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Saltos

A Prefeitura de Morrinhos massifica a campanha

para captar público na sexta, no sábado e, principal-

mente no domingo, para as disputas de etapas dos 

campeonatos goiano e brasileiro, de motocross. 

A pista, de mais de 1.340 metros, está quase pronta 

e a partir de ontem, equipes estão chegando para 

preparar estruturas para seus pilotos.

Goianos no Brasileirão

Em situação muito complicada, no último lugar da

segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o Vila

Nova volta a campo hoje à noite, para enfrentar às 

sete horas, em casa o Londrina, do Paraná. Já na

primeira divisão, amanhã à tarde, o Goiás receberá

o Avaí, de Santa Catarina, e o Atlético, à noite, irá

ao Rio de Janeiro, enfrentar o Botafogo.

Ótima atração

A Prefeitura de Morrinhos, por meio da Superinten-

dência Municipal de Cultura, vai promover palestra 

no dia 17 de agosto, com o seguinte tema: Artesa-

nato, Economia Criativa e Iconografia. O renomado 

especialista Décio Coutinho ministrará para o 

seguinte público-alvo: profissionais da educação, 

estudantes do curso de História e artesãos. Para 

quem se interessa, tem mais informações sobre a 

programação pelo telefone (64)3417.2145.

Frio

Morrinhos registrou na madrugada de ontem, 

segundo o INMET, a menor temperatura de Goiás.

Foram registrados 4,9 graus, exatamente às sete

horas da manhã. Pode ser que hoje o dia seja frio

novamente, talvez nem tanto quanto ontem.

A previsão é de que haja frio, mas não muito rigo-

roso. Pode ser que vente e isso ocorrendo, a 

sensação termica vai aumentar o frio. E, se chover,

esfria ainda mais. Nos encontramos lá.

Ainda no futebol

Definido ontem, aqui no Brasil, o quarto semifina-

lista da Copa Sul Americana. E não será mais um 

brasileiro. O Internacional recebeu o Melgar, com 

quem empatou no Peru em zero a zero e ontem, 

mesmo com um jogador a menos em relação ao 

adversário, novamente segurou o empate no tempo 

normal - zero a zero. Nas penalidades, o time brasi-

leiro esbarrou no goleiro Cáceda. Então são dois

brasileiros e dois de fora nas semifinais: Atlético-GO,

Melgar, São Paulo e Independiente Del Valle.
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