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Política - a imprensa internacional deu ampla cobertura sobre a 
aprovação do ‘impeachment’ de dilma rousseff (PT). depois de horas de 
debate, os senadores aprovararam o impeachment da então presidente 
do Brasil afastada por 61 vontos contra 20. em segunda votação, ela 
obteve manutenção de seus direitos políticos. Inicialmente, previa-se 
única votação para o impedimento e a perda de direitos políticos, o que 
a tornaria inabilitada para o exercício de qualquer função pública.

(fonte: eBc notícias [Brasília-df], sob adaptações)

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
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Uruaçu: 14, 15, 25, 45? Netinho, Solange 
Bertulino, Machadinho, Valmir Pedro?

Da mesma forma que em 2012, o pleito eleitoral deste ano apresenta quatro concorrentes, três dos quais se enfrentaram naquela ocasião (14, 15 e 45). A novidade é o 25.
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Vice: Albert Sabin 
Alves de Oliveira 

(doutor Albert 
Sabin [PSDC]), 

vereador na 
legislatura 
2009/2012. 
Natural de 

Uruaçu, nasceu 
em 09/12/1972

Vice: Francisco 
Gomes Neto 

(Professor 
Francisco 

[PROS]), atual 
vice-prefeito 

local. 
Natural de 

Uruaçu, nasceu 
em 28/08/1969

Vice: Reuder 
Moreira Rafael 

(Reuder Só 
Colchões 

[PRTB]). Nunca 
ocupou 

cargo eletivo. 
De Itapuranga-

GO, nasceu em 
30/09/1985

Vice: Juarez 
Fernandes 

Lourindo 
(doutor Juarez 

[PSB]), vereador 
na legislatura 
1997/2000. De 

Estrela do 
Sul-MG, nasceu 

em 07/07/1957

NETINHO (PTB) SOLANGE BERTULINO (PMDB) MACHADINHO (DEM) VALMIR PEDRO (PSDB)

OPINIÃO
Artigo de advogado 
destaca eleições-internet

Editorial - Página 2

Doutor Itaney Campos 
é eleito para a Academia 
Goiana de Letras (AGL)

COMUNIDADES - Página 5

COMUNIDADES
FAEG/agronegócio: 
diálogo revoga tributação

Página 4

CNPJ: 25.751.200/0001-07  COLIGAÇÃO UNIDOS FAZEMOS MAIS (PROS/PRP/PEN/SD)
VALOR DA VEICULAÇÃO: R$220,00.

‘Fica 2016’: veja a lista 
completa dos vencedores 
do evento internacional
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CNPJ: 25.803.843/0001-57 - COLIGAÇÃO A VOLTA DO PROGRESSO (PMDB/DEM)
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Imagem... - Ontem Imagem... - Hoje
...Do empreendedor urbano e rural Mauri Lemes (foto), pre-

sidente do PSDB de Uruaçu: “Eu apoio a chapa Valmir Pedro 
[PSDB]/doutor Juarez Lourindo [PSB] e todos os candidatos 
a vereador de nossa coligação geral. Temos grandes e impor-
tantes quadros, comprometidos em ajudar a nossa cidade. Até 
vejo que algumas pessoas ocupam tempo provocando o Valmir 
Pedro, mas homem sério que é, ele tem a sabedoria, educação 
e elegância de compreender que em uma campanha eleitoral o 
brilho pessoal causa ciúmes”. Falando ao Jornal Cidade, na 
noite da convenção do PSDB e das siglas aliadas, em 5 de agosto, 
Mauri Lemes avaliou: “Na minha opinião, a campanha eleitoral 
deste ano deve ser pautada na seriedade e espero ver em todo 
participante e cidadão o espírito de paz, com cada um exercendo 
o direito democrático. O eleitor espera por propostas da parte 
dos candidatos. Repudio qualquer espécie de baixaria. A Justiça 
Eleitoral está aí. Se precisar, vou denunciar (Da Redação)”.

Editorial

...Na foto de 14 de junho de 
2010, em sala de aula lecionan-
do, o que faz há anos Professor 
Tom (PRTB). Ele quer uma das 
13 vagas do Poder Legislativo 
de Uruaçu. “Tenho projetos 
diferenciados e para melhor. 
Se eleitor for, eu quero colocar 
todos eles para apreciação, 
debates e aprovação. E, lutar 
para que sejam executados”, 
comenta o apoiador da chapa 
Machadinho (DEM)/Reuder 
Só Colchões (PRTB) para pre-
feito/vice da cidade do Norte 
goiano (Jota Marcelo).
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De tão importante, o artigo ganha publicação no ‘Editorial’

‘Ganha eleição 
não é quem 

tem maior 
visibilidade e 

sim quem 
erra menos’

Recente edição do Jornal Cidade destacou neste espaço a farta tecnologia disponi-
bilizada pela Justiça Eleitoral, envolvendo o pleito de outubro. A presente edição traz 
o artigo O uso da internet nas eleições 2016, de advogado com atuação em Goiás e, 
devido sua relevância o atrativo ganha publicação no Editorial. Leia.

O uso da internet nas eleições 2016 
João Paulo Vaz da Costa e Silva

Estamos vivendo o famoso período eleitoral. Aperto de mãos, ligações, 
adesivos, os famosos santinhos, enfim, tudo está de volta, porém este ano 
candidatos e eleitores estão com os olhos voltados para uma campanha es-
pecífica: A campanha eleitoral na internet. O que temos pela frente é uma 
campanha que deverá cativar a atenção do eleitor por meios muito mais 
ágeis e baratos: postura séria e uso da internet.

A internet está sendo a principal plataforma utilizada pelos candidatos 
para pedirem votos, apresentarem propostas, e principalmente para se 
aproximarem dos eleitores. Não que o famoso corpo a corpo foi deixado de 
lado, este sim, continua sendo o principal e melhor contato com o eleitor, 
todavia, como a propaganda física sofreu grandes limitações, ficando basicamente em 
adesivos, santinhos e bandeiras móveis, a internet ganhou um peso muito grande na 
escolha do voto, deixando de ser uma mídia complementar e passando a ser a principal 
e até mesmo o marco de definição do voto dos eleitores.

Acreditamos que toda esta força da internet acabou abrindo os olhos da Justiça Elei-
toral, a qual está vigilante no âmbito virtual, e vem aplicando as penalidades previstas 
na lei eleitoral, inclusive através de sanções pecuniárias.

Dia ou outro é normal escutarmos a palavra fake, que no âmbito virtual é conhecido 

como um perfil falso. No tocante a propaganda eleitoral na internet é expressamente 
vedado o anonimato, sendo que o fake é uma figura abolida pela Justiça Eleitoral.

Contratar, direta ou indiretamente, pessoas para proferir insultos – também conheci-
dos como haters –, ao candidato, partido ou coligação na internet pode acarretar pena 
de detenção de dois a quatro anos bem como multa de R$15 mil a R$50 mil. A Justiça 
Eleitoral poderá determinar, por solicitação do insultado, a retirada de publicações 
deste tipo bem como lhe conceder o direito de resposta nos casos de publicações com 

falsas afirmações.
Sabemos que é livre a manifestação do pensamento, sendo esta somente 

passível de limitação quando ocorrer ofensa à honra de terceiros ou divul-
gação de fatos sabidamente inverídicos, os quais uma vez praticados geram 
sanções na esfera eleitoral, cível e penal.

