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esporte – ‘olimpíadas/2016’, duzentas e sete delegações: eua (548 
competidores), Brasil (465), alemanha (423), austrália (420)... o país com 
menor número é Tuvalu, com apenas um: etimoni Timuani, do atletismo 
masculino. com pouco mais de 12 mil cidadãos, Tuvalu, quarta menor 
nação do mundo e que no rio de janeiro disputa sua terceira ‘olimpíada’ 
sem nunca ter conquistado medalha, é formado por um arquipélago de 
nove ilhas localizadas no Sudoeste do oceano Pacífico.

(fonte: agências de notícias)

jornal cIdade - conTaToS com a redaçÃo

jotacidade@gmail.com
*www.jotacidade.com *blogdojornalcidade.blogspot.com

*www.facebook.com/jota.marcelo.7 *@jornalcidade

*(62) 3357-4158 *98500-1331 (whatsapp) *99657-1441

jc (ImPreSSo): deSde feVereIro/2002 - jc (on-lIne): deSde SeTemBro/2005

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

Dos 13 vereadores de Uruaçu, 12 
buscam reeleição. Pai lança a filha

CIDADE - Página 3

12 dos 13 
vereadores de 
Uruaçu resol-
veram dispu-
tar a campa-
nha eleitoral 
2016, tentan-
do reeleição 
para a  Câ-
mara (foto). 
Apenas Idel-
mar Pedreiro 
(PSDB) não 
quis concor-
rer, mas apoia 
a filha Bia, da 
mesma sigla.
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Imagem... - Ontem Imagem... - Hoje
...Ampliar as discussões sobre atos infracionais, medidas socioeducativas e 

troca de experiências são alguns dos objetivos do XIX Fórum Nacional da Justiça 
Juvenil, que será realizado nos dias 18 e 19 de agosto, no Hotel Pousada dos 
Pireneus, na comarca de Pirenópolis. “Além da troca de experiência que é muito 
importante, o encontro é uma forma de harmonizar abordagens, condutas, méto-
dos e conhecer a prática de cada juiz que atua nos atos infracionais para menores”, 
pontua o corregedor-geral da Justiça de Goiás, desembargador Gilberto Marques 
Filho (foto). A solenidade de abertura será feita pelo presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado de Goiás (TJGO), desembargador Leobino Valente Chaves 
e, pelo corregedor-geral. O Fonajuv contará com a participação de juízes dos 
Tribunais de Justiça de todo o país, dente eles, de Goiás, Santa Catarina, Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Roraima, além de representantes da 
Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), da Associação Brasileira dos 
Magistrados da Infância e Juventude (ABRAMINJ), Ministério da Saúde (MS), 
dentre outros (Informações, sob adaptações: Corregedoria-Geral da Justiça de 
Goiás – Texto: Jéssica Fernandes. Com informações da AMB).

Editorial

...2010, Romaria de 
Muquém, realizada pela 
Diocese de Uruaçu, diri-
gida por d. Messias dos 
Reis Silveira: o então 
senador Marconi Perillo 
(PSDB) (dir.), candidato 
a governador de Goiás, 
com o colega de chapa 
José Eliton (hoje do 
PSDB). Em 2016, o 
vice-governador se fez 
presente, enquanto Mar-
coni Perillo prestigiou 
outro importante evento 
religioso, em Rubiataba: 
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Prefeitáveis, dialogar com o SINDIURUAÇU é primordial

‘O Sindicato 
representa e 

atua para o 
funcionalismo 

público 
municipal’

O Brasil diante de mais um processo sucessório, que elegerá prefeitos, vice-prefeitos 
e vereadores. Ao mesmo tempo em que muitos ignoram o acontecimento, outros mui-
tos voltam atenção especial para com a causa, que faz parte, naturalmente da vida de 
cada cidadão. Aquela unidade de saúde pode funcionar melhor com a participação do 
eleitorado. Um ou outro recurso pode chegar através do voto do eleitor.

O presente Editorial faz um recorte e destaca que na cidade sede deste periódico 
convém os candidatos a prefeito ouvirem o que tem para expressar o Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de Uruaçu (o Sindicato representa e atua 
para o funcionalismo público municipal), comandado por Mário Ribeiro 
Filho (Marinho). O SINDIURUAÇU está avaliando uma fórmula – sabati-
na, debate –, e idealiza formular convites para os concorrentes, que jamais 
devem desprezar os servidores, sindicalizados ou não.

O Jornal Cidade teve acesso a um comunicado da entidade, destinado aos 
políticos que querem ganhar a Prefeitura e as vagas do Poder Legislativo de 
Uruaçu dia 2 de outubro: ‘A presidência, os diretores do Sindicato dos Servi-
dores Públicos Municipais de Uruaçu (SINDIURUAÇU) e o funcionalismo 
público uruaçuense 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.’.

De Marinho: “Não é intuito nosso constranger ninguém, apenas ouvir os compromis-

sos 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}]”. Uruaçu Prev, presidido 
por Jackeline Vaz: se faz necessário também os candidatos ouvirem a direção dessa 
representação, responsável por gerir um patrimônio pertencente ao funcionalismo.

Reportagem do primeiro semestre veiculada por este quinzenário trouxe a seguinte 
colocação de Marinho: “Estamos sempre de olho e, a prefeita [Solange 
Bertulino, do PMDB] deixa atrasar os repasses, negocia o parcelamento 
de dívidas para obter Certidão Negativa de Débito e deixa bagunçar nova-
mente, não cumprindo acordos. A Solange, de fato, não adota iniciativas 
para regularização da nossa previdência, fica ‘brincando’ – já tem os bens 
bloqueados –, mas isso acaba que ela terá novas adversidades, inclusive 
ficando impossibilitada de registrar candidatura, pois sabemos que quer 
se candidatar de novo”.

A publicação informou ainda: ‘De acordo com a prefeita – ela já afirmou 
isso diferentes vezes ao JC –, os atrasos não são intencionais e a Prefeitura 
estaria analisando maneira de sanar integralmente as pendências, aqui atu-

alizadas até 25 de maio: Débito Servidor; em média, R$611,4 mil. E, Débito Patronal; 
cerca de R$2,109 milhões. Já o valor do parcelamento em atraso era de R$156 mil. 
Ou seja: dívida de quase R$3 milhões perante a Uruaçu-Prev. Por fim, foi informado: 
‘Patrimônio: até a data constante no parágrafo anterior, a Uruaçu-Prev tinha R$12,517 
milhões (doze milhões, quinhentos e dezessete mil reais) distribuídos em aplicações na 
Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil (agências de Uruaçu). E, nos fundos 
de investimentos Totem e Leme Investimentos.’.
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conTraTe nossos 
Serviços fotográficos 

(baixos preços). 
dIVulGue seu 

evento 
(baixos preços).

DR. JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA é especialista em Medicina Interna e Cardiologia, Assistente do Serviço de Cardiologia e Risco Cirúrgico  do Hospital 
das Clínicas-Faculdade de Medicina/Universidade Federal de Goiás - Goiânia; membro Sociedade Brasileira de Cardiologia; e, Estudante de Filosofia. E-mail: joaojoaquimoliveira@gmail.com

Uma questão sociofamiliar 
que me deixa pensativo e muito 
inseguro quanto ao futuro da 
humanidade se refere à falta de 
critérios e disciplina com que os 
pais têm criado os seus filhos. 
Faltam critérios e disciplina; pri-
meiro, no planejamento da prole, 
segundo, na criação e educação 
dessas crianças.

