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cultura - o músico roger waters começou a gravar seu primeiro álbum 
de músicas inéditas em um intervalo de 25 anos. o ex-líder da banda Pink 
floyd utilizou sua conta na rede social Instagram, na segunda semana 
de janeiro, para divulgar uma prévia de seu trabalho no estúdio em que 
o disco está sendo gravado. o cantor também compartilhou uma foto 
na qual aparece sentado ao lado de Nigel Godrich, produtor do álbum 
e famoso por suas parcerias com o grupo radiohead. 

(fonte: ‘revistamonet.globo.com’)
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Visite uruaçu, ‘terra do caju’ e do lago Serra da mesa
‘Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem.’ - Salmo 126:1

Jc (BloG do JorNal cIdade): deSde Julho/2008

É hora de comemorar 
as conquistas e 
compartilhar a 
expectativa para o 
futuro com quem 
sempre está do 
nosso lado.
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A Yamana Gold celebra com alegria os 
26 anos de Alto Horizonte e Nova Iguaçu de Goiás!

PARABÉNS 
ALTO HORIZONTE E 
NOVA IGUAÇU DE GOIÁS!

Tradicional na defesa do servidor, 
SINDIURUAÇU atua regionalmente

COMUNIDADES - Página 5

Entidade presidida 
por Mário Ribeiro Fi-
lho (Marinho), o agora 
Sindicato dos Servido-
res Públicos Municipais 
de Uruaçu, Campinorte, 
Nova Iguaçu de Goiás, 
Alto Horizonte, Mara 
Rosa, Amaralina, Estrela 
do Norte, Mutunópolis, 
Barro Alto, Santa Rita 
do Novo Destino e Nova 
Glória (SINDIURUAÇU 
E REGIÃO) atua regio-
nalmente na defesa do 
funcionalismo. Novidade 
foi aprovada unanimente 
em Assembleia Geral 
Extraordinária (foto) que 
contou com participação 
de servidores sindicaliza-
dos locais e de fora.
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coNtrate nossos 
Serviços fotográficos 

(baixos preços). 
dIVulGue seu 

evento 
(baixos preços).
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Os catedráticos da 
malandragem e do crimes

SAÚDE DO
CORAÇÃO
Doutor João Joaquim de Oliveira
joaomedicina.ufg@gmail.com * Acesse www.jjoaquim.blogspot.com.br

“Todo homem nasce bom, a 
sociedade é que o corrompe”

Para a grande maioria das 
pessoas a honestidade é um 
comportamento assimilado e 
aprendido com os pais, com a 
família, nas escolas e do meio so-
cial. Porque como já preconizava 
Aristóteles, a ética e a virtude são 
atitudes que devem ser ensinadas 
e exercitadas. Agora, há certos 
indivíduos que, ao que sugerem 
seus expedientes e atos de vida, 
fica a sensação de que sua de-
sonestidade está entranhada em 
seu DNA, em sua personalidade. 
Tal constatação se faz naqueles 
indivíduos que têm plena consci-
ência das ilegalidades e ilicitudes 
praticadas, mas, continuam nas 
mesmas práticas contrárias à 
ética e às leis.

E é com esses fundamentos e 
justificações que os juízes expe-
dem mandatos de prisão provi-
sória ou preventiva e encarceram 
muitos acusados e réus no curso 
de inquéritos e processos penais. 
Isto se faz necessário porque o 
réu solto criará embaraços na 
apuração de seus delitos, como 
também continua na prática 
criminosa.

É ao que o Brasil e o mundo 
estão assistindo com a prisão, 
antes da condenação, de muitos 
políticos e empresários nas dili-
gências e operações da Lava Jato. 
São criminosos tão recalcitrantes 
e refratários que podem prendê-

-los e condená-los mil vezes, e mil 
vezes serão flagrados em novos 
delitos.

Então deduz-se desses agentes 
da desonestidade e do mal que 
eles padecem de uma deformação 
genética de caráter. Que no caso 
aqui suposto, têm indicativos e 
indícios de hereditariedade. De 
encontro a essa afirmação temos 
a teoria do bom selvagem, do so-
ciólogo Rousseau: “Todo homem 
nasce bom, a sociedade é que o 
corrompe”. Entra nesse contesto 
– pessoas incuráveis nas condutas 
criminosas –, a interação (fica a 
impressão) de uma deformação 
da índole mais o reforço dos laços 
familiares e meio social.

Uma criança jamais nasce com 
as informações sensoriais (senti-
dos) do que é honesto e desonesto, 
salvo os casos psicopatológicos, 
as personalidades antissociais e 

psicopáticas, são exceções em que 
o sujeito não consegue distinguir 
o ético do antiético, o honesto do 
desonesto.

Nascidas normais como é a 
estatística da imensa maioria das 
pessoas elas devem ser treinadas, 
instruídas e educadas ao exercício 
e repetição do bem, da virtude e da 
honestidade. Se assim fosse feito 
no processo educacional das crian-
ças, dificilmente encontraríamos 
indivíduos tão afeitos e recorrentes 
a uma vida de crimes e ilícitos. 
Se buscarmos as biografias de 
muitos corruptos e corruptores de 
nosso Brasil, veremos que alguns 
deles tiveram uma família de 
maus exemplos, de pessoas maus-
-caracteres.

A propósito do jeito e maneiras 
nada lícitas e antiéticas de se viver 
eu conto uma historieta de uma 
família de minha convivência. O 

anonimato tem razões óbvias. 
Frequentávamos a mesma igre-
ja e alguns encontros sociais, 
festejos, aniversários. Às vezes, 
no mesmo dia, saídos da igreja, 
encontrávamos nessas reuniões 
sociais. Era então, nessas des-
contrações e animações que esses 
membros familiares revelavam 
o seu outro lado de vida (o lado 
profano), quando então em tom 
de vantagem eles falavam das 
trapaças e trambiques em seus 
negócios e de como faziam suas 
vítimas. Muitos fatos e realiza-
ções eram narrados em caráter de 
deboche e desdém de quem tinha 
sido enganado e malsucedido. 
Agora, analise bem que duplo 
caráter tem esse tipo de gente. 
Em um só dia o sujeito comete 
as mais baixas vilanias e delas 
se vangloria, tendo participado 
de um ritual religioso, ouvido os 
sermões, as pregações da “boa 
moral”, do bem, da convivência 
ética entre as pessoas e até par-
ticipado de uma hóstia sagrada.

Assim são as centenas de 
outros corruptos e corruptíveis 
de nosso Brasil. Sejam pessoas 
na vida pública ou privada. Daí 
a suposição de que alguns casos, 
como os aqui narrados, têm esse 
“modus delinquendis” no DNA e 
na alma. Sem cura. Como imagi-
nar a recuperação de um tipo de 
gente dessas que leva uma vida 
de hipocrisia, de falsidades e sem 
noção do que se deseja, quer, 
pode e deve ser feito.
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Suíço contra-iluminista Jean-Jacques Rousseau (1712-1778): 
“Todo homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe”

Imagem... - HojeImagem... - Ontem
...Catedral Sant’Ana, décadas 

depois: um belo cartão-postal de 
Uruaçu. Dom Messias é o atual bispo 
diocesano, enquanto o pároco hoje é 
o Padre Dioclésio de Souza Rios. A 
mesma, onde está sepultado o bispo 
dom Prada, conta com quatro Capelas 
Urbanas: setor Aeroporto (o padroeiro 
é São José Operário); Rainha da Paz; 
bairro São Jorge (Cristo Rei); e, setor 
Bela Vista (Santa Rita de Cássia). As 
Capelas Rurais são duas: São Miguel 
Arcanjo e São João Batista. Missas? 
Domingo: (7h, 9h, 17h e 19h); terça: 
19h; quarta: 19h; quinta: 19h; sexta: 
19h; e, sábado: 7h (Jota Marcelo).
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Sant’Ana), bela idealização da Dio-
cese de Uruaçu localizada no Centro 
da cidade, foi construída no final dos 
anos 1950 sob comando do Padre Eu-
sébio Lecue e por dom Francisco Pra-
da, primeiro bispo uruaçuense (1957 
até princípios de 1976). Já a torre foi 
edificada pelo então padre vigário da 
Diocese, José da Silva Chaves, que se 
tornou o segundo bispo (dom José), 
entre 1976 e 2007. Em 30 de maio de 
1957, a Paróquia foi criada e, desde a 
década de 1930, indo até 1956 (antes 
da sua criação), oito padres haviam 
atuado (Jota Marcelo).
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Elo SINDIURUAÇU E REGIÃO-funcionalismo-Executivo

‘A parte boa do 
funcionalismo 

público 
carece ser 

valorizada 
sempre’

Decreto lei de 1939 do governo federal brasileiro já pregava: ‘Funcionário público 
é a pessoa legalmente investida em cargo público’; ‘Cargos públicos, para os efeitos 
deste Estatuto, são os criados por lei, em número certo, com denominação própria e 
pagos pelos cofres da União’; ‘O vencimento dos cargos públicos obedecerá a padrões 
previamente fixados em lei’; ‘Os cargos são de carreira ou isolados’. No Brasil, onde o 
servidor público virou, para um grupo de analistas, sinônimo de vagabundo, de cada 
100 trabalhadores, doze são funcionários públicos, média dos países da América Latina.

