência de Edu-
cação Infantil, traz para 
as crianças o lançamento 
do livro digital Samuel 
Procura seu Chapéu, um 
presente do cartunista, 
desenhista e chargista 
brasileiro Jean Galvão. A 
SME preparou uma ver-
são especial com áudio, 
disponível para os alunos 
da Rede Municipal de En-
sino (RME) pela platafor-
ma Conexão Escola.

Jean criou um livro de 
blocos de madeira, da-
queles que quase toda 
criança e adultos já brin-
cou. Um delicioso convite 
para todas as crianças 
embarcarem nessa aven-
tura com Samuel, em 
busca do seu precioso 
chapéu, nesse livro cheio 
de formas, cores e graça! 

Em entrevista especial 
para os alunos da Rede, 
o cartunista conta como 
é realizar esse trabalho 
de desenhista e ilustra-
dor há mais de 20 anos. 
Primeiro, ele revela que 
a profissão é um sonho 
de criança, ressaltando 
ser uma alegria criar es-
sas histórias e desenhar. 
“Eu tenho uma meta a ser 
alcançada, e penso, ‘se eu 
fosse criança, eu gostaria 
desse livro?’. A partir daí, 
começo a criar para que 
seja um livro divertido, 
ilustrado para crianças, 
que elas gostem de ler, 
ver e rever”, comenta.

A história, assim como 
a entrevista, foi disponi-
bilizada na edição desta 
segunda-feira, 15, do Pro-
grama Conexão Escola. 
O mesmo programa será 
reprisado na próxima 
quarta-feira, 17, nos canais 

do Sistema Sagres (26), às 
09h, e da TV UFG (15), ex-
cepcionalmente às 13h.

É importante lembrar 

que, nesse momento de 
suspensão das aulas pre-
senciais, a leitura se torna 
ainda mais importante, 

pois aproxima a criança 
da aprendizagem. Assim, 
ela viaja no mundo da 
leitura e da imaginação, 

reconstruindo sua histó-
ria, essa é mais uma opor-
tunidade para a família 
usufruir juntos.

Livro digital está disponível na 
plataforma Conexão escola e também 
de forma acessível, com áudio
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Prefeitura encaminha projeto à Câmara 
que restabelece contratos temporários
A Prefeitura de Goiânia 
encaminhou ao Poder Le-
gislativo, na tarde desta 
segunda-feira (15/6), o 
projeto que estabelece 
critérios para reativação 
de contratos temporários 
dos servidores. Serão be-
neficiados os 3100 servi-
dores que tiveram os con-
tatos suspensos em abril, 
a maioria deles profissio-
nais da educação.

O projeto prevê que o 
pagamento deverá ser efe-
tuado somente com o valor 
básico do contrato e não 
inferior a um salário míni-
mo, que é de R$1.045,00. A 
medida valerá até que as 
atividades sejam retoma-
das normalmente, princi-
palmente com relação às 
aulas da rede municipal 
de educação.

Os temporários fazem 
parte do quadro de servi-
dores da Secretaria Muni-

cipal de Educação (SME), 
Secretaria Municipal de 
Assistência Social (Se-
mas), Agência de Eventos, 
Turismo e Lazer (Agetul), 
entre outros órgãos da 
Prefeitura.

“Vamos atuar para que o 
projeto seja aprovado ain-
da nesta semana para que 
os servidores sejam incluí-
dos na folha de pagamen-
to do mês de junho. A in-
tenção é que eles recebam 
o vencimento básico, com 
exceção dos professores 
que recebem normalmen-
te R$2.700. Com a carga 
horária reduzida em 50% 
e com a suspensão das 
aulas, eles devem receber 
por volta de R$1.400,00 
até que retornem a norma-
lidade”, comentou o titular 
da Secretaria Municipal de 
Finanças de Goiânia (Se-
fin), Alessandro Melo.

De acordo com secre-

tário, a nova medida é 
reflexo das ações e dos 
esforços para superar 
a crise provocada pela 
pandemia. “Isso é con-
sequência da responsa-
bilidade que temos com 
o funcionamento da má-
quina pública e da qua-
lidade dos serviços pres-
tados ao cidadão. Antes 
o panorama exigiu uma 

redução de custos, cor-
tes de gastos e revisão 
de contratos e despesas 
com a previsão de uma 
redução de R$623 mi-
lhões em nossa arreca-
dação”, disse.

