Sexta

Primeiro ensino

A Prefeitura de Morrinhos está anunciando a
criação de uma noa Escola de Educação Infantil,
que é famosa creche. Quase todos os bairros de
Morrinhos tem uma creche e agora será a vez do
Setor São Francisco de Assis, na Rua X e terá o
nome da morrinhense, Divina Neves Balduino. O
prefeito Joaquim Guilherme, nesta foto, visita a
obra, que será concluída nos próximos dias,

Primo rico e primo pobre
Ontem o Atlético avançou na Copa São Paulo de
Juniores - a Copinha - vencendo o Água Santa por
dois a um. É o único dos quatro goianos que entraram e continua na competição. Vai enfrentar o Palmeiras, jogo considerado prova de fogo.

Vantagens
O Morrinhos lançou ontem uma promoção
intitulada Torcida Premiada. É prometida uma série
de vantagens para o torcedor que comprar o
pacote; entre estas vantagens, destaque para
sorteio de mil reais em PIX, no intervalo de cada
jogo e de um PIX de dez mil reais no ﬁnal do
primeiro turno. E há ainda outras vantagens como
o chamado kit torcedor, com todo o material do
clube, entrada gratuita nos jogos do Morrinhos
em casa, acesso antecipado ao estádio, por um
local exclusivo, além de outras vantagens. Vou
conversar com presidente Leandro Nato para saber
mais detalhes e trarei aqui pra você. O Morrinhos
estreia no dia 26, uma quarta-feira deste mês,
recebendo a Jataiense, oito e meia da noite, no
João Vilela.

Pode azedar
Apesar dos bons resultados das pesquisas, nem
tudo são ﬂores no lulopetismo. Dilma Rousseﬀ
questionou Lula na conversa que os dois tiveram
ontem, em São Paulo, sobre a aliança com Geraldo
Alckmin. Dilma perguntou a Lula sobre o status da
aliança com o ex-tucano. Ela não estava no jantar
de dezembro que reuniu os antigos desafetos, em
São Paulo. Dilma não disse explicitamente, mas
demonstrou contrariedade à aliança com Geraldo
Alckmin.
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