É 2017, a situação política econômica é ruim – uns concordam com a 
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição... PEC do Teto dos Gastos 
Públicos... PEC 241 (Câmara)... PEC 55 (Senado), outros não –, o colapso 
financeiro está aí, pode piorar, claro, incluindo os estados, tanto que em 
setembro último, 20 deles assinaram carta com pedido de ajuda financeira 
à União. Estados em crise, surgem as mudanças, com cortes, tentativas de 
economizar, inclusive envolvendo o funcionalismo público do Brasil, nas 
esferas federal, estaduais e municipais.

Verdade seja dita, é o funcionalismo público que faz todo o conglomerado 
público funcionar. Claro, não deviam existir: marajás; duplos percebimentos 
fraudulentos; quem recebe sem trabalhar (fantasmas); salários fora da lógi-
ca; rachids (devolução de parte do salário); peculato; prevaricação; maquiagem nos/
dos cargos; nepotismo (nem mesmo o nepotismo cruzado e o nem nepotismo imoral); 
aposentadorias fraudulentas; compensações/doações disfarçadas; e, outras benesses. 
Verdade seja dita, a parte boa do funcionalismo público carece ser valorizada sempre.

Durante a campanha eleitoral 2016, o Jornal Cidade publicou Prefeitáveis, dialogar 
com o SINDIURUAÇU é primordial, Editorial externando que na cidade sede deste 
periódico seria prudente os candidatos a prefeito ouvirem o que tinha para expressar 

o agora Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Uruaçu, Campinorte, Nova 
Iguaçu de Goiás, Alto Horizonte, Mara Rosa, Amaralina, Estrela do Norte, Mutunópolis, 
Barro Alto, Santa Rita do Novo Destino e Nova Glória (SINDIURUAÇU E REGIÃO), 
que representa e atua para o funcionalismo público municipal. Dos quatro pretendentes, 
Netinho (PTB), Machadinho (DEM) e Valmir Pedro (PSDB) se reuniram com a entidade 
presidida por Mário Ribeiro Filho (Marinho).

O periódico teve acesso a um comunicado público da representação, destinado aos 
políticos que visavam arrebatar a Prefeitura e as 13 vagas do Poder Legis-
lativo: ‘A presidência, os diretores do Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Uruaçu (SINDIURUAÇU) e o funcionalismo público urua-
çuense solicitam encarecidamente aos senhores concorrentes ao cargo de 
prefeito, vice-prefeito e vereador que em seus planos de governo e nos seus 
projetos legislativos constem o compromisso total e contínuo de APOIAR 
TODA A CATEGORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 
URUAÇU (GOIÁS). Que suas atividades EM FAVOR DA CATEGORIA 
ganhem praticidade já na condição de eleitos, antes mesmo da posse de 1º 
de janeiro de 2017. CONTAMOS COM A COMPREENSÃO E O PRECIOSO 
APOIO DA CHAPA VITORIOSA E DOS 13 VEREADORES.’.

Na época Marinho disse, em reportagem do JC: “Não é intuito nosso constranger 
ninguém, apenas ouvir os compromissos de cada um deles” e, “principalmente, queremos 
ouvi-los em relação às políticas públicas, o que têm a dizer sobre e para os mais de 1,2 
mil servidores públicos do município, além dos aposentados. E, claro, sobre o que eles 
planejam sobre o Fundo de Previdência [do Município de Uruaçu {Uruaçu Prev}]”.

Reportagem desta edição mostra a expansão da atuação do Sindicato, que recebeu 
sinal verde do novo prefeito uruaçuense, Valmir Pedro, para constituição de parcerias.
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Valmir Pedro prega austeridade e cidadania

Jota Marcelo/Márcia Cristina

Reforçando alerta de que as 
finanças da Prefeitura de Uru-
açu estão em situação crítica, 
Valmir Pedro (PSDB) assume 
cargo de prefeito e determina: 
é preciso muito trabalho, con-
ter gastos e investimentos em 
assistência social. Com grandes 
problemas, ele e o vice doutor 
Juarez Lourindo (PSB) rece-
beram órgão da antecessora 
Solange Bertulino (PMDB). Os 
13 vereadores também foram 
empossados.

Com discurso centrado na 
ruim situação financeira do caixa 
da Prefeitura de Uruaçu, Valmir 
Pedro não deixou dúvidas, minu-
tos após ser empossado prefeito 
da cidade do Norte goiano na 
calorenta manhã do domingo 1º 
de janeiro de 2017, juntamente 
com o vice-prefeito doutor Juarez 
Lourindo e, os 13 edis, em sessão 
solene presidida por Alacir Freitas 
Carvalho (Sil [PSDB]), primeiro 
colocado nas eleições de 2 de ou-
tubro, secretariado pela vereadora 
Bia (PSDB), segunda colocada 

(auxiliados por Carlos de Almei-
da Mascarenhas, diretor-geral 
da Câmara Municipal local): a 
Prefeitura de Uruaçu será tocada, 
até 31 de dezembro de 2020, com 
contenção de gastos, para que 
investimentos básicos possam 
ser praticados e que dívidas do 
passado do Poder Executivo sejam 
honradas. Citando que o Padre 
Crésio Rodrigues da Silva (Padre 
Crésio) terá missão especial, o 
novo gestor assinalou que a área 
da promoção social, cidadania 
terá atenção máxima para que 
possa atuar com investimentos nas 
famílias menos assistidas, indo de 
encontro ao discurso do bispo dom 
Messias dos Reis, nome maior da 
Diocese de Uruaçu. Padre Crésio 
foi convidado e aceitou o desafio 
de comandar novamente a Se-
cretaria Municipal da Promoção 
Social (SMPS).

O acontecimento, acompanha-
do por segmentos da sociedade, 
foi realizado na quadra coberta do 
Seminário São José. Também en-
tre os presentes, além dos listados 
em outros espaços desta reporta-
gem, estavam o Reverendo Vilson 
Guedes (Igreja do Evangelho Qua-
drangular [IEQ]) e outros líderes 
religiosos; Mário Simonsen Alves 
Faquim (chefe de Gabinete da 
Secretaria de Segurança Pública 
e Administração Penitenciária de 
Goiás), representando o deputado 
federal Thiago Peixoto (PSD); 
Eliane Pinheiro (PMN), deputada 
estadual; Mauri Lemes, presidente 
do PSDB local (e dirigentes de 
outras siglas aliadas do prefeito 
e do vice); Machadinho (DEM), 
segundo colocado nas eleições de 

Uruaçu em 2016; Ozires Ribeiro 
Silva, presidente do Sindicato 
Rural de Uruaçu (SRU) (e da sigla 
DEM) e outros nomes de entida-
des classistas; representantes da 
segurança pública; lideranças co-
munitárias; núcleos familiares, a 
exemplo do casal Luciano Sousa/
doutora Jussara Agnesini; fami-
liares e amigos dos empossados; 
e, populares.

De Luciano Sousa, um dos 
coordenadores da campanha vi-
toriosa de Valmir Pedro: “Primei-
ramente, quero agradecer pela 
oportunidade e desejar a todos 
um ‘Feliz Ano Novo’, um ano 
de 2017 de muitas bênçãos com 
muita paz, muita prosperidade 
e que Deus possa reinar no lar 
de cada cidadão de Uruaçu. Eu 
vejo isso como uma vitória, mas, 
uma vitória do povo para o povo, 
porque eu tenho absoluta certeza 
que Uruaçu ganhou muito com a 
vitória do Valmir Pedro e, logica-
mente, com sua equipe, irá fazer 
belíssimo governo. O povo sentirá 
como um prefeito voltado para o 
povo irá trazer progresso para o 
município, de maneira incondicio-
nal. Isso é o que eu tenho certeza 
que vai acontecer”.

A emoção de Valmir
Ao mencionar a família – es-

pecialmente Geraldina Teodoro 
Tereza, a mãe –, Valmir Pedro 
se emocionou, razão para pausas 
na fala e aplausos mais efusivos. 
Oportunidade em que informou: 
não mudará do setor Aeroporto e, 
relembrou bem a infância, adoles-
cência e fase adulta pobres.

Antes do início da cerimônia, 

o Jornal Cidade pediu para o 
prefeito comentar pelo menos 
um assunto que tenha passado 
pela mente dele quando se dirigia 
de casa para o Seminário... Um 
trajeto envolvendo ida para oca-
sião especial: tomar posse como 
prefeito. Resposta: “Boa pergunta! 
Eu lembrei demais quantas e quan-
tas vezes passei por esse mesmo 
caminho, além de outros, com a 
caixa de engraxate para conseguir 
clientes e ganhar uns trocadinhos, 
pois a pobreza me obrigou traba-
lhar desde criança”.

Com os pais falecidos (mãe, 
quando ele estava com 18 anos. 
Pai [José Pedro Tereza], quando 
tinha seis anos), Valmir Pedro 
recebeu apoio – sobre orientação 
educativa e religiosa; na busca de 
empregos; visando estímulo para 
enfrentar a vida; da partilha do 
pouco que tinham –, dos irmãos, 
caso de José Iraci Pedro Tereza, 
que, entrevistado pelo JC após 
a cerimônia, disse: “Estou muito 
feliz, ‘veio lá de baixo’, em épo-
ca que eu, um dos irmãos mais 
velhos, não tinha condições de 
cuidar dele como ele merecia. Se 
fosse hoje, eu teria condição um 
pouquinho melhor, mas o Valmir 
não é preguiçoso, soube aproveitar 
as oportunidades profissionais, 
sempre trabalhou, desde garotinho 
e, de estudo, mesmo tendo que 
parar de estudar algumas vezes 
por causa do serviço da época. 
Hoje está aqui: prefeito. Toda a 
nossa família está feliz, pois era 
uma vontade dele de muito tem-
po e temos certeza que fará bom 
trabalho, principalmente olhando 
para os mais pobres”.