Em nenhum outro pleito eleitoral se fez tão necessário estar online. Os 
candidatos devem estar atentos à legislação eleitoral, às etiquetas de bom 
uso e convivência na internet. Usem das ferramentas virtuais e estejam 
concatenados às permissões legais.

Creio que é sempre bom lembrar: quem ganha eleição não é quem tem 
maior visibilidade e sim quem erra menos.

João Paulo Vaz da Costa e Silva, advogado, especialista em Direito 
Civil, Processo Civil, Direito Tributário e Direito do Consumidor pela 
Universidade Paulista, pós-graduando em Direito Eleitoral pelo Instituto 
Brasiliense de Direito Público e presidente da Comissão da Advocacia 
Jovem da Subseção de Caldas Novas-GO
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Serviços fotográficos 
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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

“Que triste!”

Pode soar rebarbativo, enfa-
donho e soporífero, mas eu volto 
ao tema que é a desqualificação e 
precariedade do nível cultural das 
pessoas e da sociedade  brasileira.

Toda vez que falo mais detida-
mente com uma criança, adolescen-
te ou jovem bate em mim um certo 
dó por lembrar que esse indivíduo 
em plena formação está recebendo 
uma educação deformada, precária 
ou insuficiente.

Pode sugerir um certo senti-
mento vão ou piegas de parte desse 
articulista. Mas, não é! Compare-
mos a inteligência de uma criança, 
sua aguçada curiosidade e sede de 
saber à nossa fome e necessidade 
alimentar. Aliás, carência nutri-
cional traz-me à lembrança outro 
termo, até mesmo de textos legais. 
Falo de segurança alimentar. Penso 
que deveria ser um direito de todos 
e dever de estado a garantia de 
alimentação, de no mínimo quatro 
refeições por dia. Em se tratando  
de uma criança tal direito é ainda 
mais premente, considerando que 
temos um organismo em plena for-
mação. Assim ocorre no processo 
educacional. Educação gratuita e 
obrigatória até o 2º grau deveria 
ser uma cláusula pétrea de nossa 
constituição, e não é.

Quando se discute educação 
não há diferença com a exigên-
cia nutricional, notadamente se 
falamos então de uma criança ou 
adolescente. A carência educacio-
nal de fato não dói, não gera outro 

desconforto imediato como a fome. 
Todavia, sua repercussão na forma-
ção, no preparo social e ético desse 
indivíduo será marcante e definitivo 
no seu papel de cidadão no meio 
onde vai ser inserido e no mundo. 
Mundão esse que aliás continua cada 
vez mais difícil para se sobreviver 
com dignidade.

Um dos erros crassos de nossas 
escolas de hoje é a falta de métodos e 
estímulos à criação, ao senso crítico 
e ao pensamento. E nesse erro está a 
contribuição das tecnologias de mí-
dia. Tal desvio de finalidade, para ser 
bem justo, no emprego das platafor-
mas digitais recebe uma contribuição 
muito nociva das famílias, de babás 
e cuidadores (as) das crianças desde 
a fase pré-escolar. Ao que parece os 
pais, monitores e educadores estão 
perdidos em meio às tecnologias da 
informação. Não se quer demonizar 
e condenar os instrumentos digitais 
nas escolas. A questão maior tem 
sido a precocidade na sua inserção 
no ensino e o abandono do gosto pela 
leitura, pelo raciocínio lógico, por 
redação, pela criação em si.

O que eu defendo como as me-
lhores estratégias pedagógicas para 
as crianças antes de ir para a escola? 
Que seja Maternal ou Jardim de 
Infância? Que nunca lhes sejam 
oferecidos os instrumentos digitais: 
smartphones, iPad, tablets antes que 
elas aprendam a folhear um livro, a 
rabiscar papel, a desenhar, a escre-
ver, a ter o prazer e curiosidade pela 
leitura, pelas historinhas contadas e 
repetidas. Tal expediente fará uma 
enorme diferença na escolarização 

SAÚDE DO
CORAÇÃO
Doutor João Joaquim de Oliveira

Desnutrição cultural e educacional

e aprendizado da criança.
Vamos partir do princípio (filosó-

fico) de que todo o aprendizado, todo 
o conhecimento e saber se fazem pe-
los sentidos. Pergunta básica: o que 
despertará mais atração e interesse 
aos olhinhos e ouvidos ainda virgens 
de uma criança que está descobrindo 
o mundo e todos os encantos à sua 
volta? Seria uma tela de TV, um 
vídeo de smartphone ou figuras e pá-
ginas de um livro? A resposta óbvia: 
as telas mágicas e multicoloridas dos 
aparelhos de mídia. Sendo esses os 
primeiros aprendizados e impres-
sões, adivinhem, se as crianças e 
jovens alunos vão ter interesse em 
ler textos, escrever fórmulas mate-
máticas, desenhar e analisar palavras 
e frases de algum livro?

Minha tese relativa a educação 
infantil é: primeiro, estimular o gos-
to da leitura, o desenho, o rabiscar, 
a redação, os cálculos aritméticos. 
Desses aprendizados bem orienta-
dos, sim, iniciariam o emprego da 
informática, dos recursos de mídia 
e internet. Do contrário a garotada 
jamais dominará os fundamentos do 
idioma e matemática.

Há certos opiniões que soam 
estapafúrdias quando o assunto é 
educação e aprendizado. Veja esta de 
Delia Lerner: “Não faz falta saber ler 
e escrever no sentido convencional 
(?). Quem interpreta o faz em rela-
ção ao que sabe (?). Interpretações 
não dependem exclusivamente do 
texto em si” (?). Ainda bem que 
poucos entendem direito o que ela 
quis dizer.

Há outras mentes (estudantes, 

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

alguns educadores) que interpre-
tam algumas citações a seu favor, 
de forma deturpada. Como aquela 
do físico Albert Einstein: “A ima-
ginação é mais importante do que 
o conhecimento”. Veja bem que 
ele assim expressou quando já era 
doutor em física pela Universidade 
de Zurique. Claro que para um 
gênio como era o autor da Lei da 
Relatividade, sua imaginação bri-
lhante o levou ao nível de criação e 
descobertas de que todos já sabem. 
Eu gostaria de ter 1% da imagina-
ção de Einstein.

Em conclusão, eu reitero que 
tenho muito dó das novas gerações. 
Elas vêm sendo vítimas desses 
métodos educacionais de pais e 
escolas embriagados e consumidos 
pelos apelos da informática, pelo 
consumo e abuso das mídias, pela 
internet e as tão inúteis e fúteis 
redes sociais.

Não saber usar corretamente 
as palavras, não entender bem os 
termos de uma oração, não saber 
redigir um memorando ou ofício; 
significa ser um cidadão inferior, 
ser um cidadão insuficiente em in-
terpretar seus direitos nas relações 
privadas e públicas, para dizer o 
mínimo.