Quando nos deparamos com 
pais e filhos e observamos a 
relação deles, ficamos, às ve-
zes, estarrecidos com a falta de 
ensinamentos a esses pequenos. 
Faltam as normas básicas de vida 
e os fundamentos no seu desen-
volvimento, na sua educação lato 
sensu, como futuros cidadãos. 
Fica para nós a sensação de que 
estamos lidando com animaizi-
nhos (irracionais, bem entendi-
do), tamanha a falta de limites 
que deveriam ser dados às crian-
ças desde a fase do berço e da 
chupeta. Tal indisciplina nos cau-
sa espanto e desencanto quanto 
ao futuro dessas novas gerações. 
Que filhos iremos deixar para o 
mundo de amanhã? Essa pode ser 
uma das maiores, senão a mais 
significativa e emblemática das 
perguntas a ser feita no trato das 
questões de educação e formação 
dos filhos nesses tão propalados 
tempos digitais, nessa chamada 
hipermodernidade, quando tudo 
pode, é proibido proibir.

Como modesto articulista de 
blogs, de portais e de  jornais, 
me sinto incomodado e espanta-

do com muitos pais, cuidadores e 
educadores de nossos tempos. Não 
sou formado em nenhuma matéria 
de pedagogia ou área de educação 
formal. O que sei resulta apenas de 
dedução empírica, leituras de auto-
res de boa referência e opinião de 
especialistas com os quais penso 
em uníssono.

A propósito então de minhas 
conclusões de vida e lições empí-
ricas eu as relato e as divido com 
aqueles que possam ir a favor ou 
de encontro ao que penso.

Na condição de médico, não 
sou elitista nem seletivo. Atendo 
a Chicos e Franciscos, Zés, Jõoes, 
Josés, Marias e Joanas. Isto por-
que trabalho em hospital público 
e serviços privados. Embora, as 
doenças sejam discriminatórias,  
o médico não deve sê-lo. O inte-
resse maior e primeiro de qualquer 
profissional de saúde, seja física 
ou mental deve ser o paciente e o 
ser humano e não o seu status so-
cioeconômico.  Faço esse adendo, 
porque gosto de ouvir as pessoas e 
observar o mundo, a toada e mar-
cha da humanidade. Até porque a 
Medicina é uma profissão huma-
nista em suas largas dimensões. 
Educação e civilidade fazem parte 
da saúde global do indivíduo.

Sucede então de ir ao meu am-
bulatório ou consultório um pai ou 
mãe com os filhos menores, de ida-
des variadas, três anos, oito anos, 
dez anos. Eles vão em companhia 
dos pais. Muitas vezes ocorre 
de nessas consultas eu cometer 

SAÚDE DO
CORAÇÃO
Doutor João Joaquim de Oliveira

O que têm feito os pais? Criado 
filhos ou animaizinhos irracionais

algum despropósito ou “perder 
as estribeiras”, me dirigindo ao 
pai ou mãe objeto da consulta: ou 
nós consultamos ou vamos con-
ter e corrigir sua criança porque 
assim ela vai me estragar algum 
móvel ou bem do consultório. Isso 
ocorre com tanta frequência, que 
hoje tenho uma norma de não ter 
criança em minha sala de consulta 
como acompanhante de pais ou 
avós. E quero antecipar que tenho 
uma profunda admiração pelas 
crianças, às quais devemos dar a 
melhor educação e com as quais 
devemos sempre aprender.

Ou seja, com essa breve expla-
nação se tira o que vem a ser o tipo 
de educação, imposição de limites 
e noções mínimas de relações 
que são oferecidas a esses filhos, 
mal-educados e “malcriados”, 
por culpa, é bom dizer, dos pais e 
responsáveis.

Na contramão desses pequenos 
mal-educados, por culpa dos pais, 
temos também belas e muito cor-
datas crianças; dóceis, obedientes 
aos comandos de isso pode, isso 
não pode, etc. Tal registro, o gesto 
de se comportar como civilizados 
ou como pequenos irracionais, é 
uma prova consistente e convin-
cente de que a principal educação 
é tarefa dos pais e da família. Às 
escolas cabe a tarefa do ensino 
formal. Uma segunda experiência 
que gosto de compartilhar é minha 
relação com meus  dois filhos, 
ambos universitários (Andressa 
– Medicina UFMG, Gustavo – 

joaomedicina.ufg@gmail.com * Acesse www.jjoaquim.blogspot.com.br

Medicina Veterinária UFG).
Entre os direitos que lhes 

concedi, desde pequenos, foi o 
de acesso aos recursos e mídias 
da modernidade; com uma orien-
tação e condição, o uso racional 
e utilitário desses instrumentos, 
tanto no sentido recreativo como 
educativo. Meus filhos tiveram 
celular acima de dez anos de ida-
de e sempre com muito diálogo.

Um dos ensinamentos que lhes 
estimulei desde cedo foi o gosto 
pela leitura, desde Tio Patinhas, 
gibis, aos clássicos da literatura. 
Outros itens não menos importan-
tes sempre foram a honestidade 
irrestrita, ética no trato com as 
pessoas, com os professores, com 
a natureza e meio ambiente, res-
peito aos mais velhos e exemplos 
para os mais novos.

Ficam então aos pais mais jo-
vens, pais da chamada geração Z 
ou toda digital, algumas reflexões 
com os quais quero compartilhar. 
Ficam estas provocações: vocês 
estão apenas criando ou forman-
do filhos para o futuro mundo? 
É bom relembrar: criar um filho, 
um cachorrinho ou cavalinho, 
um asninho ou muarzinho, tem 
o mesmo significado e mesmo 
trabalho. Formar e educar um 
indivíduo é coisa muito mais di-
fícil e complexa. O mundo futuro, 
melhor ou pior, dessas crianças 
de hoje, vai depender da boa ou 
má educação dada pelos pais a 
esses pequenos gênios (ainda em 
botão) de hoje.
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COMUNICADO
CÂMARA MUNICIPAL DE URUAÇU - GOIÁS 

Sessões Ordinárias (Abertura dos trabalhos legislativos/2016)

A CÂMARA MUNICIPAL DE URUAÇU (Estado de Goiás) 
comunica aos munícipes; e, visitantes de Uruaçu que a abertura 
dos trabalhos legislativos 2016 (Segundo Semestre) transcorreu 
no dia 1º de agosto, com a realização de Sessão Ordinária no 
Auditório João Batista Camapum Barroso, Plenário Antônio de 
Freitas Carvalho, sede do Poder Legislativo (edifício Vereador 
José Fernandes Neto), localizada na Avenida Araguaia, quadra 
08, lotes 31 e 33 - Centro. O CEP é 76400-000 e os telefones, 
(62) 3357-4934 e 3357-2659.