Questionado se a humildade 
do mano hoje é a mesma e será 
essa mesma de hoje daqui alguns 
anos, respondeu: “O Valmir Pedro 
será mais ainda humilde daqui uns 
anos, pois não vai deixar o poder 
‘subir na cabeça dele’. Sabe da 
responsabilidade que tem”.

Austeridade
Reforçando o comunicado 

de que o seu governo será todo 
pautado pela austeridade, o que 
significa rigoroso controle de 
gastos, Valmir Pedro salientou: se 
esse plano – que, opina, devia ser 
adotado por todo governante, ain-
da mais quando a situação mostra 
alto déficit, não conseguindo se 
sustentar (caso da Prefeitura uru-
açuense) –, não fosse idealizado 
e, praticado de agora em diante, a 
Administração seria inviável.

Na história recente, planos 
de austeridades foram utilizados 
por vários países (Grécia, Itália, 
Portugal, por exemplo); em al-
guns estados brasileiros (Goiás, 
em um exemplo); e, Prefeituras. 
Sobre agradar uns ou desagradar 
outros com a decisão, o novo ad-
ministrador é enfático: tal política 
econômica é sinônimo de rigor, 
restringe e limita pretensões, mas é 
necessário, comenta. Na abertura, 
o Pastor José Cláudio Prates, da 
Igreja Evangélica Assembleia de 
Deus de Uruaçu - Ministério de 
Madureira, fez leitura bíblica e 
deixou mensagem religiosa.

Leia mais sobre a posse do 
chefe do Executivo (inclusive 
medidas de economia anunciadas 
e, a posse dos 13 parlamentares 
locais), na página seguinte.

Sessão solene de posse foi presidida pelo vereador Sil, mais votado em 2016, secretariado pela vereadora Bia, segunda mais votada (1). Juramento e exatamente 11h do histórico 
1º de janeiro de 2017, o prefeito Valmir Pedro, o vice-prefeito doutor Juarez Lourindo (2), Sil, Bia e, os demais 11 vereadores foram empossados para atuarem até 31 de dezembro de 2020 (3)

Fotos: Márcia Cristina e Jota Marcelo

Mesa foi composta por autoridades convidadas. Representantes de toda a sociedade compareceram ao evento, que transcorreu 
dentro da normalidade (1). Eliane Pinheiro, representante da localidade na Assembleia, informou: 15 prefeitos apoiados por ela
seriam empossados na data: “Fiz questão de vir prestigiar a posse do Valmir, do doutor Juarez e, dos vereadores de Uruaçu” (2)
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Uruaçu - Medidas econômicas anunciadas

Jota Marcelo/Márcia Cristina

De forma direta e transparente, 
Valmir Pedro (PSDB) elencou, ao 
discursar dia 1º de janeiro, várias 
medidas idealizadas para colocar 
em prática, já de imediato. Saben-
do que apenas pisando no freio é 
possível angariar resultados po-
sitivos, o prefeito não tinha outra 
alternativa.

Entre outras medidas anun-
ciadas pelo prefeito de Uruaçu 
que preveem redução de investi-
mentos, estão (em fala do próprio 
gestor na cerimônia de posse):

-“Despachando na Prefeitura, 
voltando ao expediente normal. 
Há mais de ano a Prefeitura só 
trabalhava meio período. É im-
possível sair da crise dessa forma. 
Temos a obrigação de trabalhar o 
dia todo e, se necessário, à noite e, 
por isso eu anuncio que amanhã já 
estará atendendo com expediente 
normal, das 8h às 11h e das 13h 
às 17h”.

-“Estaremos tomando medi-
das, como por exemplo: reduzir o 
número de cargos comissionados; 
reduzir, com reformas administra-
tivas, o número de Secretarias”.

-“Suspender por 90 dias, di-
árias do prefeito, vice-prefeito, 
secretários e superintendentes”.

-“Reduzir em 20% os gastos 
com água, energia, telefone e 
material básico”.

-“Criar programa de redução 
de gastos com mecânica, peças e 
manutenção das máquinas, dos ve-
ículos e equipamentos, distribuin-
do parte dessa economia em bônus 
para motoristas e operadores”.

-“Suspender gratificações até 
que se conquiste o equilíbrio 
financeiro”.

-“Reduzir no primeiro ano, 
gastos com ‘Carnaval’, montando 
uma estrutura somente na praia 
Generosa [lago Serra da Mesa] 
[veja abaixo mais detalhes]”.

-“Nos primeiros seis meses, re-
duzir em 5% os gastos com mídia 
e propaganda”.

-“Suspender por seis meses, 
gastos com patrocínios, a não ser 
os eventos tradicionais que acon-
tecem no mínimo há dez anos”.

-“Reduzir em 20% gastos com 
combustíveis”.

-“Rever contratos de locação e 
prestação de serviços”.

-“Fazer auditorias em todos 
os Fundos, contratos, na folha de 
pagamento”.

-“Exonerar qualquer secretá-
rio, chefe de Departamento ou 
superintendente que não passar 
para o Departamento de Recursos 
Humano as faltas de seus servi-
dores. Não vou permitir servidor 
faltar ao trabalho e não ter a falta 
descontada em seu contracheque. 
Seja ele do mais simples ao mais 
alto escalão”.

-“Exonerar qualquer servidor, 
do menor ao mais alto escalão, 
suspeito de ato de corrupção ou 
de receber presentes e favores 
de empresas, empresários que 
tenham ou pretendem ter contrato 
com a Prefeitura”.

-“Abrir processo administrati-
vo, buscando a exoneração, contra 
qualquer servidor, seja efetivo ou 
comissionado, pego com veículo 

público em feriados e nos finais 
de semana ou fazendo serviços 
particulares”.

-“Estaremos comprando onde 
oferecer o menor preço, seja na 
cidade ou fora de Uruaçu”.

-“Como disse o governador [de 
Goiás] Marconi Perillo, ao jornal 
O Popular [sediado em Goiânia] 
de ontem, vamos dar um ‘choque’ 
na acomodação em 2017, procu-
rar dar uma ‘injeção de ânimo’ 
em todos os servidores, tomando 
medidas de austeridade”.

-“Vamos conseguir o mais 
breve possível quitar as folhas dos 
meses de novembro, dezembro, 
13º salário, férias, que estaríamos 
herdando”.

-“Vamos conseguir fazer re-
almente um governo humano e 
social que investe nas pessoas”.

-“Com as medidas de econo-
mia, os nossos auxiliares estarão 
amanhã anunciando, por exemplo: 
a Secretaria [Municipal] da Edu-
cação estará concedendo lanche 
para as crianças da zona rural, ao 
chegarem à escola 6h50 da manhã; 
lanche às 9h30; e, lanche ao sair 
da escola e, voltar para casa, na 
zona rural”.

-“Os Povoados de Água Bran-
ca, do Cruzeiro e Funil, que nunca 
tiveram a coleta de lixo, já rece-
berão [o serviço] a partir desta 
semana. Um compromisso com o 
secretário [municipal] de Obras, 
Edguimar Vasconcelos”.

-“O atendimento de plantão 
no Cais [Unidade Municipal de 
Pronto Atendimento {UMPA}, 
mais chamado de Ambulatório 
24 Horas - Centro de Assistência 
Integral à Saúde]; e, na UPA [Uni-
dade de Pronto Atendimento 24 
Horas] – que não é UPA –, antes, 
há muito tempo, tem apenas um 
médico de plantão. Passaremos 
a ter a partir desta semana dois 
médicos de plantão, para, assim, 
a gente buscar o melhor atendi-
mento para a população”.

-“Digo que estou com muita 
disposição para trabalhar e fazer 
um grande governo, honrar a opor-
tunidade que Deus me concede, 
que vocês me concedem. Sei que 
teremos que trabalhar muito, mas, 
como eu sempre tenho dito para os 
companheiros, não tenho patrimô-
nios para cuidar. Meu patrimônio é 
Uruaçu. Meu patrimônio é o povo 
desta cidade que me concede esta 
oportunidade”.

Carnaval
Citando exemplo da mãe dele 

– só se deve fazer festa quando a 
casa está arrumada para receber as 
visitas “e, a casa de Uruaçu hoje 
não está arrumada”. Para fazer 
festa, você não pode estar devendo 
na praça “e Uruaçu hoje está de-
vendo na praça. E, uma de nossas 
medidas de contenção de gastos é 
reduzir a estrutura do Carnaval” 
–, o prefeito especificou, diante da 
pergunta do Jornal Cidade sobre 
a realização do Carnaval/2017: 
apenas no lago Serra da Mesa, 
com estrutura básica e sem artista 
ao vivo, com som automotivo. Ou 
seja: nada de festança na avenida 
Transbrasiliana, localizada no 
Centro.