Em seguida, Alessandro 
Melo explicou que o cená-
rio, agora, é mais otimista. 
“Melhoramos a saúde fis-
cal do município com a 

chegada do auxilio emer-
gencial do governo fede-
ral e com a perspectiva 
de entrada de pagamen-
tos de impostos como o 
IPVA e do Simples Na-
cional em julho. Isso nos 
dá maior segurança para 
retomar o pagamento dos 
contratos”, destacou.

Já o prefeito Iris Rezen-
de explicou que foi sur-

preendido com a crise da 
pandemia do coronavírus, 
o que o levou o município 
a tomar medidas radicais 
no primeiro momento. 
“Agora estamos numa si-
tuação sob controle e em 
um cenário que permite 
o pagamento do salário 
para os servidores que 
foram naquele momento 
afastados”, comentou.
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FEsTiVal
em breve, os goianos terão uma nova alternativa 

de entretenimento  com o lançamento do drive in 
Concert Brasil, duas noites de shows ao vivo com a 

plateia curtindo de dentro dos carros e revivendo 
a moda dos clássicos “cine drive-in” dos anos 

dourados. A estrutura contará com palcos desenhados 
especificamente para o evento, que acontece nos 
dias 3 e 4 de julho em Goiânia. o drive in Concert 

Brasil será realizado em ambiente aberto e seguro, 
seguindo  todas as normativas sanitárias da oMS para 
a contenção do novo coronavírus. o local e as atrações 

artísticas do evento ainda serão divulgados.

PaGaMENTo No WHaTsaPP
já imaginou transferir e receber valores monetários 
por WhatsApp com a mesma facilidade, segurança 
e agilidade com as quais você envia e recebe fotos? 

Essa é a mais nova funcionalidade que os associados 
do Sicredi terão com o lançamento da solução 

desenvolvida pelo Facebook Pay no Brasil. o recurso 
integrará a nova versão do aplicativo de mensagens 
instantâneas que será gradualmente disponibilizada 

para atualização nas plataformas a partir desta 
segunda-feira, 15 de junho. A novidade promete 

mudar a cultura de pagamentos no Brasil e o Sicredi 
é a primeira instituição financeira cooperativa a 

fechar parceria com o Facebook Pay e disponibilizar 
a solução. Além disso, vem para trazer mais 

conveniência, praticidade e rapidez aos associados da 
instituição na realização de pagamentos, cobranças e 

recebimentos.

soliDaRiEDaDE
o estação da Moda Shopping realizou na última 

semana a entrega dos alimentos arrecadados em seu 
drive thru e durante os cultos na modalidade drive-in 

feitos em seu estacionamento. os donativos somaram 
cerca de 900 quilos de alimentos e foram destinados 
para as obras Sociais do Centro espírita Irmão Áureo 

(osceia), uma organização não governamental 
(onG) localizada no jardim nova esperança, região 

noroeste de Goiânia, que atende duas mil famílias em 
situação de vulnerabilidade social, além de 20 famílias 
venezuelanas refugiadas em Goiânia. A entidade ainda 

possui outras 570 cadastradas, que não fazem parte 
de seus programas, mas que pediram ajuda neste 

momento de pandemia.

cuRso oNliNE
O contador Fernando Santana, que é palestrante 

parceiro do Sindicato das empresas de Serviços 
Contábeis de Goiás (Sescon-Go), irá ministrar um 
curso online (através do aplicativo Zoom), no dia 

20 de junho, de 08h15 às 12h e das 13h às 18h15. 
O profissional vai falar sobre as novas rotinas e 

seus reflexos no departamento de pessoal frente à 
pandemia do Covid-19. o valor de investimento será 

R$:120,00 e para maiores informações 062 99308-
9411 (WhatsApp) ou acesse www.sescongoias.org.br .

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Clipe - A dj Marcia cardoso lançou no dia 12 de junho 2020 o seu novo clipe Quando o assunto é  você com 
participação do cantor Lucas Lins corre lá no youtube dj Marcia Cardoso e veja na integra.