Já imaginou o indivíduo chegar 
a uma universidade e não interpre-
tar corretamente um contrato de 
estágio de pós-graduação, as cláu-
sulas de um contrato  de trabalho ou 
um manual qualquer? Já imaginou 
um estudante de 3º grau necessitar 
de um terceiro para tais traduções 
e compreensão? Que triste!
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Em Uruaçu, quatro querem o Poder
Executivo e quase 200 o Legislativo

Jota Marcelo

Netinho, Solange Bertulino, 
Machadinho ou Valmir Pedro? 
Quem será eleito prefeito de 
Uruaçu (cidade onde atualmente 
o quadro eleitoral não é preci-
so)? É impossível afirmar com 
garantia por agora o vencedor 
da mais diferenciada campanha 
eleitoral das últimas décadas. 
Mesmo que desligado, eleitorado 
sabe muito das qualidades, dos 
defeitos dos disputantes.

Se em diferentes etapas, a pré-
campanha eleitoral apresentou 
atrativos picos de movimentação 
e atividades, a campanha eleitoral 
2016 em si, na virada de agosto 
para setembro, não avançou tanto, 
algo já esperado. Porém, soam 
bem, em termos de informação ao 
eleitorado (quase 100% portador 
de apatia), as novidades liberadas 
desde 16 de agosto – material 
publicitário, campanha no rádio 
e na TV, debates, carreatas, cami-
nhadas, comícios, minicomícios, 
reuniões maiores e afins.

Esse cenário meio que frio é 
visto em Uruaçu, sede deste peri-
ódico e, por todo o Brasil, na cam-
panha que apresenta inovações 
acentuadas, como por exemplo, a 
proibição de doação de recursos 
financeiros da parte de pessoas 
jurídicas, redução do prazo de 
duração de 90 para 45 dais, a res-
trição de algumas alternativas de 
propaganda, daí por diante.

Sondagens feitas pelo Jornal 
Cidade em cidades de Goiás, 
inclusive na capital Goiânia, 
realçaram ainda mais que as ad-

versidades tradicionais, o enorme 
descontentamento geral do elei-
torado de um país atolado em 
crise político-administrativa, a 
nítida falta de recursos para os 
candidatos cobrirem despesas, 
fora outras questões negativas, 
são motivos para certo marasmo. 
Em algumas situações, nem parece 
que o calendário marca o período 
do pleito eleitoral.

Alvo dos prefeitáveis e ve-
readoriáveis, os eleitores são 
visitados em casa, no serviço, ao 
transitarem pelas vias públicas. Os 
concorrentes circulam por todos 
os setores de Uruaçu, geralmente 
em grupo, sobrando sorrisos, 
apertos de mão e considerações 
incomuns em outras épocas.

O plano de governo de cada 
candidato a prefeito, que devia 
estar pronto antes mesmo do início 
da campanha, pouco é comentado 
conforme devia ser, com os asse-
diados ouvindo muitas falas vazias 
e, falsas promessas. São dezenas 
de grandes e graves problemas 
existentes na cidade. Quem ganhar 
correrá de imediato, sem dúvida, 
para o Governo de Goiás de Mar-
coni Perillo (PSDB), o governo 
federal de Michel Temer (PMDB) 
e para os parceiros das instâncias 
estadual e federal, afinal, os quatro 
têm seus deputados.

Urgentíssimo Uruaçu carece 
da conclusão e do funcionamento 
do Hospital Regional do Norte, 
que gerará mais de mil empregos; 
de médias e grandes empresas/
indústrias, rendendo recursos 
de tributos, impostos aos cofres 
públicos; de oferta de empregos, 
movimentando a economia em 

grande escala; de melhor malha 
asfáltica; de um trabalho que 
estimule e atraia turistas (e turis-
mo em Uruaçu não se restringe 
ao lago Serra da Mesa). Uruaçu 
precisa de mais moradia popular; 
se organizar nas zonas urbana e 
rural. Questões ambientais passam 
da hora de receber tratamento me-
lhor; o município tem que ter um 
deputado estadual compromissado 
com o dial da localidade. Uruaçu 
clama por muitas melhorias, da 
mesma forma que precisava dez 
anos atrás e igualmente carecerá 
daqui uma década. Passa da hora 
de Uruaçu impor e ganhar ampla 
atenção dos governantes maiores 
e parlamentares em geral.

Por mais que seja qualificada 
– vinte anos atrás ou daqui duas 
décadas –, a Câmara Municipal 
sempre é cobrada. Impossível um 
grupo de 13 vereadores agradar 
em cheio a comunidade, rechea-
da de segmentos e necessidades, 
interesses legais.

A campanha eleitoral é diferen-
ciada, o eleitor sabe o que quer, 
não se envolve tanto, percebe as 
ações, analisa, avista o futuro e vai 
votar. Existe possibilidade clara 
em todas as cidades de a abstenção 
(ato de não ir votar), do número 
de votos em branco e nulos (que 
interferem nas eleições) baterem 
recordes de 2012. Isso, porque a 
classe política uruaçuense, tipo a 
de todo o país, ser sinônimo de 
falta de credibilidade, ainda mais 
em tempos de mensalão, petrolão, 
lava jato, impeachment, cassa-
ções, maracutaias nos porões do 
Congresso, dos Estados e outros 
rolos mais.

Candidatos a prefeito de Uruaçu, Norte goiano, (acompanhados pelos vices: Netinho (1) é do PTB e nunca ocupou 
cargo eletivo. Solange Bertulino (2), atual prefeita de Uruaçu, busca reeleição. Machadinho (3), novato na política, pela 
primeira vez se candidata. Valmir Pedro (4), prefeitável apoiado pela gestão estadual, foi vereador na legislatura 1997/2000

Fotos: Márcia Cristina e Jota Marcelo

Quase 200 vereadoriáveis e, entre eles, Wagner Costa (PTB), Robson Pimentel (PTB), Professor Erlam (PV), Paulinho (PTB), Naninha (PRP), Professora Fátima (PMDB)...

...Ione Alves Haase (PSL), Elói do Setor Sul (DEM), Zé Henrique (DEM), Divino Galvão (PSD), Professor Gigi (PTC), Sil (PSDB)...

...Bia (PSDB), Carlinhos da Auto Escola (PSB), Wanildo Freitas (PSDB), Fábio Vasconcelos (PP), Jairo Balbino (PT) e Valdir Justino (PSB)

...Francisco do Ônibus (PMDB), Luciano Araújo (PMDB), Taroba (PROS), Zorão (PT), doutor Daniel (PRTB), Compadre Valdson (PPL)...

Uruaçu
Antes eram nove prefeitáveis, 

mas quando a onça bebeu água, 
apenas quatro pretendentes ao car-
go de prefeito da cidade nortense 
registraram candidaturas perante 
a Justiça Eleitoral e ainda não 
existe um cenário, nem mesmo 
identificado por pesquisas sérias e 
honestas de opinião pública. Não 
existe favorito.

Um número igual ao do pro-
cesso sucessório de 2012, com 
a repetição de três candidaturas 
(mesmo com uma durando, quatro 
anos atrás, menos de 24 horas) e 
um nome novo:

14/urna = Netinho (PTB). Vice: 
doutor Albert Sabin (PSDC). É a 
coligação Quem Ama Faz (tam-
bém com PV/PTdoB/PP), que em 
31 de agosto inaugurou comitê.