Exercendo cidadania, compareça ao Plenário. Visite a sede do 
Poder Legislativo. Dirija-se aos Gabinetes. Dialogue com todos 
os vereadores. Dentro da legalidade, do respeito, opine/colabore.

As sessões da Casa de Leis são transmitidas pelo site do órgão 
- www.camaramuruacu.go.gov.br. Observe: no nome da página 
eletrônica existe a letra ‘m’ entre os termos ‘camara’ e ‘uruacu’. O 
e-mail do órgão é ouvidoria@camaramuruacu.go.gov.br. A página 
da Casa de Leis na rede social Facebook é https://www.facebook.
com/Câmara-Municipal-de-Uruaçu-575898729161767/?fref=ts

PARTICIPE! SUGIRA!

MESA DIRETORA/2016
LEGISLATURA 2013-2016

a missa em comemoração ao Dia de Nossa Senho-
ra da Glória, celebrada pelo cardeal arcebispo do 
Rio de Janeiro, d. Orani Tempesta, e pelo titular da 
Diocese de Mozarlândia-Rubiataba, d. Adair José 
Guimarães (Márcia Cristina).



3 - jornal cidade (PÁGIna PoSTada em www.joTacIdade.com) uruaçu, 1º a 15 de agosto de 2016cIdade

CIDADE
Muitos nomes 
e poucas vagas 
para a Câmara

Jota Marcelo

12 dos 13 parlamentares 
uruaçuenses tentarão reeleição 
dentro da campanha eleitoral 
que se encerra na cidade nor-
tense dia 2 de outubro.

O único que deixa de disputar 
é Idelmar Pedreiro (PSDB), que 
apoia a filha Bia, do mesmo par-
tido. Ele integra a ala política do 
prefeitável Valmir Pedro (PSDB), 
com doutor Juarez Lourindo (PSB) 
saindo como vice-prefeito. Wanil-
do Freitas (PSDB), Reginaldo da 
Saúde (PSD) e Tavares Amigo10 
(PSD) também fazem parte do 
grupo e estão na disputa. Oficial 
e burocraticamente, Maria das 
Neves (PSB) faz parte da mesma 
frente, mas na prática a vereadora 
tende trabalhar de forma neutra. 
Já nas convenções, ela se fez pre-
sente em mais de uma.

Paulinho da Ambulância e Ro-
bson Pimentel (eles são do PTB) 
disputam e apoiam Netinho para 
prefeito, da mesma sigla e que 
tem doutor Albert Sabin (PSDC) 
na vice.

Francisco do Ônibus, Joeli do 
Salão e Luciano Araújo, ambos 
do PMDB, querem se reeleger e 
da mesma forma torcem Solange 
Bertulino (PMDB), que busca 
reeleição, portando Professor 
Francisco (PROS) como vice.

Outros três vereadores apoiam 
Solange: o presidente da Casa de 
Leis, Zorão, que concorre pelo PT, 
mesma sigla do companheiro Jairo 
Balbino. E, Taroba, campeão de 
votos no pleito 2012, que disputa 
pelo PROS.

Ou seja: uma representação 
neutra; três com Valmir Pedro 
(além de Bia e o do pai dela), dois 
com Netinho e seis com Solange 
Bertulino.

Outro candidato a prefeito que 
está no páreo em Uruaçu é Macha-

dinho (DEM), com Reuder da Só 
Colchões (PRTB) na vice. Eles ti-
veram contatos com boa parte dos 
edis na fase da pré-campanha.

Dois suplentes que trabalharam 
temporariamente na atual legisla-
tura, igualmente concorrem: Elói 
do Setor Sul (DEM) (atuou no lu-
gar de Robson Pimentel, afastado 
pela Justiça Eleitoral/reconduzido 
ao cargo pela mesma Justiça); e, 
Professor Horbylon (PSB), face 
pedido de licença de Maria. Em 
linhas gerais, uma legião disputa 
as 13 vagas. Neste 2016, quase 200 
nomes estarão no páreo.

Atividades
Zorão, que era prefeitável e que 

foi cotado para a vice de Solange 
Bertulino e de Netinho, esclarece 
que as atividades parlamentares 
não serão prejudicadas em função 
da campanha eleitoral.

“Temos um planejamento que 
não sofrerá alterações. As sessões 
continuam se realizando nas se-
gundas, 20h, além da última, que 
tem uma variação dia dias e, os 
trabalhos das Comissões se desen-
rolarão com tranquilidade”, disse 
ao Jornal Cidade, emendando: 
“Cada um dos vereadores sabe de 
suas responsabilidades e é possível 
conciliar tudo. Aproveitando, eu 
quero desejar uma boa campanha 
eleitoral a todos, e, que cada um 
possa dar o máximo de si por suas 
vitórias. Não apenas nós verea-
dores, que queremos a reeleição, 
mas as dezenas de pessoas que 
disputarão o cargo. São poucas 
as vagas, mas democracia é isso: 
todos têm direito”.

Abaixo e ao lado, relembran-
ças, quanto ao fator candidaturas 
ao Legislativo, desde a campanha 
eleitoral de 1996. Observado os 
nomes, percebe-se: uns morreram, 
outros mudaram de Uruaçu, alguns 
nunca mais se candidataram e ou-
tros permanecem na ativa.

Vereador-presidente Zorão quer se reeleger. Colegas também
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Formação será dias 24 e 25 
de agosto, na sede da Câmara 
Municipal de Nova Iguaçu de 
Goiás. Ação tem patrocínio da 
Yamana Gold e apoio do Institu-
to Yamana de Desenvolvimento 
Socioambiental.

O planejamento e a realiza-
ção de eventos esportivos serão 
os principais temas do terceiro 
módulo do curso do projeto For-
mação Continuada de Professores 
da Rede Pública em Nova Iguaçu 
de Goiás. A capacitação será em 
dois dias e, o projeto é realizado 
pelo Instituto Esporte & Educação 
(IEE), criado e presidido pela 
medalhista olímpica Ana Moser, 
e em Nova Iguaçu de Goiás tem 
o patrocínio da Yamana Gold, 
por meio da Lei de Incentivo ao 
Esporte do Ministério do Esporte/
Governo Federal e, o apoio do 
Instituto Yamana.

O IEE foi criado em 2001, já 
atendeu 3,1 milhões de crianças e 
jovens em todo o Brasil e contri-
buiu para a formação de mais de 
30 mil professores.

Nesse terceiro encontro do ano, 
são esperados aproximadamente 
50 professores, gestores e profis-
sionais da educação dos municí-
pios goianos de Nova Iguaçu de 
Goiás, Campinorte e Alto Hori-
zonte. No total, serão cerca de 16h 
de curso e o principal tema tratado 
envolverá eventos esportivos. “A 
ideia é que os professores possam 
aprender a planejar, realizar e ava-
liar os eventos que forem realiza-
dos em suas escolas e municípios”, 
conta Natalia Santos, que é uma 
das responsáveis pela formação, 
ao lado de Raquel Clementino, 
ambas formadoras do IEE.

“Nesse próximo encontro, 
esperamos que os professores con-
tinuem participativos e envolvidos 
como nas últimas vezes, quando 
todas as trocas de experiências 
vivenciadas foram importantes e 
agregadoras aos objetivos do pro-
jeto em Nova Iguaçu de Goiás”, 
completa Raquel Clementino.