Projeto- A pedagoga Adriana de Melo Ramos, 
pós-doutora em educação e pesquisadora do 
Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação 
Moral (Gepem), será uma das convidadas do 
projeto “Integrado a você”, promovido pelo 
Colégio Integrado. A live acontece nesta 
quarta-feira, 17 de junho, a partir das 19h30

2 3

4

INSS - neste período de pandemia uma das 
grandes preocupações da população é sobre os 
benefícios do InSS e como ter acesso a eles. Para 
ajudar esse público e responder as principais dúvidas, 
os advogados previdenciaristas, hallan Rocha (foto) e 
Fernando Pessoa, realizam live na próxima 
quarta-feira, dia 17 de junho, às 19h.
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Contábil - Sucena hummel (foto) gestora do 
Sindicato das empresas de Serviços Contábeis de 
Goiás (Sescon-GO), irá ministrar uma live na próxima 
quarta-feira (17/06), às 11h30, no perfil do instagram 
(@sescongoias). 
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Caixa credita hoje e amanhã 1ª 
parcela de auxílio emergencial

a Caixa credita hoje 
(16) e amanhã (17) 
o pagamento da 

primeira parcela do auxí-
lio emergencial do gover-
no federal para mais 4,9 
milhões de beneficiários. 
Serão disponibilizados 
R$ 3,2 bilhões.

Portaria publicada em 
edição extraordinária 
do Diário Oficial nesta 
segunda-feira (15), esta-
belece o calendário de 
pagamento para esses 
beneficiários, que se ca-
dastraram entre os dias 
1º e 26 de maio de 2020.

Os beneficiários re-

ceberão os recursos, ini-
cialmente, apenas para o 
pagamento de contas, de 
boletos e para realização 
de compras por meio de 
cartão de débito virtual 
ou QR Code. Já os saques 
e transferências seguem 
outro calendário também 
publicado na portaria. Se-
gundo a Caixa, o objetivo 
é evitar concentrações 
nos meios digitas e aglo-
merações nos pontos de 
atendimento.

Nesta etapa de pa-
gamentos da primeira 
parcela do auxílio emer-
gencial, os beneficiários 
nascidos de janeiro a ju-
nho poderão movimentar 
digitalmente os valores 
pelo Caixa Tem a partir de 
hoje (16) e os nascidos de 
julho a dezembro, a partir 
da quarta-feira (17).

Os beneficiários podem 
consultar se o cadastro 
foi aprovado no site.

Saque em espécie
Os beneficiários que 

optarem por sacar o be-
nefício em espécie deve-
rão seguir o calendário 
escalonado por mês de 
aniversário. No caso das 
transferências, nas datas 
do calendário, o saldo 
existente será transfe-
rido automaticamente 
para a conta que o be-
neficiário indicou, sendo 
poupança da Caixa ou 
conta em outro banco.

O início dos saques 
será no dia 6 de julho 
para os nascidos em ja-
neiro. No dia seguinte, 7 
de julho, será a vez dos 
nascidos em fevereiro. 
E assim em diante, in-

cluindo os sábados, até 
o dia 18 de julho, para 
os nascidos em dezem-
bro. Não haverá libera-
ção do saque no domin-
go, 12 de julho.

Atendimento 
digital

O beneficiário que re-
cebe pela poupança so-
cial digital pode emitir o 
cartão de débito virtual 
para compras pela inter-
net em sites e aplicati-
vos que aceitam débito. A 
emissão do cartão é gra-
tuita e a compra é debita-
da diretamente da conta.

Para gerar o cartão, é 
preciso acessar o aplica-
tivo e selecionar a opção 
cartão de débito virtual, 
logo na tela inicial e se-
guir os passos. O apli-

cativo envia a imagem 
do cartão com os dados 
para o usuário utilizar 
na internet.

Para usar o cartão de 
débito virtual basta infor-
mar os dados disponibili-
zados pelo aplicativo. Se-
gundo a Caixa, as compras 
são seguras porque para 
cada transação é gerado 
um código de segurança, 
enquanto nos cartões nor-
mais o número é sempre o 
mesmo. Para as compras 
recorrentes, o número é 
salvo e não é preciso gerar 
um código a cada compra.