15/urna = Solange Bertuli-
no (PMDB), que tenta reelei-
ção. Vice: Professor Francisco 
(PROS). Coligação O Jeito Sério 
e Humano de Governar (contando 
igualmente com PEN/PRP/SD/
PT). Seu comitê foi inaugurado 
dia 19 de agosto.

25/urna = Machadinho (DEM). 
Vice: Reuder Só Colchões (PRTB). 
Coligação Reconstruindo Uruaçu 
(mais PDT/PPS/PHS/PSL/PPL), 
que, igualmente as outras, detém 
comitê aberto no Centro.

45/urna = Valmir  Pedro 
(PSDB). Vice: doutor Juarez 
Lourindo (PSB). Coligação Um 
Novo Caminho Para Uma Nova 
Uruaçu, composta ainda por PSD/
PR/PMN/PTC/PSC/PRB/PCdoB/
PMB e, com comitê inaugurado na 
noite de 27 de agosto.

Quanto aos vices, surpresa 

zero, pois era sabido há tempos, 
mesmo que não oficialmente, que 
doutor Albert e Professor Fran-
cisco seriam escolhidos; que o 
denominado grupo do Sindicato 
Rural de Uruaçu (SRU) de Ma-
chadinho gostaria de ter alguém 
da família do grupo empresarial 
Só Colchões; e, que doutor Juarez 
não sairia como prefeito, com ten-
dência forte de sair vice de Valmir 
Pedro ou de Netinho.

Mentores intelectuais
Quem são os grandes mentores 

intelectuais e respeitados (até de-
mais) ordenadores de cada ala po-
lítica (óbvio, todos esses mentores 
têm auxiliares, assessores, muitos 
bajuladores e similares)?

Quando se fala no 14, é Lou-
rencinho, prefeito local 2009-
2012, empresário de loteamentos e 
pai do candidato. Netinho preside 
o PTB e doutor Albert o PSDC.

A candidatura 15 é liderada 
pelas estratégias (muito bem 
elaboradas, desenvolvidas) de 
Evisio Silva, presidente do PMDB 
e secretário municipal de Governo 
no mandato Solange. Ali, jun-
tinhos, Edilson José dos Santos 
(superintendente municipal da 
Administração Solange) e Ademir 
Sandoval (engenheiro agrônomo, 
ex-presidente do PMDB urua-
çuense). Professor Francisco é o 
presidente do PROS.

Pelos lados do 25, doutor Ro-
drigo Fernandes, presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB-GO) - Subseção Urua-
çu, produtor rural, empresário 
também de loteamento; e, ainda 
doutor Felipe Machado, médico, 
empresário do ramo de transportes 
e filho do candidato. Com inves-
timento arrojado, foi contratada 
uma equipe de marketing radicada 
em Rio Verde-GO, composta por 
15 profissionais. Ozires Ribeiro 
Silva preside o DEM e doutor 
Daniel Lima, candidato a verea-
dor, o PRTB.

O trabalho abrangendo a can-
didatura 45 tem a liderança do 
próprio candidato, com apoio 
permanente, sequencial, irrestrito 

de Mauri Lemes (presidente do 
PSDB de Uruaçu), destacando 
também as observações, os con-
selhos do visionário Chiquinho 
Corretor, presidente do PR e can-
didato a vereador. Doutor Juarez 
preside o PSB.

Vereadoriáveis
Com suas legiões de candidatos 

a vereador, as quatro alas acredi-
tam: elegerão número máximo de 
concorrentes. Existem entre eles, 
excelentes nomes para assumir as 
13 cadeiras da Câmara Municipal. 
Praticamente todos os segmentos 
da sociedade são representados 
pelos cerca de 200 vereadoriáveis 
(alguns deles, abaixo).

Dos parlamentares atuais, ape-
nas um, Idelmar Pedreiro (PSDB), 
não busca reeleição, sendo substi-
tuído espontaneamente pela filha 
Bia, da mesma agremiação.

Raimundo Pedreiro desiste
Devido adversidades com cer-

tidão negativa e afins, Raimundo 
dos Santos (Raimundo Pedreiro 
[PPL]) deixou de se candidatar 
a vereador. “Ao tomar conheci-
mento do problema, quis saber de 
detalhes e a Justiça Eleitoral infor-
mou que eu devia ir até Brasília, 
providenciar documentos. Decidi 
desistir”, disse ao Jornal Cidade 
em 15 de agosto. Na verdade, o 
problema envolve outra pessoa 
com o mesmo nome – Raimun-
do dos Santos –, mas, somados 
transtornos envolvendo atividades 
profissionais dele, locomoção e 
tempo exíguo que a viagem cau-
saria, optou por adiar o sonho de 
ocupar cadeira na Câmara, algo 
que havia tentado em 2012, quan-
do conquistou 30 votos.

“Vou apoiar para vereador o 
David [Damacena, do PSB], que 
é meu amigo e veio aqui em casa 
me pedir ajuda. Ele é boa pessoa, 
inclusive é adventista”. De forma 
espontânea, Raimundo Pedreiro 
informou ao periódico que tem 
círculo de amizades nas quatro 
frentes políticas que lançaram 
candidatos a prefeito. Outros vere-
adoriáveis também já desistiram.
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Após diálogo entre o Gover-
no de Goiás e a classe produtiva, 
que – mais de uma vez –, deixou 
claro o descontentamento com 
a tributação, o governador de 
Goiás, Marconi Perillo (PSDB), 
revogou as alterações no Código 
Tributário Estadual promovidas 
pelo decreto número 8.548, de 29 
de janeiro de 2016.

No início do mês de junho, a 
gestão estadual havia voltado a es-
tabelecer limites para a exportação 
de soja e milho, com a publicação 
da portaria 126/16-GSF. Segundo 
determinado pela Secretaria da 
Fazenda (Sefaz), as empresas 
poderiam exportar livremente até 
70% do volume de soja e milho 
negociados por elas. Os 30% 
restantes deviam ser destinados 
ao mercado interno. Caso a regra 
fosse descumprida, a empresa 
deveria arcar com o Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Ser-
viços do montante excedente.

Publicada no Diário Oficial de 
16 de agosto, a decisão por meio 
do decreto número 8.727, traz alí-
vio aos produtores rurais de Goiás 
por cancelar a regra que ficou 
conhecida como “taxação 70/30”. 
A conquista foi de todos os pro-
dutores rurais do estado, além das 
entidades representativas, como a 
Federação da Agricultura e Pecuá-
ria de Goiás (Faeg), os Sindicatos 
Rurais (SRs) e a Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA), “que apoiou integralmen-

te desde o começo nossa luta. São 
entidades que zelam e trabalham 
diariamente sem medir esforços na 
busca por soluções nas demandas e 
anseios dos produtores de Goiás”. 
Toda a avaliação é de José Mário 
Schreiner, presidente da Faeg.

Luta
A Faeg encabeçou diversas reu-

niões com o governo estadual, em 
parceria com a CNA e Associação 
dos Produtores de Soja e Milho 
de Goiás (Aprosoja Goiás), além 
de outros representantes da classe 
produtiva, apresentando argumen-
tos consistentes, que a portaria 

traria um retrocesso econômico 
e faria com que o preço pago aos 
produtores sofresse alterações. 
Além disso, fere diretamente a 
Lei Kandir e constrói imposições 
ao Livre Mercado.

