Sexta

Competência guardada
E agora hein?! O Atlético contratou o goleiro Renan
para ser titular em 2022. O jogador chegou, com o
maior salário entre os goleiros. No Campeonato
Goiano optaram por utilizar o Luan Poli. Renan
ﬁcou de fora. Depois, no Brasileirão, o presidente
Adson Batista optou por da uma oportunidade
para conhecer o potencial do goleiro Ronaldo, que
entrou, fechou o gol e não saiu mais. No jogo
passado com o Nacional, no Uruguai, pela Sul
Americana, Ronaldo machucou a região da clavícula
e Renan teve que entrar “no fogo”, sem nenhum
planejamento e sem o aquecimento ideal. Não é
que o rapaz fechou o gol!? Na festa preparada
para o astro internacional Luizito Suarez, que estava
voltando ao Nacional, quem brilhou, inclusive
levando o troféu de melhor da partida pela
Conmebol, foi o goleiro do Atlético. Com toda sua
simplicidade, ele mesmo disse, não adianta forçar
a barra; tudo é no tempo de Deus.

Sonhos compartilhados
Mais um - agora é o terceiro - que declara concordar comigo na torcida para que, quem sabe, a
senadora Simone Tebet, possa vingar como uma
terceira via. É o morrinhense Maurício Apolinário,
professor e escritor, que mora em Brasília. Ele me
escreveu: "Bom-dia, caro Peninha. Como você sabe,
não quero a volta de Lula/PT nem a reeleição de

Bolsonaro. Tenho simpatia pela candidatura de
Simone Tebet. Tomara vá para o 2.° turno. Ainda há
muita água pra rolar nestes dois meses. Abraços."
Pra melhorar
Ontem, no Jornal da Integração, o secretário de
Obras da Prefeitura de Morrinhos - Adair
Rodrigues - fez um informativo tipo alerta, para
moradores da região Arara, que usam a estrada da
Porteira Preta. É que a ponte será interditada por
quarenta dias e, segundo Adair, uma ponte com
estrutura de ferro e plataforma de concreto, será
construída. Portanto, aconselhou as pessoas que
utilizam essa estrada, para que procurem rotas
alternativas.

Desistência
Realmente se conﬁrmou ontem que Marconi
Perillo não vai mais disputar a sucessão de Ronaldo
Caiado, o governador. Marconi teria conversado
muito com o ex-presidente Fernando Henrique
Cardoso, que é do PSDB, partido de Marconi. Dias
atrás escrevi aqui que estava duvidando que o
ex-governador iria se arriscar, quando as pesquisas
de intenção de voto não lhe são favoráveis. Pessoas
próximas de Marconi dizem que ele deve concorrer
ao Senado ou a deputado federal, esta última, uma
probabilidade maior.
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