Como pagar nas 
maquininhas 
com QR Code

Além da possibilidade 
de uso do cartão de dé-
bito virtual, que já estava 

disponível para compras 
online, o aplicativo agora 
oferece a opção “pague 
na maquininha”, forma de 
pagamento digital que 
pode ser utilizada nos 
estabelecimentos físicos 
habilitados.

A funcionalidade do 
Caixa Tem é por leitura 
de QR Code gerado pelas 
“maquininhas” dos esta-
belecimentos e que pode 
ser escaneado pela maio-
ria dos telefones celulares 
equipados com câmera.

Quando o cliente sele-
ciona a opção “Pague na 
maquininha”, no aplicativo 
Caixa Tem, automatica-
mente a câmera do celular 
é aberta. O usuário deve 
então apontar o celular 
para leitura do QR Code 
gerado na “maquininha” do 
estabelecimento.

Serão 
disponibilizados 
R$ 3,2 bilhões
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眀眀眀⸀挀漀渀猀漀爀挀椀漀挀椀挀愀氀⸀挀漀洀⸀戀爀
㘀㈀ ㌀㘀　㜀ⴀ㜀㌀㌀㈀
㘀㈀ 㤀 㠀㈀㘀㤀ⴀ㤀㌀㌀

猀攀洀 瀀愀最愀爀 樀甀爀漀猀℀
瘀漀挀 瀀漀搀攀 挀漀渀焀甀椀猀琀愀爀 漀 猀攀甀 瘀攀挀甀氀漀

刀␀㜀Ⰰ　　 瀀漀爀 搀椀愀䌀漀洀 愀瀀攀渀愀猀 

carros

uNo WaY  1 .0 BRAnCo 2014 
CoMPLeTo 4 PoRTAS ÚnICo 
dono ACeITo TRoCA e FInAnCIo 
WhATSAPP:(62)9-8438-7649

adquira o seu carro Novo ou 
semi Novo com parcelas que cabem no 
seu bolso. Faça uma simulação sem com-
promisso, Créditos com parcelas a partir de 
309,38 R$. Crédito Para novo  25.732,39. en-
trada + Parcelas de 422,26. Crédito para Semi 
novo 20.138,40 R$. entrada 529,00 + Parce-
las de 327,60 R$. Ligue e agende uma visita 
! WhatsApp : (062) 98108-1508. Consultora 
de Vendas: evanilde Fernades 

sistema de coNsórcio -  ÔNix 
2015   - entrada + Prestação de 
518,00. Consultor de vendas : 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 GARAnTIA 
de FÁBRICA ÚnICo dono 2.0 FLeX 
WhATSAPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PReTo 2008 Au-
ToMÁTICo PneuS noVoS ACeITo 
TRoCA e FInAnCIo WhATSAPP: 
(62)9-8438-7649

crédito para semi Novo 
19.019,60 R$. entrada : 499,58 + 
Parcelas de 309,38 Mensais. Ligue 
e agende a sua visita ou faça uma 
simulação sem compromisso pelo 
WhatsApp. Mais Informações : Tell/
What : (062) 98550-9156. Consultora 
de Vendas: Ana Paula Pimentel.

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 CoMPLeTA 
ACeITo TRoCA e FInAnCIo WhAT-
SAPP:(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 PoRTAS 
1.0 SoLeIL R$8.800,00 WhAT-
SAPP:(62)9-8438-7649
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Maracanã

As boas e as más lembranças 
do futebol brasileiro

“córner contra o 
Uruguai no últi-
mo instante da 

luta. Terminou o tempo 
pelo meu Omega e vai 
agora um córner contra 
o Uruguai. Há descontos 
ainda. Cobrou Friaça, ca-
beceou Jair... marcou o 
juiz, entretanto, o final da 
peleja. Terminou o jogo 
com a vitória do Uruguai. 
Uruguaios campeões 
mundiais de futebol de 
1950, reconquistando o 
título que haviam obtido 
em 1930 e perdido depois 
para a Itália. Desolação 
natural da torcida aqui no 
Estádio do Maracanã”.

Assim foi encerrada a 
transmissão da primeira 
derrota do Brasil no Ma-
racanã, na voz de Antônio 
Cordeiro, pelas ondas da 
Rádio Nacional. Muitos 
torcedores até hoje enten-
dem que o Maracanazo ja-
mais foi superado, deixan-
do no “Maior do Mundo” a 
marca eterna da tragédia.