Respondeu ainda, para a mes-
ma pergunta: “Como que eu 

vou fazer Carnaval, sendo que o 
Hospital Santana está com uma 
dívida de quase R$300 mil para 
receber da Prefeitura e está que-
rendo suspender o atendimento? 
Se centenas e centenas de famílias 
não receberam o seu salário, o 13º? 
Vamos fazer o Carnaval para a 
população de Uruaçu e não para 
o turista. Fazer uma boa estrutu-
ra, preparar a praia, dezenas de 
duchas, vamos contratar um som 
automotivo, um túnel de 50 me-
tros, colocar DJ e vamos colocar 
o transporte público para levar a 
população, que terá estrutura e a 
praia para curtir no Carnaval, mas 
grandes ‘shows’ nós não teremos 
nesse Carnaval. Vamos preparar 
para em julho termos a temporada 
de férias e em 2018, termos um 
mega Carnaval na cidade”.

Informando existir empresário 
de entretenimentos que não recebe 
da Prefeitura por prestação de ser-
viços carnavalescos há seis anos, 
o prefeito relembra também que 
para pagar dívidas não contraídas 
por ele e colocar a casa em ordem, 
promover o Carnaval via método 
tradicional não seria de bom 
senso, pois exigiria investimento 
da ordem de R$1 milhão. “Fazer 
e ficar sem pagar não é do meu 
feitio”, manifesta.

Auxiliares
Secretários municipais, supe-

rintendentes, chefes de Departa-
mentos e afins foram empossados 
simbolicamente, com as nomea-
ções oficiais se tornando realidade 
em 2 de janeiro. No primeiro 
escalão, não somando a Chefia de 
Gabinete e a Procuradoria-Geral 
(mas deviam ser somadas), são 
dez pastas, das quais quatro ten-
dem se tornar Superintendências 
com a reforma administrativa 
pretendida, conforme informação 
de Valmir Pedro na coletiva, após 
questionamento do JC – “É prová-
vel que sim”, salientou o prefeito, 
emendando: “Hoje no Brasil, têm 
45 mil secretários municipais e é 
possível reduzir para a metade. 
Vamos tentar fazer a nossa parte, 
reduzindo”. Restariam seis Se-
cretarias: Administração, Cultura, 
Educação, Infraestrutura (Obras), 
Promoção Social e Saúde.

Em relação aos auxiliares 
anunciados em novembro, algu-
mas mudanças foram feitas nos 
três escalões principais, com os 
destaques maiores ficando por 
conta de três não mais presenças 
no secretariado.

Outros cargos do terceiro esca-
lão em diante serão preenchidos 
com o passar dos dias.

Prefeitura: chaves, 
reunião e alerta

A gestão 2013-2016 foi co-
mandada por Solange Bertulino 
(PMDB), que aguardou Valmir 
Pedro na sede do Executivo, em 
encontro que aconteceu pouco 
mais das 12h, sob testemunhos 
curiosos, além de horríveis bar-
beiragens de correligionários da 
peemedebista e do peessedebista. 
Gente que empolga ou conversa 
além do necessário.

No gabinete, o sucessor re-
cebeu de forma simbólica as 
chaves e documentação da das 

mãos de Solange Bertulino (que 
teve elogiável atitude republicana 
ao recepcionar [não saiu pelas 
portas dos fundos]) Valmir e o 
vice, com ex-assessores dela, que 
se mostrou um pouco tensa ao 
explicar a destinação de recursos 
(pagamentos) nos instantes finais 
de 2016, com evidência maior 
para cerca de R$997 mil, oriundos 
da repatriação (multas arrecadadas 
pelo governo federal, resultado de 
regularização de ativos mantidos 
ilegalmente fora do país). R$353 
mil, totalizando R$1,350 milhão, 
foram destinados (informou So-
lange) para o Fundo Nacional de 
Educação Básica (Fundeb).

Isso é e será motivo de muita 
controvérsia no embate Solange-
-Valmir (e a meta seria apurar 
melhor em que condições tais pa-
gamentos foram efetuados), com 
a culpa maior ficando por conta 
de o governo federal ter liberado 
o recurso no penúltimo dia das 
gestões municipais, em um feriado 
bancário.

“Conheço transições de go-
vernos!”: com essa frase, Valmir 
Pedro abriu a primeira reunião 
na condição de prefeito investido 
no cargo com auxiliares, dentro 
do gabinete, antevendo: a fala 
da antecessora (ela afirmou, na 
transmissão do cargo, ter deixado 
dinheiro em caixa para pagamen-

to de todos os salários atrasados 
[novembro, dezembro, partes de 
férias e de 13º salários]) não re-
flete tão bem a realidade. Valmir 
Pedro discordou da possibilidade 
de parte dos R$997 mil ter sido 
usada para pagamento de forne-
cedores selecionados (“amigos”, 
segundo ele), opinando que – to-
dos os credores, sem distinção –, 
teriam que ter recebido dias atrás 
e com recursos de outras rubricas. 
A antecessora discorda e ressalta 
ter agido corretamente. Embate.

Com o passar dos dias, tudo 
será sabido e, quem sabe, divul-
gado por completo pela Assessoria 
de Comunicação Social da nova 
Administração e pelo próprio 
Valmir Pedro. Assessoria de Co-
municação Social, de fato, que 
fez falta tremenda para Solange, 
prefeita de ruim comunicação com 
o externo em geral, algo alertado 
(sem pretensão própria alguma) 
pelo Jornal Cidade ao longo de 
quatro anos diretamente junto a 
hoje não mais prefeita. Isolamento 
quase que 100% no antro do poder, 
que é uma graça e uma desgraça. 
“A gente sai da Prefeitura, mas 
a Prefeitura não sai da gente”, 
cravou Valmir Pedro durante a 
recepção do órgão, referindo-se ao 
que se chama barras da Justiça. 
Não bastasse na vigência do poder, 
o destino de quase toda pessoa 

que um dia administrou essa ou 
aquela cidade é de dá dó em se 
tratando de processos judiciais. 
Do glamour da vitória, passando 
pelo sufocamento dele (poder), 
se estendendo a um conjunto de 
consequências jurídicas.

Na Câmara
Depois da estada na sede do 

Poder Executivo, Valmir Pedro e 
doutor Juarez Lourindo se encami-
nharam para a Câmara Municipal 
de Uruaçu, prestigiando a sessão 
solene realizada no auditório An-
tônio de Freitas Carvalho, do edi-
fício José Fernandes Neto, onde 
acontecia a eleição da presidência 
e dos demais membros da mesa 
diretora 2017.

O vereador Alacir Freitas Car-
valho (Sil) (PSDB) foi eleito pre-
sidente da Casa de Leis por acla-
mação. Na cerimônia realizada no 
Seminário, Sil, havia ressaltado: 
“Hoje é um dia muito importante 
para mim e meus colegas eleitos, 
para nossos familiares e para 
o povo de minha terra, porque 
pretendemos trabalhar bastante 
pelo desenvolvimento do nosso 
município, através das políticas 
públicas consequentemente me-
lhorando a qualidade de vida de 
todo o cidadão”.

Leia mais sobre as atividades 
do dia 1º da Câmara, abaixo.

Luciano Sousa, um dos coordenadores da campanha de Valmir: “Uma vitória do povo para o povo” (1). Mauri Lemes parabeniza Valmir pela ascensão ao cargo (2). Professor Gigi (superintendente 
municipal de Esporte) e, que também é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, comanda oração no gabinete, quando Valmir sentou pela vez primeira na cadeira central do Executivo, dia 1º

Fotos: Márcia Cristina e Jota Marcelo

Sil, presidente da Câmara, ladeado pelo vice-prefeito doutor Juarez Lourindo (esq.); prefeito Valmir Pedro; e, pelos demais colegas da nova mesa diretora: 
Divino Negão, Maria das Neves, Taroba, Joeli do Salão e Rony Piettro (1). Sil e os colegas vereadores Divino Negão (esq.), Professora Fátima, Bia e Zé Henrique (2). 
Sil e os colegas vereadores Wanildo Freitas (esq.), Raimundo Ferreira, Fábio Vasconcelos e Wagner do Cais (3). Sil, ao discursar: “Continuaremos sendo a 
mesma pessoa que todos nos conhecem, simples e companheiro, e com muita honra saberemos representar no parlamento o nosso partido”. E: “A eleição 
de 2016 permitiu a grata satisfação de três primos serem eleitos: Alacir Freitas Carvalho, Wanildo Freitas de Carvalho e José Henrique Fernandes e Carvalho”

Aliado de Valmir, Alacir 
Freitas (Sil) preside Câmara
Jota Marcelo

Alacir Freitas Carvalho (Sil), 
às 13h31 de 1º de janeiro: por 
aclamação, eleito presidente da 
Câmara Municipal de Uruaçu 
para o ano 2017, o vereador diz 
que o trabalho e a união serão 
praticados pelos Poderes Legis-
lativo e Executivo.

Após ausência na Casa de Leis 
na legislatura passada por não se 
reeleger em 2012, Sil (PSDB) foi 
eleito presidente do órgão para o 
ano 2017. Em 2 de outubro, ele ha-
via se tornado campeão das urnas 
da cidade nortense, conquistando 
697 votos.