Formação Continuada
A iniciativa está no seu quarto 

ano e tem a missão de formar pro-

fessores e gestores na metodologia 
do esporte educacional, com o 
objetivo de qualificar e ampliar 
o acesso de crianças e jovens ao 
esporte dentro e fora da escola. 
Em 2016, o projeto atua em 18 
cidades de seis estados (São Paulo, 
Pernambuco, Paraná, Goiás, Mi-
nas Gerais e Pará) para capacitar 
800 professores e gestores da rede 
pública para a implantação e qua-
lificação de programas voltados 
para a prática da educação física 
e do esporte nas cidades.

Cada localidade terá cinco 
etapas de capacitação, totalizando 
80 horas de formação presencial 
e 20 horas de acompanhamento 
à distância (na sequência e ao 
lado, leia mais sobre o Instituto 
Yamana).

Instituto Yamana dá início ao 
‘Seminário de Parcerias 2016’

Representantes de entidades 
locais interessados em participar 
do Seminário de Parcerias de-
vem comparecer à Reunião de 
Preparação do seu município, 
entre 16 e 18 de agosto. A ação do 
Instituto Yamana de Desenvolvi-
mento Socioambiental, realizada 
pela Mineração Maracá Indústria 
e Comércio (MMIC), viabiliza 
iniciativas nas áreas de geração 
de emprego, renda, saúde, cultura, 
lazer, esporte e educação a partir 
da contribuição de até 85% do 
valor, feita por meio da aquisição 
de materiais e equipamentos.

Em 2015, o programa apoiou 
15 projetos em Alto Horizonte, 
Campinorte e Nova Iguaçu de 
Goiás, representando um investi-
mento de R$240 mil. Um deles foi 
a Casa de Mel, da Associação dos 
Movimentos Populares de Alto 

Horizonte, que foi contemplada 
com a construção da sede, além 
de receber instrumentos para a 
produção. “Esta é uma excelente 
iniciativa, que ajuda muito os 
pequenos produtores, criando tra-
balho e alimento às famílias”, diz 
Cleonir Fernandes, coordenador 
geral da instituição.

Para Josielle Padilha, analista 
de Comunidades da MMIC, o 
resultado positivo deste e de ou-
tros projetos selecionados mostra 
que estar no caminho certo, esti-
mulando o avanço econômico, o 
bem-estar e a qualidade de vida 
da população. “Por isso, aqueles 
que possuem boas ideias em prol 
da comunidade, convidamos para 
que participem do encontro para 
esclarecer dúvidas sobre como 
realizar as inscrições”, diz.

Podem participar instituições 
filantrópicas e de assistência 
social, escolas, igrejas, ONGs, 
associações de moradores e de 
classes e cooperativas de agentes 
econômicos, contanto que sejam 
legalmente constituídas.

Programação
Sempre às 19h, as atividades 

assim estão agendadas:
Alto Horizonte, 16/08 – Núcleo 

de Desenvolvimento Profissional 
– Praça Pedro Francisco Dias, 
100, Centro.

Nova Iguaçu de Goiás, 17/08 
– Câmara Municipal – Rua Fran-
cisco Nunes, 84, Centro.

Campinorte, 18/08 – Centro 
Catequético da Paróquia Nossa 
Senhora da Guia – Rua Santana, 
esquina com avenida Central, 237, 
Centro (Informações: Assessoria 
de Imprensa – Interface Comuni-
cação Empresarial).

Capacitação será em dois dias e, o projeto é realizado pelo 
Instituto Esporte & Educação, presidido pela medalhista 
olímpica Ana Moser, e em Nova Iguaçu de Goiás tem o 
patrocínio da Yamana Gold, via Lei de Incentivo ao Esporte do 
Ministério do Esporte e, o apoio do Instituto Yamana. Em 2015, 
o programa apoiou 15 projetos em Alto Horizonte, Campinorte 
e Nova Iguaçu de Goiás, representando investimento de R$240 
mil. Um deles foi a Casa de Mel, da Associação dos Movimentos 
Populares de Alto Horizonte, contemplada com a construção 
da sede, além de receber instrumentos para a produção

Capacitação do IEE para 
professores de Goiás reunirá 
participantes de três cidades

Instituto Yamana divulga 
finalistas do ‘Valorizando 
a Diversidade’ e dá início 
a exposição itinerante

O Instituto Yamana de De-
senvolvimento Socioambiental, 
em parceria com o Ministério 
da Cultura, dará início à última 
etapa do projeto Valorizando a 
Diversidade. Chegou a hora tão 
esperada de apresentar as criações 
selecionadas para a exposição 
que demonstrará parte do talento 
artístico das cidades goianas de 
Alto Horizonte, Nova Iguaçu de 
Goiás, Campinorte, Pilar de Goiás 
e Guarinus. E na Bahia, Santa Luz, 
Jacobina, Barrocas, Teofilândia, 
Cansanção, Biritinga, Araci e 
Miguel Calmon. A primeira ci-
dade a receber a exposição é Alto 
Horizonte, na sede do Colégio 
Municipal Professor Divino Ber-
nardo Gomes, no período de 15 a 
19 de agosto, com a apresentação 
dos 36 trabalhos finalistas, sendo 
12 por categoria.

Dados da coordenação do 
projeto mostram que o número 
expressivo de inscrições refletem 
a diversidade artística que existe 
no interior do país. O diretor do 
Instituto Yamana, Osvaldo Fi-
lho, também concorda com essa 
afirmação e destaca ainda que a 
produção artística no interior do 
Brasil é muito grande e, na maioria 
das vezes, não é possível identifi-
car todos esses artistas, tamanha a 
quantidade e qualidade do que se 
produz. “Esse foi nosso objetivo, 
valorizar, identificar e reconhecer 
cada vez mais esses artistas e essas 
produções. Dentre os pilares de 
atuação do Instituto, a cultura tem 
um destaque especial”, explica o 
diretor.

Outro ponto importante do 
projeto foi a integração e o en-
volvimento das pessoas. Osvaldo 
ressalta que nessa primeira etapa, 
os artistas tiveram uma visibi-
lidade local, inclusive, muitos 
deles nem eram conhecidos na 
sua comunidade. “Nessa próxima 
etapa, eles alçam voos maiores 
e, agora, irão ser conhecidos por 
várias pessoas de outros estados, 
por meio da exposição. A equipe 
do Instituto está preparando com 
muito carinho todos os detalhes 
para que esta exposição cumpra 
seu objetivo de valorizar a diver-
sidade. Essa diversidade, singular 
e plural, sob o olhar diverso de 
nosso povo, integrando regiões, 
diversos municípios e diversas 
pessoas. Não tenho duvida que 
a exposição será um sucesso”, 
comemora.

A seleção, análise e escolha 
dos trabalhos foi realizada por 
um grupo curador renomado, 

formado por dois especialistas de 
cada área. A atrativa exposição 
itinerante passará pelos 13 muni-
cípios participantes. É algo para 
valorizar e ver.

Instituto Yamana
Com o objetivo de fortalecer 

e aumentar ainda mais o alcance 
dos seus programas voltados à 
sociedade e ao meio ambiente, 
a Yamana Gold criou o Instituto 
Yamana de Desenvolvimento 
Socioambiental, no Brasil.