O grande embate era entre 
produtores rurais e a indústria. 
Mesmo após diversas reuniões 
e apresentação de argumentos, 
não se chegou a um consenso 
entre as duas partes. As entidades 
representantes dos produtores 
rurais defenderam medidas que 
impulsionam a produção goiana, 
garantindo o fornecimento de 
matéria-prima para as indústrias 

e a demanda do mercado externo. 
E mostraram que medidas como 
esta, que restringem o mercado, 
inibem o crescimento da produ-
ção, trazendo efeitos negativos 
para a economia estadual. Além 
disso, outros estados buscavam se 
espelhar na medida, que começou 
no Mato Grosso do Sul.

Em Assembleias Extraordiná-
rias, que aconteceram por todas 
as regiões de Goiás, os produtores 
rurais deixaram clara sua insa-
tisfação e se uniram para tomar 
medidas caso o decreto não fosse 
suspenso (Informações: Assesso-
ria de Comunicação da Faeg).

Faeg encabeçou 
reuniões com o 

governo estadual, 
em parceria com 

a CNA e a 
Aprosoja Goiás. 

Revogação 
proporciona 

alívio aos 
produtores de 

Goiás

Setor produtivo: tributação 
das exportações de soja e 
milho é revogada pelo 
Governo de Goiás

Yamana 
Gold 
valoriza 
a 
segurança 
com 
bom 
humor

No dia 16 de setembro, a ci-
dade de Alto Horizonte receberá, 
pela primeira vez, um show do 
humorista Nerso da Capitinga. 
Como palco da apresentação, a 
sede da Feira Coberta, no Centro, 
a partir das 20h. A entrada é fran-
ca. O espetáculo será a atração de 
encerramento da Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes na 
Mineração (Sipatmin), realizada 
na Mineração Maracá Indústria 
e Comércio (MMIC), unidade 
operacional da Yamana Gol na 
cidade.

Durante a semana, a empresa 
se dedicará a ações de debate e 
reforço da política de segurança 
e a saúde dos trabalhadores em 
todos os ambientes da empresa. O 
evento de encerramento é aberto a 
todos os colboradores, familiares 
e a toda a população de Alto Ho-
rizonte e região.

Instituto Yamana realiza 
o ‘Dia Integrar 2016’

Um dos programas mais aguar-
dados do ano chega a Nova Iguaçu 
de Goiás, no sábado, dia 17 de 
setembro. O Dia Integrar é uma 
ação de responsabilidade social 
promovida pelo Instituto Yamana 
de Desenvolvimento Socioam-
biental, realizado por meio da uni-
dade Mineração Maracá Indústria 
e Comércio (MMIC).

A programação inclui consultas 
médicas e odontológicas além 
de exames, testes de glicemia e 
aferição de pressão arterial. Os 
participantes poderão ainda emitir 
documentos como 1ª via de cartei-
ra identidade e CPF. Para entreter 
toda a família, haverá ainda jogos, 
brinquedos, apresentações circen-
ses e espetáculos musicais.

“Este ano, contaremos com 
o estande ecológico da Polícia 

Ambiental do Estado de Goiás, 
reforçando o tema ambiental e a 
sustentabilidade, que é um dos 
pilares do Instituto Yamana. O 
nosso objetivo é reunir milhares 
de moradores da região”, destaca 
Josielle Padilha, analista de Co-
munidades da MMIC.

Ela também destaca que o 
objetivo da ação é contribuir com 
a comunidade a partir do acesso a 
atividades essenciais, estímulo à 
saúde e ao bem-estar, além de va-
lorizar a cultura local e promover 
mais conhecimento e diversão.

O evento conta com o apoio de 
diversos voluntários, entre funcio-
nários e membros da comunidade, 
além de parceiros como o Colégio 
Estadual Marechal Costa e Silva, 
Viveiro Rezende, Órica, JC Re-
feições, Grupo Teatral Limpando 
o Olho, Paróquia a Nossa Senho-
ra Aparecida, Instituto Esporte 
Educação; a Polícia Ambiental do 
Estado de Goiás; Irmãos Haase, 
entre outros.

Sobre a Yamana
A Yamana é uma empresa pro-

dutora de ouro com sede no Cana-
dá. Tem significativa produção de 
ouro e áreas para produção deste 
metal em estágio de desenvolvi-
mento, além de áreas em pesquisa 
e direitos no Brasil, na Argentina, 
Chile, México e Canadá.

O plano da Yamana é continuar 
a crescer a partir desta base, por 
meio da expansão e aumento da 
produção das minas em funcio-
namento, do desenvolvimento de 
novas minas, de avanços nas áreas 
em pesquisa e permanecendo aten-
ta a outras oportunidades de con-
solidação de operações com ouro, 
com foco primário nas Américas 
(Informações: Assessoria de Im-
prensa – Interface Comunicação 
Empresarial).

Humorista Nerso da 
Capitinga: na sede 

da Feira Coberta, 
no Centro de Alto 

Horizonte, 20h, com 
entrada franca R
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COMUNIDADES

O governador de Goiás, Mar-
coni Perillo (PSDB), disse na 
manhã deste 23 de agosto, que “a 
juventude é quem vai nos ajudar 
a construir tempos melhores para 
o Brasil”. A avaliação foi feita 
durante posse da nova diretoria 
do Conselho Estadual da Juven-
tude (CEJ), entrega de Comenda 
Honestino Guimarães – honraria 
voltada para pessoas que se des-
tacam no desenvolvimento de 
políticas públicas para juventude 
–, e assinatura de convênio com 
o Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas em 
Goiás (Sebrae Goiás), para capa-
citação de usuários do programa 
Passe Livre Estudantil.

O Jornal Cidade ouviu Aava 
Santiago Aguiar, que externou 
estar, a partir de agora, habili-
tada para desenvolver amplo 
trabalho em favor da juventude, 
na condição de presidente, enal-
tecendo que os demais diretores 
são fundamentais para ajudarem 
no desenvolvimento das ativida-
des – para ela –, possíveis face a 
visão do governador, que apoia as 
iniciativas. Solicitada para enviar 
uma mensagem à juventude do 
Norte goiano, ela salientou que os 
jovens de Uruaçu e de toda região 
devem se sentir inseridos nos 
projetos do órgão. “O Conselho é 
estadual e é de todos, inclusive da 
querida juventude do Norte, que 
eu conheço”.

Atendendo o JC, Tayrone Di 
Martino ressaltou que integral-
mente os atos da cerimônia foram 
relevantes e que a iniciativa mos-
tra o quanto o Governo de Goiás 
tem compromisso com a classe 
jovem. “O nosso governador não 
deixa de acompanhar as ações de 
interesse da juventude e ele nos 
dá condições para que possamos 
desenvolver as atividades. Bom 
exemplo disso é a parceria com 
o Sebrae. A Comenda é uma hon-
raria entregue com satisfação e 

todas as mulheres aqui hoje foram 
merecedoras de recebê-la”.