Injustiça. Aos 70 anos, 
o Maracanã merece o re-
conhecimento por ter sido 
palco de grandes conquis-
tas internacionais por bra-

sileiros. Clubes e seleções 
mostraram, ao longo da 
história, que o estádio é 
sinônimo de vitória.

A começar pelo Santos. 
Primeiro em 1962, ao der-
rotar o Benfica, no Rio de 
Janeiro, por 3 a 2, no jogo 
de ida da final do Mun-
dial Interclubes – o título 
foi confirmado em Lisboa, 
com um 5 a 2 sobre os 
Encarnados. Depois, em  
1963, mas com pitadas de 
emoção. O Milan, da Itália, 
jogava pelo empate e ven-
cia por 2 a 0. Sem Pelé, Zito 
e Calvet, o título mundial 
estava praticamente na 
mão dos Rossoneros. Na 
volta do intervalo, o tem-
po fechou e o céu limpo 
deu lugar a um dilúvio. E 
o Santos virou: 4 a 2, com 
gols de Pepe (2), Almir 
Pernambuquinho e Lima. 
No jogo-desempate, de 
novo no Maracanã, Dal-
mo, de pênalti, fez o único 
gol da partida.

Em seu canal no Youtu-
be, Pepe explicou sua rela-
ção com o estádio.

“A minha história cres-
ceu nos jogos contra o 
Milan, no Maracanã. Eu 

joguei, digamos, umas 
300 partidas na Vila Bel-
miro e umas 20 no Ma-
racanã. Logicamente eu 
preferia jogar na Vila, 
mas escolhemos o Rio 
de Janeiro para enfrentar 
o Milan, como havíamos 
escolhido para enfrentar 
o Benfica no ano anterior. 
Os cariocas adoravam o 
Santos Futebol Clube e 
lotaram o Maracanã para 
nos ajudar nestas duas 
conquistas inesquecíveis”.

Em 2000, o Corinthians 
também conquistou um 
Mundial no Maracanã. A si-
tuação era bem diferente da 
do Santos, pois jogava fora 
de casa, mas contra o Vasco, 

outro time brasileiro e mais 
conhecedor do estádio. O 
Timão conseguiu segurar o 
ímpeto da dupla Romário-
-Edmundo e, nos pênaltis, 
após cobrança para fora de 
Edmundo, o time paulista 
ergueu a taça.

Os bons 
momentos da 
nossa seleção

E a Seleção Brasileira? 
Será que superou o trau-
ma de 1950, quando Ghi-
ggia calou o Maracanã? 
Em outro 16 de julho, 30 
anos depois, Romário fez 
o estádio explodir contra 
o mesmo Uruguai, na final 

da Copa América O time 
do contestado técnico Se-
bastião Lazaroni parecia 
ter dado fim ao fantasma 
do Maracanazo.

O “capitão” Ricardo Go-
mes, logo após o apito final, 
desabafou em entrevista 
ao repórter Tino Marcos, da 
Rede Globo. “É um presente 
para o pessoal do passado 
e esperança para a torcida 
de agora. É uma satisfação 
trabalhar com esse grupo 
maravilhoso. Saímos de um 
clima totalmente adverso, 
mas com muita união se 
apresentou uma seleção 
vitoriosa que vai dar muita 
coisa para a torcida.”

Ricardo Gomes estava 

certo, pois a Seleção de 
1989 foi a base da con-
quista do tetracampeo-
nato mundial, em 1994, 
nos Estados Unidos. E por 
falar nos EUA, como es-
quecer o Pan-Americano 
de 2007 e a goleada de 5 
a 0 da Seleção Brasileira 
Feminina sobre as norte-
-americanas? A derrota na 
final dos Jogos Olímpicos 
de Atenas estava entalada 
na garganta. Mais de 70 
mil torcedores lotaram o 
Maracanã para ver o show 
com dois gols de Marta, 
outros dois de Cristiane e 
mais um de Daniela Alves 
que falou dessa emoção 
em depoimento à CBF TV.

em 70 anos, estádio coleciona jogos 
marcantes da seleção e de clubes
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