O lançamento ocorrido, em 
2012, teve como base a consoli-
dação e os excelentes resultados 
das ações educacionais, sociais, 
ambientais e culturais, por meio 
das quais milhares de pessoas 
foram beneficiadas.

Calendário
Confira o calendário da exposi-

ção dos municípios goianos.
Alto Horizonte – 15 a 19/08 

- Colégio Municipal Professor 
Divino Bernardo Gomes

Nova Iguaçu – 22 a 26/08 - 
Colégio Estadual Marechal Costa 
e Silva

Campinorte – 29/08 a 02/09 
- Auditório do Colégio Estadual 
Deoclides Martins

Pilar de Goiás – 05 a 09/09 
- Secretaria de Cultura e Turismo

Guarinos – 12 a 16/09 - Centro 
de Referência de Assistência So-
cial (CRAS)

Selecionados 
Saiba quem são os selecionados 

por categoria, em cada cidade.
-Alto Horizonte
Categoria literatura: Realidade 

(Madellom da Costa Araújo)
-Nova Iguaçu de Goiás
Categoria música: Moda de 

Viola (Raimon de Oliveira e Val-
divino Araújo)

Categoria literatura: A diver-
sidade como uma cultural - mais 
votada (Thiago Santos Moreira 
Lima). E, Um sorriso oculto (Fer-
nanda Sampaio Nunes)

-Campinorte
Categoria música: Preferência 

- mais votada (Murilo Matheus 
da Silva)

Categoria fotografia: Passeio 
na cachoeira do córrego grande - 
mais votada (Ana Clara Francisco 
da Silva). Beleza natural (Michael 
Douglas Gonzaga Pinheiro de 
Azevedo). E, Nóis goiano (We-
dersom Gonçalves de Arantes) 
(Informações, sob adaptações: 
Assessoria de Imprensa – Interfa-
ce Comunicação Empresarial).

COMUNIDADES

Audiência pública debate ameaças 
à legislação trabalhista e social do 
Brasil. SINDIURUAÇU participa

Organizada pela Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação 
Participativa (CDH) do Senado, 
presidida pelo senador Paulo Paim 
(PT-RS); e, pela Frente Parlamen-
tar Mista em Defesa da Previdên-
cia, foi realizada 12 de agosto em 
Goiânia, audiência pública que 
debateu ameaças à legislação tra-
balhista/social do país. O evento, 
em parceria com a Assembleia 
Legislativa do Estado de Goiás, 
transcorreu na sede do órgão.

Com atenção farta aos direi-
tos dos trabalhadores e, focada 
nos tópicos Previdência Social; 
Combate ao Trabalho Escravo 
(PLS 432/16); Terceirização; 
Prevalência do Negociado Sobre 
o Legislado; PLP 257/16; PEC 
241/16; Desvinculação das Re-
ceitas da União (DRU); Combate 
à Violência Contra as Mulheres; e, 
Defesa da Democracia, a iniciativa 
reuniu sindicalistas, trabalhadores 
e outros nomes da área, além de 
autoridades, personalidades e po-
pulares, lotando o espaço reserva-
do. Telão foi instalado na entrada, 
para que mais pessoas pudessem 
acompanhar as atividades.

Em informações da Assessoria 
de Comunicação do senador, ‘em 
março, a capital goiana foi a últi-
ma cidade a receber o senador na 
vigília nacional contra a terceiriza-
ção. Eles apresentaram uma carta 
nacional repudiando a proposta. 
Para Paim, o Senado precisa ser 
sensível à visão dos trabalhadores 
de não admitir a terceirização da 
atividade-fim’. “Não é assim que 
teremos melhores indicadores de 
competitividade, emprego e renda. 
Precisamos garantir aos 13 mi-
lhões de terceirizados os mesmos 
direitos que hoje os trabalhadores 
contratados pela CLT [Conso-
lidação das Leis do Trabalho]  
possuem”, salienta.

Alerta
Paim lembrou que a população 

está cada vez mais assustada com 
os ataques aos seus direitos bási-
cos. Ele cobrou mais mobilizações 
dos brasileiros contra o fim de 
direitos sociais, trabalhistas e pre-
videnciários por parte do governo 
interino. “Não podemos deixar que 
o governo interino faça o que quer. 
Já acabaram com o Ministério da 
Previdência e estão cortando as 
aposentadorias por invalidez e os 
auxílios-doença. Isso em apenas 
três meses. Estamos presenciando 
apenas o início do precipício, a 
situação tende a piorar em muito. 
É inaceitável!”.

O senador gaúcho ressaltou 
que há outros embates no Con-
gresso, como o negociado sobre o 
legislado, legalização de trabalho 
escravo e terceirização. Segundo 
o Departamento Intersindical de 
Assessoria Parlamentar (Diap), há 
65 projetos que vão de encontro às 
conquistas sociais garantidas na 
Constituição Federal (CF). “Preci-
samos estar unidos para combater 
este movimento conservador 
que assola o país. O movimento 
social precisa ir às ruas para de-

SINDIURUAÇU presente
De acordo com Marinho, é 

uma injustiça social muito grande 
lidar com procedimentos gover-
namentais municipais, estaduais 
e federais que prejudicam os 
direitos trabalhistas e sociais do 
funcionalismo público em geral. 
O sindicalista uruaçuense opina 
que a luta deve continuar e, que 
as injustiças não podem resultar 
em desânimo para ninguém, nem 
mesmo a pretensão governamental 
de afrontar diretos previdenciá-
rios. Para Marinho, existem outras 
muitas formas de os governantes 
resolverem os problemas das dí-
vidas públicas sem prejudicar os 
servidores. Poderiam, por exem-
plo, deixar de gastar com questões 
supérfluas.

Marinho avaliou o evento 
como fundamental para motivar 
e alertar a todos. Elogiando a 
atuação das entidades, disse que 
a CSPB, o presidente João Do-
mingos e equipe (com Fátima 
Helena demonstrando toda boa 
vontade do mundo para ajudar 
nas causas sindicais) representam 
o de melhor (Jota Marcelo. Com 
ASCOM/CSPB).

fender suas conquistas”, alertou 
o senador.

Presenças
Entre outros presentes, Rubens 

Otoni, deputado federal (PT-
GO); Adriana Accorsi, deputada 
estadual (PT-GO), pré-candidata 
à Prefeitura de Goiânia; Mauro 
Rubem Menezes Jonas, presidente 
da Central Única dos Trabalhado-
res de Goiás (CUT Goiás); Fátima 
Helena, chefe de Gabinete da Con-
federação dos Servidores Públicos 
do Brasil (CSPB); representando 
o presidente João Domingos, da 
CSPB, Ivo Arruda, coordena-
dor da Região Centro-Oeste da 
CSPB (também é vice-presidente 
da Nova Central Sindical de 
Trabalhadores em Goiás [NCST 
Goiás]); Roosevelt Dagoberto 
Silva, presidente da NCST Goiás; 
e, Mário Ribeiro Filho (Marinho), 
atuante e atento presidente do 
Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Uruaçu (SINDIU-
RUAÇU).