Os demais membros da mesa 
diretora, eleitos em votação se-
parada, são:

Taroba (PROS): vice-presi-
dente

Maria das Neves (PSB): pri-
meira-secretária

Joeli do Salão (PMDB): segun-
do-secretário

Rony Piettro (PMB): primeiro 
suplente

Divino Negão (PDT): segundo 
suplente

Os demais sete vereadores in-
tegrantes da Câmara na legislatura 
2017-2020 são Bia (PSDB), Fábio 
Vasconcelos (PP), Professora Fá-
tima (PMDB), Raimundo Ferreira 
(PROS), Wagner do Cais (PTB), 
Wanildo Freitas (PSDB) e Zé 
Henrique (PPS).

Distintos parlamentares usaram 
a palavra na tribuna, prevalecendo 
falas versando sobre dedicação, 

responsabilidade, trabalho por 
Uruaçu.

Prefeito e vice presentes
Aliado do prefeito Valmir Pe-

dro, também tucano, Sil conseguiu 
o feito por aclamação (100%) em 
um lotado plenário Antônio de 
Freitas Carvalho – homenagem 
aprovada em março de 2001, pro-
posta pelo então edil José Antônio 
de Oliveira (Xexéu).

A sessão na sede da Casa teve 
início após a posse coletiva dos 13 
parlamentares, do novo prefeito e 
novo vice-prefeito (doutor Juarez 
[PSB]), além de assessores de 
Valmir Pedro, na quadra coberta 
do Seminário São José, em soleni-
dade que Sil presidiu, face ter sido 
o primeiro colocado nas eleições.

Quando o prefeito e o vice-
-prefeito chegaram, Sil já tinha 
sido declarado presidente. Sil, que 
fez questão de convidar diversas 
autoridades e personalidades 
para tomarem assentos na mesa 
principal.

Trabalho e união
Em entrevista coletiva após a 

sessão, Sil disse que a iniciativa 
da decisão de outra chapa não ser 
apresentada representou matu-
ridade, espírito de compreensão 
entre os colegas. “Um primo, o Zé 
Henrique, pretendia disputar, mas 
dialogamos e ficou de maneira 
unânime”.

O novo dirigente do Legisla-
tivo antecipa que visa presidir o 
órgão de maneira harmoniosa, 
“trabalhando com união por Uru-

açu, o que seria uma resposta posi-
tiva às urnas” e que a Câmara “não 
será subserviente da Prefeitura, 
algo que nem o próprio prefeito 
Valmir quis ou vai querer em al-
gum momento, pois eu conheço 
ele, que, aliás, tem é pedido para 
ajudarmos governar, inclusive 
sempre fiscalizando com atenção 
os atos do Executivo”.

O prefeito expôs novamente 
que o fato de ele ter atuado como 
vereador, na legislatura 1997-
2000, é benéfico para com o pro-
pósito que reina desde outubro: 
“Nossa função é trabalhar para 
o povo e essa parceira, união só 
ajudam.” Valmir Pedro esclareceu 
que não pressiona a Casa de Leis 
e nem os vereadores, de quem 
espera “dedicação máxima para 
ajudar a municipalidade”.

Ao discursar na tribuna da 
Câmara, o prefeito expôs aos 13 
edis que quando necessitarem 
dialogar com ele, em grupo ou 
individualmente, não será preciso 
agendar audiência.

Convidado pelo prefeito, Wal-
zate Freitas Carvalho (Zata), 
presente no plenário, é o titular 
do Departamento de Relação Le-
gislativa: elo do Executivo com o 
Legislativo. Ele foi vereador nas 
legislaturas 1993-1996 e 2001-
2004, presidindo a Câmara nos 
anos 2003 e 2004.

Durante a sessão solene de 
posse no Seminário, Sil disse, em 
discurso: “Continuaremos sendo 
a mesma pessoa que todos nos 
conhecem, simples e companhei-
ro, e com muita honra saberemos 
representar no parlamento o nosso 
partido”. Sil lembrou, no plenário: 
“A eleição de 2016 permitiu a gra-
ta satisfação de três primos serem 
eleitos: Alacir Freitas Carvalho, 
Wanildo Freitas de Carvalho e 
José Henrique Fernandes e Car-
valho”.

Também: “Prefeito, vamos 
juntos desenvolver o espírito de 
otimismo, esperança e a credibi-
lidade à nossa gente tão ansiosa 
por dias melhores”.

[Os conteúdos que focam as 
atividades de 1º de janeiro foram 
postados no Blog do JC, contendo 
mais fotos
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Sindicato dos Servidores se torna regional

Jota Marcelo

O SINDIURUAÇU passou a 
atender pelo nome de fantasia 
SINDIURUAÇU E REGIÃO. 
Presidido por Mário Ribeiro 
Filho (Marinho), o Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais 
de Uruaçu (SINDIURUAÇU) 
tem nova denominação: Sin-
dicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Uruaçu, Cam-
pinorte, Nova Iguaçu de Goiás, 
Alto Horizonte, Mara Rosa, 
Amaralina, Estrela do Norte, 
Mutunópolis, Barro Alto, Santa 
Rita do Novo Destino e Nova 
Glória (SINDIURUAÇU E 
REGIÃO).

Além da atuação na sede, Uru-
açu, a entidade passa a atender 
em outras dez cidades. No total, 
são oito da região Norte e três da 
região do Vale do São Patrício. 
“Estamos criando um Departa-
mento em cada cidade, que terá 
um sindicalizado representante 
oficial local”, disse Marinho ao 
Jornal Cidade, aproveitando e 
renovando, novamente, estimu-
lando: “Convidamos que mais 
servidores uruaçuenses, e também 
agora, o funcionalismo público 
de cada uma dessas localidades, 
filiem no Sindicato, pois sempre 
tivemos e temos o propósito de 
lutar em defesa das causas do 
trabalhador público municipal”.

O Sindicato, composto pelo 
conjunto dos servidores públicos 
e demais trabalhadores  e inativos 
de sua base territorial, possui 13 

prerrogativas, entre elas, colaborar 
com órgãos técnicos e consultivos 
no estudo e soluções dos proble-
mas que se relacionem com a 
categoria.

 
Assembleia

Em meados de dezembro do 
ano passado, foi realizada As-
sembleia Geral Extraordinária em 
Uruaçu para exposições, debates, 
apreciações e, aprovação ou não 
das propostas. Diretores, filiados 
locais e de fora participaram do 
ato, que teve ampla divulgação 
nos dias antecedentes, inclusive no 
Diário Oficial do Estado de Goiás 
(DOEGO) (Goiânia) e, nos jornais 
Diário da Manhã (Goiânia), Jor-
nal Cidade (versões eletrônica 
e impressa) (Uruaçu) e Correio 
Popular (Uruaçu).

A vigência de cada mandato foi 
ampliada de três para cinco anos. 
O atual – 1º de janeiro de 2015 
a 31 de dezembro de 2017 – foi 
prorrogado para 31 de dezembro 
de 2019 e, a diretoria permanece 
a mesma.

As novidades foram aprovadas 
por unanimidade e o estatuto foi 
alterado legalmente, tudo em tra-
balho coletivo da presidência, com 
participação de outros diretores; 
e, da assessoria jurídica, liderada 
pelo advogado Wesley Fantini 
(doutor Wesley).

Toda a reformulação seguiu 
orientações internas do Sindicato; 
e, com as determinações da Justiça 
Comum; do Ministério do Traba-
lho e Emprego; e, da Confedera-
ção dos Servidores Públicos do 

Brasil (CSPB), entidade mãe do 
Sindicato, fundado em 1999 com 
o nome de Associação dos Fun-
cionários Públicos Municipais de 
Uruaçu (AFPMU [denominação 
que se estendeu até 31 de março 
de 2002]).

“Temos registro no Ministério 
do Trabalho faz muito tempo e 
diante dessa alteração, somando, 
por exemplo, denominação, a base 
territorial de atuação, prazos, fa-
zemos por meio de requerimento 
simples junto ao Ministério, ten-
do documentação juntada, com 
protocolo na SRTE [Superinten-
dência Regional do Trabalho], 
em Goiânia. Nesse sentido, tudo 
também sob a assistência do nosso 
advogado, doutor Wesley, um dos 
melhores do Brasil”, informou 
Marinho horas depois da reali-
zação da Assembleia. A entidade 
publicou o novo estatuto na sua 
página da rede social Facebook. 
O JC e o Blog do JC veicularam 
na versão eletrônica.

Atuação de Marinho
Afirmando se sentir disposto 

em continuar ajudando para com 
“o fortalecimento do movimento 
do sindicalismo do bem”, Marinho 
frisa que a dedicação, persistência, 
honestidade, união, o companhei-
rismo, por exemplo, são fatores 
importantes para que os resultados 
sejam alcançados. “No nosso es-
tatuto, está: ‘Lutar pela unificação 
do movimento do Sindicato, pela 
base’. É algo importante demais, 
pois o esfacelamento só prejudica 
e não estamos ‘brincando’ de fazer 

sindicalismo, pois só trabalhamos 
com seriedade e determinação. O 
Sindicato nunca foi meu ou de 
outro companheiro em particular 
ou separado, ele é do funciona-
lismo público sindicalizado em 
geral, beneficiando até mesmo, 
em determinadas situações, quem 
não é filiado. Somos totalmente 
legalizados, temos uma sede pró-
pria mobiliada, não temos dívida. 
Algumas pessoas duvidaram e até 
zombaram do fato de que eu e os 
meus companheiros de diretoria 
iríamos construir a sede e, ela está 
aí de portas abertas”.