Já Raquel Teixeira, secretária 
estadual de Educação, Cultura e 
Esporte, disse ao JC que a juven-
tude está inserida em várias ações 
do Governo de Goiás e, que essa 
valorização se estende para crian-
ças, adolescentes, jovens, adultos 
e idosos. Segundo Raquel Tei-
xeira, a juventude é uma parcela 
importante para a transformação 
do mundo para melhor. Sobre o 
fato de a ministra do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), Laurita 
Vaz, destacar no evento o quanto 
é vital valorizar as crianças, os 
adolescentes e a juventude, Raquel 
Teixeira pontuou que as áreas da 
educação, da cultura e do esporte 
contribuem com a causa.

Bruno Moreira Santos (Bruno 
Julio), secretário nacional da Ju-
ventude, também compôs mesa.

‘Fonte inesgotável’
O evento, realizado no audi-

tório Mauro Borges do Palácio 
Pedro Ludovico Teixeira, em 
Goiânia, homenageou 79 mulhe-
res com a honraria, entre elas a 
ministra Laurita Vaz, que assume 
a presidência da Corte dia 1º de se-
tembro, 17h30; a desembargadora 
do Tribunal Regional do Trabalho 
(TRT-GO/18ª Região), Elza Cân-
dido da Silveira; e, a juíza da 10ª 
Vara Criminal, Placidina Pires 
(veja lista completa ao lado).

Marconi Perillo afirmou que a 
juventude ativa no mundo faz a 
humanidade progredir e nenhuma 
crise será definitiva. “A juven-
tude é uma fonte inesgotável de 
alternativas, de soluções e de 
inovações.”

Ele destacou que a posse da 
nova diretoria do CEJ ocorre no 
dia em que o ex-governador Hen-
rique Santillo, responsável pela 
criação da entidade, na década 
de 1980, completaria 79 anos. “O 
Conselho foi criado pelo doutor 

Henrique Santillo. Ainda jovem 
naquela época, reivindiquei muito 
por isso. Fui vice-presidente e de-
pois presidente. Fico feliz de hoje 
estar aqui dando posse a essa nova 
diretoria”, disse.

O governador lembrou que o 
Conselho, desde sua refundação, 
em 2012, tem atuado ativamente 
no fomento ao ensino, ao trabalho 
e à cultura entre os jovens e dese-
jou que a nova diretoria continue a 
colaborar com o desenvolvimento 
de Goiás, por  meio de políticas 
públicas voltadas para o aprimo-
ramento desta importante parcela 
da população.

Comenda
Sobre a Comenda Honestino 

Guimarães, o governador disse ter 
especial afeição por essa honraria, 
porque homenageia um grande 
goiano e celebra o esforço de pes-
soas em prol da juventude. “Nessa 
edição, a comenda será entregue 
apenas a mulheres, figuras exem-
plares para a nossa sociedade”, 
disse. Marconi Perillo destacou 
a presença da ministra Laurita 
Vaz, goiana de Trindade, entre os 
homenageados.

Laurita, por sua vez, elogiou o 
governador pela homenagem às 
mulheres que trabalham em prol 
da juventude. “O Estado promove 
um ato de justiça social com isso. 
A promoção da mulher sempre 
fez parte da minha carreira. Na 
adolescência fui procurada por 
um grupo de donas de casa, em 
Trindade, que queriam aprender a 
ler e a escrever. Muitas lograram 
êxito em suas carreiras. Ao longo 
da minha história, no Ministério 
Público [MP] goiano, lutei pela 
efetivação dos direitos da mulher”, 
disse.

A ministra ainda comentou que 
compartilha a comenda recebida 
das mãos de Marconi Perillo com 
as mulheres que promovem lutas 
diárias em prol da juventude. “A 

situação do jovem no País pode 
melhorar mais. Sabemos que 
muitos se perdem pela vulnera-
bilidade social. Mas a atuação 
dessas mulheres salva a vida de 
milhares”, afirmou.

A nova presidente do Conse-
lho da Juventude, Aava Santiago 
Aguiar, primeira mulher a assumir 
o Conselho, disse que Marconi é 
o governador dos jovens. “O go-
vernador faz de Goiás referência 
para o Brasil e para o mundo. É 
um governador que trabalha para 
a juventude. Não tem protocolos e 
é bastante acessível às demandas 
da juventude”, disse.

Passe livre
Os usuários do Passe Livre 

Estudantil terão acesso à capaci-
tação profissional inédita no País. 
Marconi Perillo assinou convênio 
entre o Governo de Goiás, Sebrae 
e Conselho, pelo qual todo benefi-
ciário do Passe Livre matriculado 
no ensino médio estadual terá 
disponíveis cursos de capacitação 
e empreendedorismo juvenil. O 
programa beneficiará diretamente 
10 mil estudantes e é o único do 
País que vincula o benefício à 
capacitação profissional.

Igor Montenegro, presidente 
do Sebrae Goiás, compôs mesa.

AS 79 MULHERES HOMENAGEADAS:
01 Aline Barbosa de Sousa
02 Ana Carla Abrão Costa
03 Ana Claudia Ferreira Reis Corrêa
04 Ana Cristina de Souza Dias
05 Ana da Silveira Gomes
06 Angela Betania Dias de Souza 
07 Arlete Mesquita
08 Avenilma de Lourenzo Freitas 
09 Bianca Souza Ferreida da Silva 
10 Bruna Priscilla dos Santos
11 Cirene Aires Valadão
12 Clefis Pereira da Rocha Xavier
13 Clelia Maria Vecci
14 Cristina Gonçalves Rezende
15 Dallas Mendes da Silva Cardoso
16 Damiana Antônia Coelho
17 Darlene Liberato de Souza
18 Debbora de Queiroz
19 Deborah Sousa
20 Eliana Maria França Carneiro

Marconi Perillo: ‘A juventude é 
quem vai nos ajudar a construir 
tempos melhores para o Brasil’

Duas das homenageadas: deputada estadual Eliane Pinheiro 
(esq.) e Ana Carla Abrão, secretária estadual da Fazenda
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21 Eliana Sarto Frota 
22 Eliane Aparecida de França Sou-

za
23 Eliane Pinheiro 
24 Elizangela Guimaraes Xavier 
25 Elza Cândido da Silveira
26 Eva Assis Cavalcante Albuquer-

que
27 Eva Geni Martins
28 Flavia Cruvinel de Oliveira
29 Adriana de Oliveira David
30 Giovana Ferro Moraes
31 Gricélia Geralda Nascimento 

Fernandes 
32 Helcia Daniel da Silva
33 Idalisa de Sousa Lima Brasil
34 Ivone Silva
35 Jacira Carvalho da Silva Torres
36 Jadir Alves de Andrade 
37 Janine Gomes de Gouveia Co-

elho
38 Lacildes Zenis da Silva Melo
39 Lamis Cosac 
40 Larissa Leão Guimarães
41 Laudelina Inácio
42 Laura Schertel Ferreira Mendes
43 Laurita Hilário Vaz
44 Lilliam Sandra Novais Gondim
45 Luana de Almeida Pires Santos
46 Luz Marina de Alcântara 
47 Manoela Gonçalves Silva
48 Maria Amelia Coelho de Souza 

Castro
49 Maria Aparecida Garcez Henrique
50 Maria Beatriz Ribeiro de Lúcia
51 Maria das Dores Dolly Soares 