No auditório, lotado, estavam 
fixadas dezenas de faixas e ban-
ners de entidades e outros movi-
mentos sindicais.

Nos bastidores 
da audiência 

pública, Mário 
Ribeiro Filho 

(Marinho), 
presidente do 
Sindicato dos 

Servidores 
Públicos 

Municipais 
de Uruaçu; e, 

Fátima Helena, 
chefe de 

Gabinete da 
Confederação 

dos Servidores 
Públicos do 

Brasil (CSPB)
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‘Goiás tem a maior rede de proteção 
social do país’, afirma José Eliton

Vice-governador destaca 
pioneirismo de Marconi Perillo 
na implementação de projetos 
de inclusão que serviram de 
referência para o Brasil. “Agora 
somos o primeiro estado a virar 
a página da crise”, diz.

“O programa Renda Cidadã é 
modelo em transferência de renda, 
já beneficiou milhares de famílias 
e continua a ser um importante 
instrumento de inclusão”, disse em 
16 de agosto, o vice-governador e 
secretário de Segurança Pública, 
José Eliton (PSDB), ao participar 
da solenidade de entrega de seis 
mil novos cartões às famílias 
cadastradas. Goiás tem “a maior 
rede de proteção social do país”, 
lembrou.

Ao citar o pioneirismo do go-
vernador Marconi Perillo (PSDB) 
na implementação de projetos 

de inclusão social, para José 
Eliton, “agora somos o primeiro 
estado a virar a página da crise, 
e implementando projetos de alta 
relevância para população de baixa 
renda”.

O vice-governador destaca as 
grandes obras que estão sendo 
entregues em todo o Estado. “É 
um conjunto de ações que resgata 
os anseios e demandas da socie-
dade”.

‘Preparo das famílias’
“Nós temos um complexo de 

programas sociais que garante não 

só a subsistência, mas o preparo 
das famílias para o mercado de 
trabalho”, disse ao citar o projeto 
Bolsa Futuro.

O fiel auxiliar de Marconi Pe-
rillo acrescenta que as iniciativas 
garantem à população “um ciclo 
completo na área social e o Renda 
Cidadã tem papel fundamental na 
subsistência de famílias abaixo 
da linha de pobreza”. “Somos um 
governo que, sobretudo, se preo-
cupa com as pessoas”, acrescenta 
(Informações, sob adaptações: 
Comunicação Setorial da Vice-
Governadoria).

A empresa AUTO POSTO TURBÃO LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ: 24.819.344/0001-95, 
torna público que requereu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Nova Iguaçu 
de Goiás - GO, a renovação da licença Ambiental de Funcionamento com processo Nº 
061/2016, para a atividade de Comércio Varejista de Combustível, localizando na AV. 
BERNARDO SAYAO, Qd. 32, Lt. 01 CENTRO, município de Nova Iguaçu de Goiás – GO.

A empresa AUTO POSTO TURBÃO LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ: 24.819.344/0001-95, torna 
público que requereu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Nova Iguaçu de Goiás 
- GO, a licença Ambiental de Instalação com processo Nº 062/2016, para a atividade de Ins-
talação de Tanque de Combustível (Diesel S-10) em posto de Combustível, localizando na 
AV. BERNARDO SAYAO, Qd. 32, Lt. 01 CENTRO, município de Nova Iguaçu de Goiás – GO.

A empresa COMERCIAL DE PETROLEO HIDROLINA LTDA, inscrita no CNPJ: 
03.445.308/0001-39, torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
de Hidrolina - GO, a licença Ambiental de Instalação com Nº 003/2016 e licença Ambiental 
de Funcionamento com Nº 007/2016, para a atividade de Comércio Varejista de Combustível, 
localizando na AVENIDA ANTONIO BRAGA, N°59, CENTRO, município de Hidrolina – GO.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS VERDES, inscrita no 
CNPJ: 01.493.998/0001-76, torna público que no dia 24/08/2016 rea-
lizará a consulta pública da proposta de criação de Unidade de Con-
servação Ouro Verde, a se realizar as 9:00 horas no auditório da Câ-
mara Municipal de Vereadores de Campos Verdes, estado de Goiás.

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA MULTISLICE 16 CANAIS
>>> Se informe, visitando ou telefonando (62) 3357-1401 <<<

AJUDE NO COMBATE AO 
MOSQUITO DA DENGUE! 
VOCÊ E A SUA FAMÍLIA 

PODEM AJUDAR!

 FAZENDA, COLINAS DO SUL/GO, 999ha.
 INICIAL  R$  775.000,00

 IMÓVEL COML., URUAÇU/GO, c/ edific. 
3.191m² a.c., 4.073m² a.t., Setor NW. (PARCELÁVEL) 

INICIAL  R$   1.000.000,00

FAZENDA, MARA ROSA/GO, 137,53ha, c/ benfs.
 INICIAL R$   410.000,00

SÍTIO, MARA ROSA/GO, 42ha. INICIAL  R$   120.000,00

SÍTIO, MARA ROSA/GO, 36ha. INICIAL  R$   70.000,00

SÍTIO, MINAÇU/GO, 29ha, (parte ideal).
 INICIAL  R$  62.500,00

leiloesjudiciais.com.br/go - 0800-707-9272

LEILÃO DE IMÓVEIS
 NO ESTADO DE GOIÁS

SÍTIO, PRÓX. URUAÇU/GO, 62ha (parte ideal). 
INICIAL R$  292.050,00

José Eliton (foto): “O 
programa Renda Cidadã é 
modelo em transferência de 
renda, já beneficiou milhares 
de famílias e continua a ser 
um importante instrumento 
de inclusão”

Jota Eurípedes/Vice-Governadoria
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Produtores de Goiás mais perto 
da assistência técnica e gerencial

Em busca de levar aos produ-
tores rurais dos quatro cantos de 
Goiás, assistência técnica e geren-
cial, a Federação da Agricultura e 
Pecuária de Goiás (Faeg) e o Ser-
viço Nacional de Aprendizagem 
Rural em Goiás (Senar Goiás), 
lançaram dia 29 de julho, o progra-
ma Senar Mais, em Niquelândia. 
O evento, contou com a presença 
de produtores da cidade e região, 
além de autoridades e seis pro-
fissionais que serão responsáveis 
pela assistência técnica aos mais 
de 3 mil produtores rurais com 
propriedade no município.

Para o presidente da Faeg e do 
Conselho Administrativo do Senar 
Goiás, José Mário Schreiner, que 
também participou do lançamen-
to, a falta de assistência técnica é 
um dos maiores desafios do setor. 
Para ele, a falta de informação e 
de acesso às novas tecnologias 
dificultam o aumento da renda e a 
formação de um olhar mais apura-
do em relação às novas demandas 
do mercado. “Estou falando de 
profissionalização para o produ-
tor dentro de uma realidade onde 
apenas 9,3% dos produtores rurais 
recebem visitas regularmente. Não 
há assistência com foco na gestão 
técnica e econômica de proprie-
dades rurais. Por isso a Faeg e o 
Senar Goiás foram além em busca 
de reverter essa situação”, ressal-
tou Schreiner.