Marinho pontua que nos planos 
constam novos investimentos, 
entre os quais a ampliação da sede 
administrativa; a construção de 
auditório; e, de salão social. Tam-
bém a tão sonhada compra de um 
espaço/clube de lazer (mais viável 
que construir). Da mesma forma, 
a aquisição de mais mobiliário. 
De um veículo – “Muitas vezes 
viajo a serviço do Sindicato em 
carro de minha família”, expõe o 
homem que respira sindicalismo 
quase 24 horas/dia.

“Poder atuar na representação 
coletiva do funcionalismo público 
municipal perante as autoridades 
administrativas e judiciárias é algo 
que me orgulha muito”, especifica 
o dirigente, observando que jamais 
deixou de praticar o diálogo. “Tive 
‘portas fechadas, batidas em mi-
nha cara’ diferentes vezes. Já fui 
pessimamente recebido, ignorado, 
tradado como ‘ninguém’, pois sa-
biam que ali estava um presidente 
compromissado com as causas do 

servidor público municipal. E, se 
não fossem nossos esforços, nem 
todas as conquistas que tivermos 
teriam sido alcançadas”, memori-
za, completando que algumas pes-
soas, diante de verdades necessá-
rias, o encaram como inimigo. “Eu 
não tenho ninguém como inimigo 
ou pessoa adversária. Apenas faço 
a minha parte, sem ultrapassar 
regras e, não desejo maldade para 
ninguém. Nesse sentido, é que eu 
digo: ‘Temos que fazer o certo, só 
o que é certo’”, esclarece.

Tanto na esfera municipal, 
como na regional, estadual e 
nacional, Marinho é elogiado por 
distintas lideranças. Uma delas 
é João Domingos Gomes dos 
Santos, presidente da CSPB, uma 
das maiores entidades sindicais 
do mundo. Ao Jornal Cidade, 
disse João Domingo em Brasília, 
no mês de setembro de 2016: “A 
nossa luta sindical é árdua e não 
podemos desistir, pois acima de 
tudo, está o servidor público. 
Um fato estimulante para nós, da 
CPSB, é sabermos que em todos 
os estados do Brasil temos aguer-
ridos companheiros sindicalistas. 
Um deles, de destaque absoluto, 
é o Marinho, que conhecemos há 
muitos anos, sabemos de todo o 
esforço dele nas causas, se sacri-
ficando às vezes. O Marinho tem 
um diferencial: é pessoa humilda-
de e se interessa em resolver. De 
modo, que eu tenho muito orgulho 
por tê-lo no meio sindical e de tê-
-lo como meu amigo, por sinal, um 
dos grandes amigos que tenho em 
nosso amável estado de Goiás”.

Marinho e Valmir: respeito
Prefeito de Uruaçu, Valmir Pe-

dro (PSDB) publicou no Facebook 
na primeira quinzena de janeiro: 
‘Na Administração anterior o 
Sindicato dos Servidores não era 
respeitado pela prefeita [Solange 
Bertulino {PMDB}]. Agora em 
nosso governo já dei a ordem 
para receber e passar todas as 
informações contábeis e bancá-
rias para o presidente Marinho; 
ele será tratado como um braço 
da Administração e terá em suas 
mãos tudo que entrar e sair das 
contas do município’.

Entrevistado pelo JC na Reda-
ção em outubro, Valmir Pedro res-
saltou: “Eu disse em todos os meus 
discursos que só tem uma forma 
de eu fazer um grande governo: 
é eu ser parceiro dos servidores 
públicos, é ter um diálogo com o 
Sindicato, para a gente governar 
em harmonia. Vou ser prefeito 
quatro anos, o servidor público 
não, ele está lá, muitos anos, vai 
ficar mais dez, 20, 30 anos. Fica-
rá até aposentar. Eu, que estarei 
apenas de passagem, quero deixar 
essa passagem marcada por uma 
boa relação, respeito e valorização 
do servidor público”.

Em linhas gerais: o respeito 
do prefeito junto ao funcionalis-
mo público e ao Sindicato. Uma 
das ações iniciais: não atrasar o 
repassse mensal dos recursos do 
Instituto de Previdência e Assis-
tência dos Servidores do Estado 
de Goiás (Ipasgo).

O Editorial da presente edição 
destaca a atuação da entidade.

Assembleia Geral Extraordinária: novidades e atuação regional. Acontecimento teve participação de servidores públicos locais e, de fora. Marinho, 
presidente do hoje SINDIURUAÇU E REGIÃO, durante o evento: “Estamos criando um Departamento em cada cidade, que terá um sindicalizado representante oficial local”

Fotos: Márcia Cristina e Jota Marcelo

Doutor Wesley Fantini, advogado na área sindical que, no decorrer da Assembleia, fez esclarecimentos e respondeu indagações, além dialogar com participantes. Final da Assembleia: alteração 
estatutária aprovada por unanimidade. SINDIURUAÇU E REGIÃO, presidido por Marinho (esq.), recebeu sinal verde de Valmir Pedro (dir.) para diálogos, parcerias, apoio aos servidores públicos

Brasil exporta 282,3 mil cabeças 
de bovinos vivos no ano 2016
Comunicação Faeg

Segundo dados do Ministério 
da Indústria, Comércio Exterior e 
Serviços (Mdic), em dezembro o 
Brasil exportou 23,4 mil cabeças de 
bovino vivo, com faturamento total 
de US$19,2 milhões. Na comparação 
com o mesmo período de 2015 houve 
aumento de 56,6% no volume de 
animais embarcados.

Desse total, 15,7 mil animais 
foram comprados pela Turquia, que 
em 2016 foi a maior compradora de 
bovinos vivos do Brasil. Além da 
Turquia, em dezembro os animais 
foram enviados para o Líbano e o 
Egito, que foram o segundo e terceiro 
maiores compradores do Brasil em 
2016.

De janeiro a dezembro de 2016 
foram exportadas 282,3 mil cabe-
ças de bovinos pelo Brasil, 36,1% 
mais que no ano anterior. Do total 
em 2016, 158,7 mil cabeças foram 
enviadas para a Turquia, o que 
corresponde a 56,2% de todos os 
animais exportados pelo Brasil (Com 
informações da Scot Consultoria). 

[Leia mais sobre o agronegócio, 
a seguir - NOTA DE REPÚDIO

NOTA DE REPÚDIO 
Federação da Agricultura 

e Pecuária de Goiás (Faeg)

Responsável por produzir e 
levar alimentos para a mesa dos 
brasileiros e de populações em 
todo o mundo, o agronegócio 
é um dos setores que tem sus-
tentado o Brasil, especialmente 
em períodos de incertezas na 
economia. É o agronegócio que 
tem gerado emprego e renda 
para a população, apresentando 
dados positivos para o nosso 
país. É quem vem segurando 
as pontas da economia goiana. 
Hierarquicamente o agro faz 
parte das necessidades do ser 
humano.

O agronegócio no Brasil se 
destaca também em todo o 
mundo e apresenta resultados 
relevantes em geração, trans-
ferência e adoção de tecnolo-
gias e pesquisas, fortalecendo 
diversas cadeias produtivas e 
movimentando vários setores 
econômicos. É o setor que mais 
evoluiu nas últimas décadas, ga-

rantindo a preservação do meio 
ambiente, recursos naturais e da 
vida em nosso planeta.

O Brasil, que tem no agrone-
gócio importante fonte de renda 
para a população, é também o 
país do Carnaval, maior festa 
popular do mundo, que todos 
nós apreciamos, gostamos e 
respeitamos.  É uma festa tradi-
cional e democrática, promovida 
pelos brasileiros, com o intuito 
de confraternizar, se divertir.

Por isso, é inadmissível, ul-
trapassado e insustentável, que 
o agronegócio seja colocado 
como ‘vilão do meio ambiente, 
da natureza e da população’ no 
samba-enredo da Escola Impe-
ratriz Leopoldinense para o Car-
naval 2017. Isso só serve como 
desserviço para a população. 
São considerações equivoca-
das, polêmicas e sem nenhuma 
noção da atual realidade. Isso 
nos entristece profundamente, 
porque o Carnaval representa 
comemoração e, claro, momento 
de agradecer pela vida. Ao con-
trário do que a escola de samba 

quer mostrar, o agronegócio tem 
toda sua importância, pujança 
e conscientização – adotando 
constantemente práticas socio-
ambientais –, contribuindo para 
melhorar a vida de populações 
no Brasil e em todo o nosso 
planeta.

É com profunda indignação, 
revolta e insatisfação, que a 
Federação da Agricultura e Pe-
cuária de Goiás (Faeg) repudia 
o samba-enredo da Imperatriz 
Leopoldinense e a atitude dos 
diretores da Escola de Samba 
carioca de divulgar esse tipo de 
composição, com informações 
erradas e sem sustentação.

O tempo e o trabalho gastos 
para produzir e propagar esse 
tipo de ações deveriam ser 
utilizados para levar informa-
ções corretas à população, que 
mostrem realmente o que acon-
tece na relação entre campo e 
cidade.