52 Maria das Graças Bueno da Silva 
53 Maria dos Remedios da Silva
54 Maria José das Neves Duarte
55 Maria Olinda Barreto
56 Mariângela Muniz Vasconcelos
57 Marli de Souza Lacerda 
58 Mathia Rodrigues da Cunha
59 Meire Rosemary Freitas Valle
60 Nanci Moreira Arataque Duarte 
61 Neire Divina Mendonça
62 Nuria Micheline Meneses Cabral
63 Oscalina Maria de Jesus Nasci-

mento 
64 Placidina Pires
65 Priscilla Kelly de Sousa Machado
66 Regina Maria Costa Abreu 
67 Rosana Maria Ferreira Borges 
68 Rosany Rodrigues da Cunha
69 Ruze Maria Rosa Reis 
70 Sara Cristina Rocha dos Santos
71 Solange da Mata Neves
72 Solange Eliane da Silva Gon-

çalves
73 Suelma Candido Oliveira da Silva
74 Tereza Daniela Nunes Ferreira 

Magre 
75 Thais Moraes de Sousa
76 Thatiane Deândhela
77 Tizuko Iwamoto Valadares
78 Vilma Marques de Oliveira 
79 Wanda Ribeiro da Costa e Silva

[Informações, sob adaptações e acrés-
cimo de dados do Jornal Cidade, que se fez 
presente no evento: Gabinete de Imprensa 
do Governador de Goiás)
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Itaney Campos: novo membro
da Academia Goiana de Letras
Jota Marcelo

Com votação expressiva (26 
a oito), o desembargador Itaney 
Francisco Campos (doutor Ita-
ney), de 63 anos, integrante da 1ª 
Câmara Criminal do Tribunal 
de Justiça do Estado de Goiás, 
foi eleito dia 11 de agosto, novo 
membro da Academia Goiana 
de Letras (AGL), que é vincu-
lada a Academia Brasileira de 
Letras (ABL).

Perguntado pelo Jornal Cida-
de, se de agora em diante é pensar 
na ascensão dele a ABL, salientou: 
“A ABL está fora de cogitação. Se-
ria um passo largo demais para as 
minhas pernas curtas! Desejo que 
uma vaga da ABL seja ocupada 
pelo poeta goiano Gabriel Nas-
cente, 50 anos de íntimo convívio 
com a poesia!”.

Em informações do Centro de 
Comunicação Social do TJGO, 
frisa-se que o escritor, poeta e 
contista com renomadas obras de 
cunho literário publicadas Itaney 
Campos disputou com Antônio 
Almeida, proprietário da Editora 
Kelps (sediada na capital Goiâ-
nia) e passa a ocupar a cadeira 
de número 37, anteriormente 
conquistada pelo escritor Mário 
Ribeiro Martins, cujo patrono é 
Crispiniano Tavares.

“Estou muito honrado em com-
por a entidade mais tradicional 
da literatura. Essa oportunidade, 
a meu ver, é um objetivo natural, 
uma vez que faço parte da União 
Brasileira de Escritores de Goiás 
[– Seção Goiás {UBE-GO}] e 
sempre conciliei a judicatura com 
o meu lado literário mais pulsan-

te. A produção da escrita acaba 
tornando as duas áreas afins”, ex-
pressou, orgulhoso. Itaney Cam-
pos também aproveitou a ocasião 
para elogiar a atuação dinâmica e 
transparente da presidente da Aca-
demia, Lêda Selma de Alencar. 
“Todo o trabalho foi conduzido 
com muita celeridade, lisura e 
transparência pela presidente da 
AGL. Uma atuação realmente 
digna de elogios”, enalteceu.

Itaney Campos passar a fazer 
parte do rol de magistrados do 
TJGO que integram ou fizeram 
parte da academia, como o de-
sembargador Ney Teles de Paula 
e, anteriormente, Maximiano da 
Mata Teixeira, Dário Cardoso e 
Augusto Rios. Dia 10, o magistra-
do e outros membros da Comissão 
Cultural do TJGO receberam a vi-
sita do superintendente executivo 
de cultura da Secretaria de Estado 
de Educação e Cultura e Esporte 
(Seduce/dirigida por Raquel Tei-
xeira) e membro da AGL, Nasr 
Nagib Fayad Chaul, que já havia 
manifestado apoio à candidatura 
de Itaney Campos.

Imortal é uruaçuense
Natural de Uruaçu, cidade do 

Norte de Goiás, Itaney Campos 
já integrava a UBE e a Academia 
Goiana de Direito (ACAD). Por 
dois mandatos foi diretor do jornal 
O MAGISTRADO, da Associação 
dos Magistrados do Estado de 
Goiás (Asmego), da qual foi ainda 
diretor cultural.

O novo imortal é autor de 
várias obras que abordam temas 
de caráter literário, histórico e 
jurídico, como Orações no Templo 
da Justiça (2015), Antônio Theo-
doro da Silva Neiva, Um Escorço 
Biográfico (2011), Inventário do 
Abstrato (2009) e Notícias His-
tóricas do Bairro de Campinas 
(Campininha das Flores) (1986).

O magistrado participou de 
várias antologias, como Héctor 
no Cubo e outros Contos (2014).  
Também participou das coletâneas 
de poesia: Iluminuras do Signo 
(2013), Verbo Interior (2000) e 
Thêmis Translúcida.

E, tem livros inéditos, a exem-
plo de Sob o Signo da Ditadura: 
A Intervenção Militar em Goiás 

e as Medidas Punitivas Contra o 
Poder Judiciário Estadual.

O magistrado integra o Ins-
tituto Histórico e Geográfico de 
Goiás (IHGG) e recebeu grau 
máximo da Banca Examinadora 
do Curso em Especialização em 
História Cultural, da Faculdade de 
História da Universidade Federal 
de Goiás (UFG), em apresentação 
de monografia.

Além da carreira jurídica, 
Itaney Campos possui grande 
currículo acadêmico e, é graduado 
em Direito pela UFG. Também 
cursou Letras por dois anos na 
mesma instituição. O intelectual 
uruaçuense é especialista em 
Direito Processual Civil e mestre 
em Direito Agrário pela UFG, 
onde exerceu, nos anos de 2000 
e 2001, as funções de professor 
substituto, de Direito Civil e Pro-
cessual Civil.

Qual é a sua mensagem aos 
uruaçuenses nesse momento?, 
quis saber o JC, para a resposta: 
“Minha mensagem é de amor à 
minha terra e seu povo e de es-
perança de que se amplie o amor 

é o hábito da leitura da literatura 
brasileira! Temos ótimos escrito-
res, de forma que é bizarro que 
autores estrangeiros medíocres 
sejam mais lidos que os nossos 
bons autores! A literatura alimenta 
o espírito!”.

O periódico perguntou também 
com quem divide a conquista e 
ele respondeu: “Divido minha 
conquista com o meu pai, Cristo-
vam [Francisco de Ávila {doutor 
Cristovam}], minha mulher Leila 
Regina, meus três filhos e minha 
irmandade, sem esquecer daqueles 
que me apoiaram e dos uruaçuen-
ses que amam a arte!”.