De acordo com José Mário, 
os governantes não dão o devido 
apoio aos produtores. “Os veteri-

nários, zootecnistas e agrônomos 
são os primeiros cortados no ar-
rocho econômico. E são estes que 
auxiliam o homem do campo a 
obter seu êxito”, alegou. Segundo 
ele, com o sucesso do trabalhador 
rural e seu consequente aumento 
de renda, o produtor começa a gas-
tar mais no comércio local, giran-
do a economia local e aumentando 
a receita do município. “É um 
ganho mútuo. Um investimento 
que traz retorno”, afirmou.

O presidente do Sindicato 
Rural (SR) de Niquelândia, Ci-
rino Vicente, falou da realidade 
das propriedades da cidade e das 
expectativas com o Senar Mais 
na região. “Tenho a plena certeza 
que a realidade dos nos produtores 
será outra com o programa. Mas 
ressalto que, o ponta pé inicial 
para essa mudança, depende in-
cessantemente do próprio produtor 
rural e não somente dos técnicos”, 
alertou.

Senar Mais
O objetivo da iniciativa de-

senvolvida pelo Senar Goiás é 
de levar aos produtores rurais em 
todo o estado assistência técnica 
e gerencial, possibilitando um 
estudo mais eficiente da atividade, 
aumentando a renda e melhorando 
a qualidade de vida. “A primeira 
etapa será a formação de técnicos 
que ficarão responsáveis pela 
assistência nas propriedades. As 
turmas que iniciarão o programa 
serão de Niquelândia e Mineiros”, 

ressalta o coordenador técnico 
do Senar Goiás, Guilherme Bi-
zinoto.

As finalidades do programa 
são: aumentar a renda e a pro-
dutividade da atividade agrope-
cuária; direcionar ao grupo de 
produtores rurais assistidos, as 
ações de Formação Profissional 
Rural específicas que atendam 
a sua necessidade; possibilitar a 
adequação tecnológica dos pro-
dutores assistidos; promover a for-
mação continuada de produtores e 
técnicos envolvidos no programa 
e gerar dados e informações das 
cadeias produtivas trabalhadas 
(Informações: Assessoria de 
Comunicação da Faeg [Goiânia-
GO] – Nayara Pereira).

Modelo de patrulha rural em 
Catalão é apresentado à Faeg

O presidente da Faeg, José 
Mário Schreiner, recebeu na sede 
da entidade, parte do comando 

efetivo de Policiais Militares (PM) 
da cidade de Catalão. Na ocasião, 
os membros da corporação que 
estavam acompanhados do pre-
sidente do Sindicato Rural (SR) 
do município, Newton José da 
Silva, apresentaram um projeto 
de patrulhamento rural por meio 
de GPS, além de outros mecanis-
mos capazes de evitar e conter 
crimes praticados no meio rural 
da região.

O objetivo do encontro foi de 
buscar uma nova parceria com a 
Faeg, por meio de cursos e trei-
namentos de profissionais para 
atender melhor ao homem do cam-
po, além de divulgar e apresentar 
o projeto para outros municípios 
do estado. “Esse projeto é um 
exemplo para todos os municípios 
de Goiás. A insegurança no campo 
está crescendo diariamente e as-
sombrando os produtores rurais. 
Daremos total apoio ao projeto”, 
afirmou o presidente da Faeg, José 

Mário Schreiner.
O major Carvalho, falou sobre 

os procedimentos adotados pelos 
policiais. “Nós coletamos os dados 
pessoais do proprietário, o telefo-
ne de contato, captamos imagens 
da marca do gado, tratores, imple-
mentos agrícolas, fotos da sede da 
propriedade para identificação e 
também são salvos as coordena-
das geográficas da propriedade” 
afirmou.

Com o uso do GPS, os policiais 
registram as coordenadas do local 
e em seguida cada propriedade 
recebe um número de identificação 
em placas que informam que aque-
la área é monitorada pela Patrulha 
Rural. Em uma solicitação de 
emergência, o proprietário infor-

mará o número do seu cadastro e 
a PM já terá um banco de dados 
inclusive com a rota do GPS para 
deslocamento.

“Ao invés da PM ficar procu-
rando, perguntando informações 
sobre a propriedade rural e bus-
cando os dados, nós já vamos ao 
fato, no local da ocorrência, por-
que nós já temos os dados, confor-
me o número que nos é repassado. 
Com essas informações, facilita e 
dá agilidade, minimizando nosso 
tempo de resposta”, destacou o 
major, que na ocasião também 
estava acompanhado pelo Coman-
dante do 9º Comando Regional da 
PM de Catalão, Coronel Sérgio Ri-
cardo (Informações: Assessoria 
de Comunicação da Faeg).

Elba Ramalho e Geraldo Azevedo: dupla
atração de encerramento do ‘Fica 2016’
Da Redação

O Festival Internacional 
de Cinema e Vídeo Ambiental 
(Fica) será realizado na cidade 
de Goiás, entre os dias 16 a 21 
de agosto. Serão seis dias de arte 
e cinema, com foco na preocu-
pação e no cuidado com o meio 
ambiente, com fóruns, oficinas, 
mostra competitiva e muitas 
atrações.

No último dia, além das espe-
radas premiações do Festival, um 
grande espetáculo de encerramen-
to brindará a 18ª edição do evento, 
com o encontro afetuoso de Elba 
Ramalho e Geraldo Azevedo, na 
Praça de Eventos Beira Rio, 20h. 
No show batizado de Um Encontro 
Inesquecível, os dois músicos, que 
são parceiros há quase 40 anos, se 
reúnem para contar um pouco des-
sa história de carinho e amizade, 
recheada de sucessos e canções 
memoráveis como O princípio do 
prazer, Veja Margarida, De volta 
pro aconchego e Você se lembra.

Juntos, Elba Ramalho e Geral-
do Azevedo gravaram três edições 
do quarteto Grande Encontro, 
com os amigos Zé Ramalho e Al-
ceu Valença, com quem viajaram 

o mundo, venderam milhares de 
discos e ganharam diversos prê-
mios. Para o show do Fica 2016, 
promovido pelo Governo de Goi-
ás, via Secretaria Estadual de Edu-
cação, Cultura e Esporte (Seduce/
comandada por Raquel Teixeira), 

chegarão acompanhados dos mú-
sicos Marcos Arcanjo (guitarra 
e violão), Mestrinho (acordeon), 
Ney Conceição (baixo) e Anjo 
Caldas (percussão).

No espetáculo, eles irão se 
apresentar juntos e, depois, sepa-

radamente, prometendo fazer a 
plateia do atrativo cantar e dançar 
com os sucessos que embalam o 
público de todo o Brasil. Também 
não vão ficar de fora os clássicos 
Chão de Giz, Bicho de 7 cabe-
ças, Dia branco e até o frevo de 

Gonzagão, Banho de cheiro. Com 
a marca da versatilidade e da po-
esia da música brasileira, aliadas 
ao folclore nordestino que torna 
inconfundível os talentos do violo-
nista, cantor e compositor Geraldo 
Azevedo e da voz tocante de Elba 
Ramalho, os dois irão encerrar a 
18ª edição do Fica de um jeito tão 
inesquecível quanto o encontro.