José Mário Schreiner
Presidente do Sistema Faeg

COMUNIDADES
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‘TeNpo 2016’ – Ponto de Cultura do GTLO 
porporciona nova etapa de arte e diversão

Novamente, o Ponto de Cul-
tura do Grupo Teatral Limpan-
do o Olho, sediado em Uruaçu, 
foi convidado para participar da 
15ª Mostra de Teatro Nacional de 
Porangatu, realizada entre 8 a 11 
de dezembro de 2016.

O TeNpo é uma realização do 
Governo de Goiás, via Secretaria 
de Estado de Educação, Cultura 
e Esporte (Seduce), com progra-
mação gratuita e, em parceria 
com a Prefeitura de Porangatu 
e, o parceiro cultural Instituto de 
Desenvolvimento Econômico e 
Socioambiental (Idesa).

“Como já de tradição – o Ponto 
de Cultura Grupo Teatral Limpan-
do o Olho participa há sete anos 
do TeNpo –, instalamos nosso 
circo em um bairro de Porangatu 
e, as portas abertas para toda a 
comunidade poder participar 
das oficinas de circo livre, para 
todas as idades, ministradas pelos 
animadores Culturais do GTLO”, 
comenta o coordenador Antônio 
Eckert, também animador cultural 
e diretor da entidade, emendando 
todo satisfeito: “O público tam-
bém assistiu os espetáculos do 
Projeto/Grupo Boca do Lixo, de 
Anápolis Goiás e, do nosso Grupo 
Teatral Limpando o Olho e, os 
cortejos pelas ruas de Porangatu. 
Aliás, os cortejos este ano tiveram 
uma atração que chamou muito a 
atenção: os Bonecões do GTLO e 
do Grupo Boca do Lixo”.

Na cidade nortense, dentro da 

programação intensa, recheada 
de artistas, muita música, luzes 
variadas, drama e comédia empol-
gantes, outro momento forte, mar-
cante foi a data 10 de dezembro. 
“Nesse dia, celebramos o ‘Dia do 
Palhaço’ e, para comemorarmos 
em grande estilo, preparamos um 
grande espetáculo, o ‘Show da 
Alegria’, do GTLO, com duas 
horas de duração e sem intervalo”, 
explana Eckert, acrescentando: 
“Com a participação especial do 
Ponto de Cultura Cidade Livre, de 
Aparecida de Goiânia e, do Grupo 
Boca do Lixo. Foi realmente um 
momento mágico, onde público e 
atores puderam expressar todo o 
amor e carinho que têm pelo ‘CIR-
CO’”, ressalta, destacando: tal 
palavra é tão especial que merece 
ser grafada com letras maiúsculas.

Um dos comunicados da Sedu-
ce, durante o acontecimento: ‘Co-
memorando o Dia do Palhaço, o 
Show da Alegria, do Grupo Teatral 
Limpando o Olho, de Uruaçu, en-
cheu o circo do TeNpo 2016 e em-
polgou os pais e as crianças com 
palhaços, bailarinas, malabaristas, 
equilibristas e toda a diversão que 
só um circo pode ter.’.

Raquel Teixeira, titular da Se-
duce, comenta: a interiorização 
da cultura é importante. “No caso 
da ‘Mostra de Teatro’, as apre-
sentações são gratuitas e livres 
para todos os públicos” e, frisa 
que Porangatu sempre recebeu de 
braços abertos as atividades, os 
espetáculos, artistas, formando 

grandes públicos. Para a secretá-
ria, a garantia de manutenção dos 
Festivais culturais já consolidados 
no Estado são essenciais.

O espetáculo
O Show da Alegria é um es-

petáculo tradicional, mágico e 
emocionante, cheio de alegria e 
diversão para todas as idades, com 
diversas brincadeiras e, artistas 
qualificados: palhaços e malaba-
ristas, equilibristas e acrobatas, 
bailarinas, bonecos.

“Temos também, neste ano de 
2016, uma parceria com o Grupo 
Boca do Lixo, oportunidade para 
fazemos um trabalho de cons-
cientização ambiental no meio do 
espetáculo Show da Alegria. Isso 
tudo faz com que este espetáculo 
tenha se destacado nos trabalhos 
que o Grupo Teatral Limpando o 
Olho vem apresentando e realizan-
do nesses 19 anos de existência”, 
detalha emocionado, acrescentan-
do: “Realizamos apresentações 

teatrais e espetáculos circenses. 
Assim, o Grupo Teatral Limpando 
o Olho fortalece a carreira dos 
artistas, promove a diversidade 
cultural para a população das 
cidades que visitamos, através do 
circo e das artes cênicas”.

‘Oficina de Arte Circense’
Iniciativa que recebe elogios 

públicos partidos de muitas loca-
lidades, a Oficina de Arte Circense 
da companhia – Um passeio nas 
linguagens do circo e das brin-
cadeiras –, detém admiradores e 
apreciadores de todas as idades. 
“O objetivo dessa Oficina de 
Arte Circense é promover ações 
explicatórias a partir das diversas 
linguagens da arte circense”, diz, 
expondo que a imaginação, o cor-
po e os objetos, malabares e apa-
relhos circenses são instrumentos 
necessários para um mergulho 
repleto de fantasias.

A Oficina se desenvolve com 
a alternativa entre a vivência e 

a reflexão, a prática e a teoria, o 
individual e o coletivo, a concen-
tração e a expansão, o humor e o 
lirismo, a sala e o pátio, o sol e a 
sombra e o circo. “Ela, digamos, 
pretende, de maneira especial, 
promover um diálogo entre a 
pedagogia, a brincadeira e a arte 
circense, entre o aprender-ensinar 
e o experimentar-criar”, categoriza 
Eckert, para quem a cultura inte-
riorana de Goiás tende crescer, 
especialmente com mais eventos, 
tipo a Mostra Teatral.

“Exploramos, prioritariamente, 
a arte circense da cultura popular 
ou, da cultura universal – também 
identificados, como o ‘folclore’, a 
‘cultura espontânea’, a de ‘domí-
nio público’”. A Oficina funciona, 
ainda, como um verdadeiro “elixir 
alegórico”, algo tonificante para o 
diálogo e as suas abracadabrantes 
pedagogias, verbaliza informativo 
do Ponto de Cultura do GTLO.

Em outro comunicado da Sedu-
ce está: ‘Ainda de olho nas artes 
circenses, o grande circo montado 
para o TeNpo também vai oferecer 
a Oficina de Arte Circense, com o 
Grupo Teatral Limpando o Olho. 
A proposta é fazer um verdadeiro 
passeio nas linguagens do circo 
e das brincadeiras, por meio dos 
objetos e aparelhos circenses, do 
corpo e da imaginação. O Grupo 
Teatral, coordenado por Antônio 
Eckert, é formado por uma Asso-
ciação e Ponto de Cultura respon-
sável por pesquisas, montagens e 
apresentações de arte circense que, 

desde 1997, vem destacando a arte 
e a cultura como fonte de exercício 
à cidadania.’.

Agradecendo aos artistas, todo 
o público, os parceiros e incentiva-
dores, Antônio Eckert avalia que 
o sucesso da cultura só é possível 
por meio da união de forças em 
favor do segmento, que, sem 
cessar, revela excelentes talentos 
para a cena cultural nacional e 
internacional. “Conversamos com 
o novo prefeito de Porangatu [Pe-
dro Fernandes {PSDB}] e ele se 
posicionou disposto em valorizar a 
cultura, inclusive firmando parce-
rias com entidades de fora, como 
a nossa. Ele também garantiu que 
nos quatro anos do novo mandato 
a Mostra Teatral terá apoio da 
Prefeitura”, comenta.

Versando sobre o incentivo à 
cadeia produtiva cultural, algo 
constante no plano de governo 
de Pedro Fernandes, ele diz, que, 
com inovações, novas estruturas 
e comandos, o setor cultural da 
municipalidade só tem a ganhar. 
Entre outras prioridades da Ad-
ministração 2017-2020, também 
está a reforma do Centro Cultural 
de Porangatu, que, observa, é um 
gestor, indutor, incentivador de 
atividades culturais e manifesta-
ções artísticas. O mesmo pretende 
ainda criar uma Escola Municipal 
de Teatro. Poder respirar cultura é 
ótimo. Melhor ainda quando o res-
piro é no interior (Jota Marcelo. 
Com informações do Ponto de 
Cultura do GTLO e da Seduce).

15ª edição da Mostra de Teatro Nacional de Porangatu: parte do elenco e Bonecões do Ponto de Cultura do Grupo Teatral Limpando o Olho, de Uruaçu, durante o evento. Espetáculo 
do GTLO na sua lona, no TeNpo 2016: público prestigia com entusiasmo. Interação entre a direção/os artistas do atrativo cultural uruaçuense com a criançada é reconhecida nacionalmente

Fotos: Divulgação

Rotary Taguatinga Ave Branca doa fraldas 
em Uruaçu
Jota Marcelo/Márcia Cristina

O Rotary Club Taguatinga Ave 
Branca, sediado na conhecida ci-
dade satélite do Distrito Federal, 
desenvolveu uma ação social em 
Uruaçu dia 23 de dezembro últi-
mo, beneficiando idosos do Abri-
go Filantrópico Flor de Acácia e 
famílias de baixo poder aquisitivo 
assistidas pelas Paróquias São Se-
bastião e São José Operário.

Trata-se de pacotes de fraldas 
descartáveis geriátricas, de gran-
de utilidade e uso frequente por 
muitas pessoas. A iniciativa partiu 
de Juarez de Almeida Malta, que 
preside a Comissão de Projetos 
Humanitários, uma das atuais 
Comissões de Trabalho do Rotary 
Taguatinga Ave Branca, tem tam-
bém Maria Dagmar dos Santos de 
Lima como membro.

O rotariano Juarez Malta fez 
a doação de 30 pacotes em duas 
etapas – na sede do Abrigo e, 
no auditório da Subsecretaria 
Regional de Educação de Uruaçu 
(SRE). O Abrigo, com 43 idosos 
na data e representado pela co-
ordenadora Helen Cristina, ficou 
com 15 unidades. E, as Paróquias, 
representadas por Padre Crésio 
Rodrigues (desde 1º de janeiro, 
secretário municipal da Promoção 
Social uruaçuense), com outros 
15 pacotes.

Juarez Malta, morador de Uru-
açu por décadas e com familiares 
residindo na localidade do Norte 
goiano, é grato aos que ajudaram 
direta e indiretamente para com a 
realização do ato social, entre os 
quais Alacir Freitas Carvalho, que 
há quase duas décadas presta re-
levantes serviços na Paróquia São 
Sebastião. Popularmente chamado 
de Sil, ele é vereador-presidente 
da Câmara Municipal de Uruaçu; 
Francisco Carlos (Chiquinho), 
superintendente municipal de As-
suntos Institucionais da Prefeitura; 

a direção do Jornal Cidade; e, as 
pessoas já mencionadas.

Narrando que milhares de pes-
soas carecem de apoios dos mais 
variados nas zonas urbana e rural, 
Sil solicitou que novas etapas da 
doação possam sem praticadas 
em Uruaçu, além da destinação 
de outros benefícios para os que 
realmente necessitam. Inclusive, 
espontaneamente Sil se pronti-
ficou em se tornar voluntário do 
Rotary, sem envolvimento político 
algum quando do exercício de tais 
funções, algo que o mesmo já faz 
muito bem em relação aos traba-
lhos dentro da Igreja Católica.

Em estada com Sil, Chiqui-
nho e os editores do JC, Juarez 
Malta salientou que o Rotary tem 
interesse de abrir um Distrito em 
Uruaçu, algo que ocorreria após 
bem organizadas etapas de ativi-
dades de implantação, a primeira 
sendo uma visita oficial in loco da 
direção, com posterior ida de uma 
comitiva até Taguatinga. Todas as 
partes uruaçuenses se colocaram à 
disposição para colaborar.

Projeto Fraldas Geriátricas
Em 2011, o Rotary Club Tagua-

tinga Ave Branca, fundado em 2 
de abril de 1992, pertencente ao 
denominado Distrito 4530 e hoje 
presidido por Francisco Hernando 
da Palma Beserra (2016-17), con-
cluiu a construção e a instalação de 
uma fábrica de fraldas geriátricas. 
Desde então foram fabricadas 
e distribuídas cerca de 100 mil 
unidades.

Para a interessante fabricação 
de fraldas predomina a partici-
pação de todos os membros da 
entidade e também da comuni-
dade, gerando uma grande união. 
Também são feitas parcerias com 
outros Clubes da região, com os 
mesmos utilizando a fábrica, in-
tegrando companheiros de várias 
sedes.

Alfabetização
Além do Projeto Fraldas Geriá-

tricas, Juarez Malta comentou, en-
tre outros, o Projeto Alfabetização 
Cidadã, que, em informações da 
entidade, é uma iniciativa social de 
alfabetização de jovens e adultos, 
em parceria com a Universidade 
Católica de Brasília (UCB), ‘que 
concede benefícios de superação 
do analfabetismo, desenvolvendo 
potencialidades e capacidades 
relacionadas à leitura, a escrita, às 
tecnologia de linguagem, dentro 
de um quadro amplo de educação 
para a cidadania, destinados a 
todos que não têm a oportunidade 
de serem beneficiados, principal-
mente os que vivem em situação 
de risco e vulnerabilidade social’. 
E: ‘Durante um ano inteiro, alunos 
têm aulas que ensinam a ler e 
escrever e também prepara esse 
adultos para diversos desafios que 
poderão enfrentar na vida, como 
o preenchimento de uma ficha de 
emprego ou crediário’.

112 anos
Informações transcritas, sob 

adaptações, da representação: o 
Rotary International (RI), que 
no mundo conta com o apoio de 
voluntários, integrantes do clube 
de serviço e da sociedade, comple-
tará dia 23 de fevereiro, 112 anos 
de existência, presente em 218 

países. O objetivo da organização 
mundial é reunir pessoas com 
habilidades profissionais distin-
tas em benefício da humanidade 
através de programas estrutura-
dos pela própria organização ou 
através da Fundação Rotária. “Os 
rotarianos espalhados em todo 
o mundo reúnem as lideranças 
da comunidade para analisarem 
os problemas da sociedade e 
apontarem soluções, através dos 
programas rotários”, comentou 
cerca de um ano atrás o diretor do 
Rotary International, o empresário 
José Ubiracy Silva, associado do 
Rotary Club do Recife, no Distrito 
4500 do Rotary International. “A 
data não pode e não deve passar 
despercebida, afinal, não é qual-
quer organização que passa dos 
100 anos de atividades diretas 
em favor de uma humanidade 
melhor”, ressaltou.

Prosseguindo, com as infor-
mações da entidade, frisa-se que, 
no Brasil através, de lei federal 
número 6.843, de 3 de novembro 
de 1980, foi instituído o Dia Na-
cional do Rotary, comemorado 
sempre no dia 23 de fevereiro, 
data da fundação da organização 
mundial em 1905, pelo advogado 
Paul Harris, em Chicago, Estados 
Unidos. A proposta aprovada 
pela Câmara dos Deputados foi 
do Governador do Distrito 4510 

do Rotary International, Gestão 
1985-86, o médico Antônio Za-
charias, associado do Rotary Club 
de Presidente Prudente, na região 
Oeste do interior do estado de São 
Paulo, quando teve a oportunidade 
de estar como deputado federal.

Atualmente no território nacio-
nal existem quase 2,5 mil clubes 
rotários, distribuídos em quase 
50 Distritos do RI, com mais de 
56 mil rotarianos associados a 
um Rotary Club. No Mundo, são 
mais de 36 mil clubes rotários, 
distribuídos em [dados do início 
de 2016] 218 países, com 1,230 
milhão rotarianos associados a um 
Rotary Club em 550 (em média) 
Distritos Rotários.

Fundador
Paul Perci Harris, advogado, 

foi o fundador do Rotary, a pri-
meira e mais internacional orga-
nização de clubes de prestação de 
serviços humanitários. Dia 23 de 
fevereiro de 1905, ele estabeleceu 
a primeira Associação juntamen-
te com outros três homens de 
negócios: Silvester Schiele, um 
comerciante de carvão; Gustavo 
Loehr, um engenheiro de minas e 
Hiram Shorey, um alfaiate.

Associação a quem denominou 
o clube recebeu o nome Rotary, 
pois os associados se reuniam 
em rodízio nos respectivos locais 

de trabalho. Algumas das datas 
importantes na história como: 
1905 a fundação do Rotary Club 
de Chicago (EUA); 1911, a inter-
nacionalidade do Rotary; 1917, 
a criação da Fundação Rotary; 
1923, a fundação do primeiro 
Clube Rotário no Brasil, no Rio de 
Janeiro-RJ; e, em 2005 o ano do 
centenário da organização.

Paul faleceu em Comely Bank 
(Edimburgo, capital da Escócia, 
Reino Unido) dia 27 de janeiro de 
1947, com 79 anos e, foi enterrado 
no cemitério Mount Hope, nos 
arredores de Blue Island (cidade 
do estado de Illinois [Estados 
unidos]), perto da sepultura de 
seu velho amigo Silvester Schie-
le. Após a morte de Paul, Jean 
retornou à Escócia, sua terra 
natal, onde faleceu em 1963, com 
82 anos. Em Meu Caminho para 
Rotary, Paul Perci Harris atribui 
os valores nele incutidos por seus 
avós e vizinhos, a base que o levou 
à concepção de Rotary: “O Rotary 
nasceu do espírito de tolerância, 
boa fé e serviço, qualidades ‘Ca-
racterísticas’ de meus familiares 
e companheiros de infância na 
Nova Inglaterra. Tenho tentado 
transmitir minha fé nesses valores 
a outros ‘Seres’ humanos, com a 
mesma intensidade com que ela 
brilha dentro de mim”. Perfeito 
(Com informações do Rotary).

Rotariano Juarez Malta e a coordenadora Helen Cristina (foto 1) com idosos. Voluntariado (2): Alacir Freitas (Sil) (esq.), Josimar 
Nogueira (Subsecretaria), Denia Notto, Padre Crésio, Juarez Malta e o casal Marizete (assistente social/Subsecretaria)/Chiquinho. 
Apoio para o Abrigo Filantrópico e famílias de baixo poder aquisitivo assistidas pelas Paróquias São Sebastião/São José Operário

Fotos: Márcia Cristina

Em Porangatu, artistas do GTLO, referência ímpar em Goiás