O Festival foi idealizado por 
Luiz Felipe Gabriel, Jaime Sau-
tchuk, Adnair França e Luís Gon-
zaga, despontando em 1999 como 
marco de um novo momento da 
cultura em Goiás, sob a coor-
denação geral do cineasta João 
Batista de Andrade (Informações: 
Comunicação Setorial da Seduce 
– Déborah Gouthier).

MIS e o 
‘Dia Mundial da Fotografia’

Para celebrar o Dia Mundial da 
Fotografia, comemorado em 19 
de agosto, o Museu da Imagem 
e do Som (MIS), unidade da Se-
duce, preparou uma programação 
especial com diversas oficinas 
temáticas, que serão ofertadas 
gratuitamente ao público durante 
a próxima semana.

As oficinas serão realizadas de 
16 a 18 de agosto, das 9h às 17h30, 

na Sala Multimeios do MIS, que 
fica no Centro Cultural Marieta 
Telles Machado, na Praça Cívica 
(Goiânia). No dia 16 está progra-
mada a oficina de Noções Básicas 
de Conservação Fotográfica, que 
ensinará técnicas de preservação, 
higienização e conservação de 
fotos; no dia 17 será promovida a 
oficina de Fotografias e Manua-
lidades, onde serão apresentados 
e analisados trabalhos de artistas 
contemporâneos nacionais e in-
ternacionais que utilizam técnicas 
manuais de interferência em fo-
tografias. Dia 18 será ministrada 
a oficina de Cianotipia, processo 
de impressão onde, a partir de uma 
reação química e o contato com o 
sol, a fotografia se torna azulada.

Também dentro da programa-
ção acontecerá dia 19, entre 14h e 
17h30, a Trocafoto (Feira de Troca 
de Fotografias), que chega à sua 
terceira edição. A iniciativa tem 
como proposta criar um espaço 
onde o público possa ver, apreciar, 
trocar conhecimentos e experiên-
cias sobre a arte fotográfica.

A acontecimento será realiza-
da na galeria coberta do Centro 
Cultural Marieta Teles Machado 
(Informações: Comunicação 
Setorial da Seduce).

Niquelândia: presença de produtores da cidade e região, autoridades e profissionais responsáveis pela assistência técnica aos 
mais de 3 mil produtores rurais do município (1). Foto 2: projeto usa tecnologia no combate aos crimes praticados na área rural

Fotos: Fredox Carvalho/FAEG e Larissa Melo/FAEG

Elba Ramalho/Geraldo Azevedo: Um Encontro Inesquecível e parceiros há quase quatro décadas
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A Caixa de Assistência dos Advo-
gados de Goiás (CASAG) realizou, 
dia 11 de agosto, o lançamento da 
obra de revitalização do prédio his-
tórico da instituição, localizado nas 
esquinas da avenida Goiás com rua 
1, no Central  de Goiânia. Durante a 
cerimônia, foi apresentado o projeto 
de reforma do edifício, bem como 
de construção de nova estrutura 
de escritórios compartilhados para 
advogados (Informações: Felipe 
Cândido - Assessoria de Comunica-
ção Integrada da OAB-GO).
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Mudança total no Partido Verde de Uruaçu, que tomou novos rumos
Jota Marcelo

Conforme é de conhecimento 
público, o diretório nacional do 
PV fez intervenção na comissão 
provisória de Uruaçu, a direção 
estadual foi comunicada oficial-
mente e reunião da noite de 18 
de julho com vereadoriáveis e 
filiados do Partido Verde teve 
como pauta o terrível comunicado. 
Terrível, porque é uma decisão de 
supetão no período da transição da 
pré-campanha para a campanha 
eleitoral.

As informações, logo de iní-
cio, davam conta: a decisão não 
teria volta, até mesmo porque a 

intervenção partiu do comando 
nacional. De Netinho, prefeitável 
e presidente do PTB local, em 
teclada ao Jornal Cidade: ‘O 
Jovair [Arantes, deputado federal 
e presidente estadual do PTB] me 
presenteou com o diretório muni-
cipal do PV’. Aliado dele postou 
provocação em redes sociais e 
adversários que controlavam o PV 
não responderam.

O novo presidente é o ex-
perientíssimo advogado Nélio 
Marçal Vieira Junior, que tem ao 
lado 100% de integrantes ligados 
politicamente a Netinho. Doutor 
Nélio, que há tempos é do PV, tem 
sintonia graúda com o prefeitável 

e o pai dele, Lourencinho (PTB), 
prefeito da cidade nortense no 
mandato 2009-2012.

Situação dos que 
buscam vagas na Câmara
A instabilidade na seara política 

é estrondosa. Sempre lembramos 
isso. Imagine o que se passou, após 
comunicado oficial, pelas mentes 
dos vereadoriáveis do PV!?! Entre 
os quais, Erlam Uales Novaes 
de Carvalho (Professor Erlam), 
Igor do Gás, Lucilene Claudino, 
Lucimar Irmão, Elson Fernandes 
de Sá (Mazuka), Neguinho do Bar, 
Osmair Batista, Osmair do Samu, 
Raulzinho, Rony Piettro, Tia do 

Gelandin e Vicente Carvalho.
Certezas: alguns desistirão de 

concorrer, prosseguindo com o 
apoio ao antigo grupo; e, outros 
trilharão com Netinho, além dos 
que ficarão neutros

Isso, sem esquecer do prefeitá-
vel Valmir Pedro (PSDB), apoiado 
até então pelo PV, que tinha no 
comando o jornalista Lázaro Go-
mes. Mauri Lemes, presidente do 
PSDB de Uruaçu e apoiador de 
Valmir Pedro, discorda enfatica-
mente da mudança da direção.

Para esclarecimentos e mani-
festações, o periódico esteve (e 
está) à disposição de quaisquer 
políticos ligados aos antigo e 

novo comandos do Partido Verde, 
em Goiás presidido por Eduardo 
Zaratz (dos quadros do Governo 
de Goiás [para prefeito, na capital 
Goiânia, ele fechou com Vander-
lan Cardoso [PSB], apoiado pelo 
governador Marconi Perillo, do 
PSDB, mas sem tirar atenção de 
Iris Rezende [PMDB]) e, no Brasil 
por José Luiz de França Penna, su-
plente de deputado federal por São 
Paulo (e ator, músico, cineasta).

Rede
A Rede Sustentabilidade, par-

tido de Marina Silva, não se ofi-
cializou em Uruaçu. Com a não 
presença documental da Rede (sob 

coordenação de Marley Júnior 
[Macarrão] – ele não tem culpa 
da não oficialização) e a chegada 
do PV, Netinho contabiliza ofi-
cialmente até o momento o total 
de seis partidos.

A aliança liderada pelo PTB 
agrupa o PSDC (presidido por 
doutor Albert Sabin, vice-prefei-
tável na chapa de Netinho), PP 
(doutor Roberto Jordão), PTdoB 
(Elvis Rodrigues Pereira), PTN 
(Jorge Edil) e PV.

Contando com as presenças 
de Jovair e do deputado estadual 
Zé Antônio (PTB), a convenção 
petebista uruaçuense foi realizada 
dia 31 de julho.