Blog brasiliense
Do editor José Carlos Cama-

pum Barroso, o ZecaBlog – ze-
cabarroso.blogspot.com.br –, 
publicou a reportagem Academia 
tornará imortal o poeta Itaney 
Campos, destacando também a 
ascensão do uruaçuense.

Segundo a publicação, ‘a posse 
de Itaney Francisco Campos para 
ocupar a cadeira de número 37 
da AGL está marcada para o dia 
24 de novembro, às 17 horas, em 
Goiânia.’.

Já Nasr Chaul tem posse – 
como imortal da Academia Goiana 
de Letras –, agendada para 8 de 
setembro, na sala Dona Gercina 
Borges, no Palácio das Esmeral-
das, sede do Governo de Goiás 
(Informações: Notícias da Cor-
regedoria - Centro de Comuni-
cação Social do TJGO – Texto: 
Myrelle Motta. Sob adaptações e, 
acréscimo de dados [Redação do 
Jornal Cidade]).

[Leia mais sobre a área cultu-
ral, ao lado e abaixo

O documentário La Supplica-
tion, que conta de forma sensível 
os trágicos relatos dos sobreviven-
tes da maior catástrofe ambiental 
do século 20 – o acidente nuclear 
de Chernobyl –, foi o grande ven-
cedor do Festival Internacional de 
Cinema e Vídeo Ambiental 2016 
(Fica 2016). O longa-metragem do 
diretor Pol Cruchten, de Luxem-
burgo, conquistou o júri do maior 
festival de cinema ambiental da 
América Latina e venceu o Tro-
féu Cora Coralina, que garante o 
prêmio de R$70 mil.

O júri entendeu que a visão po-
ética do filme transcende o relato 
denso e bruto dos fatos narrados 
pelo filme e leva o público a re-
pensar o desenvolvimento a todo 
custo. O troféu foi entregue pela 
secretária estadual de Educação, 
Cultura e Esporte Raquel Teixeira 
e, os realizadores foram represen-
tados por Mário Branquinho, da 
Green Film Network.

Em cerimônia de encerra-
mento realizada no fim da tarde 
do domingo 21 de agosto, foram 
anunciados os vencedores da 18ª 
edição do festival, que distribuiu 

R$280 mil em prêmios. Além 
do filme luxemburguês, o outro 
destaque da premiação foi o longa 
goiano Taego Ãwa, dos irmãos 
Marcela e Henrique Borela, que 
venceu o prêmio do júri popular 
de melhor filme, com o Troféu Luiz 
Gonzaga Soares, e o de melhor 
produção goiana, com o Troféu 
João Bennio.

Ao todo foram 350 produções 
inscritas no festival, sendo 173 
deles filmes nacionais. Entre eles, 
22 foram escolhidos pelo júri de 
seleção e exibidos ao longo da 
última semana durante a Mostra 
Competitiva do Fica 2016, resul-
tando em sete premiações finais. 

‘Mostra ABD Cine Goiás’
A noite também foi de entre-

ga de prêmios para os cineastas 
goianos que participaram da 14ª 
Mostra ABD Cine Goiás. O desta-
que da edição foi o filme Jonatas, 
do diretor Getúlio Ribeiro. O 
curta recebeu quatro prêmios: o de 
melhor ator, que foi para Jonatas 
Borges, melhor roteiro, melhor 
ficção e melhor som. Inclusive, um 
dos destaques da cerimônia foi o 

profissional de áudio Vasconcelos 
Neto, que recebeu o prêmio de 
melhor som pelos filmes Jonatas, 
Tereza Bicuda e Leblon Marista. 

A Mostra selecionou 17 produ-
ções locais, sendo seis documen-
tários, seis curtas de ficção, três 
experimentais e duas animações. 
Foram distribuídos R$120 mil, 
divididos em 13 categorias, ce-
lebrando esta, que é a 14ª Mostra 
da seção Goiás da ABD e seu 5º 
Laboratório Permanente de Ro-
teiros e Projetos.

‘Se Liga no Fica’
Após a cerimônia de entrega 

dos prêmios oficiais do Fica 2016, 
também foram apresentados os 
vencedores do projeto Se Liga 
no Fica, que realizou oficinas co-
munitárias de audiovisual em 11 
escolas da cidade de Goiás, sede 
do evento. A ação foi uma parceria 
entre a Secretaria Estadual de Edu-
cação, Cultura e Esporte (Seduce) 
por meio de sua Subsecretaria 
Regional de Educação, Cultura e 
Esporte de Goiás, o Instituto de 
Desenvolvimento Econômico e 
Socioambiental (Idesa) e o Insti-

tuto Federal de Goiás (IFG).
Os jurados do projeto destaca-

ram que a relação entre o cinema 
e a escola é fundamental e deve 
ser intensificada, e que todos os 
participantes merecem reconhe-
cimento pela participação, com 
protagonismo dos estudantes em 
todo o processo. Por causa disso, 
os três filmes destacados pelo júri 
foram Plantar, cuidar e colher, da 
Escola Lar São José; Esquadrão 
Cerrado, do Colégio Estadual 
Dom Abel; e, Água que te quero 
água, da Escola Estadual Mestre 
Nhola. A premiação foi seguida 
da fala de educadores, que se 
mostraram entusiasmados com a 
oportunidade de levar conheci-
mento prático e engajamento para 
as crianças.

Confira a lista completa dos 
vencedores:

Mostra Competitiva
Melhor filme do Júri Popular 

- Troféu Luiz Gonzaga Soares 
(R$10 mil): Taego Ãwa

2ª Melhor Produção Goiana - 
Troféu José Petrillo (R$35 mil): 
E o Galo Cantou

Melhor Produção Goiana - 
Troféu João Bennio (R$50 mil): 
Taego Ãwa

Melhor curta-metragem - Tro-
féu Acary Passos (R$35 mil): La 
Petit Pousse

Melhor média-metragem - Tro-
féu Jesco Von Putkamer (R$35 
mil): Phum Shang

Melhor longa-metragem - Tro-
féu Carmo Bernardes (R$45 mil): 
Remember Your Name, Babylon

Melhor obra - Troféu Cora 
Coralina (R$70 mil): La Suppli-
cation

‘Premiação 14ª Mostra 
ABD Cine Goiás’

Prêmio  de  me lhor  a to r 

‘La Supplication’, o grande vencedor do ‘Fica 2016’

Secretária estadual Raquel Teixeira na premiação do 
18ª Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental 2016
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Do uruaçuense 
Itaney Campos, 

eleito para a 
Academia Goiana 
de Letras: “Estou 

muito honrado em 
compor a entidade 
mais tradicional da 

literatura”

Da Redação

Morreu em 12 de agosto, o ar-
tista plástico Fé Córdula, um dos 
grandes talentos da cena cultural 
do Centro-Oeste do país.

Ele, que tinha 83 anos, estava 
internado há mais de duas sema-
nas, com acentuada pneumonia e 
havia passado por cirurgias cardí-
acas, informaram familiares.

Rio Grande do Norte
Natural do Rio Grande do 

Norte, Francisco de Assis Córdula 
morava em Goiânia desde os anos 
1970 e deixa a esposa Maria das 
Dores Feitosa, três filhos, uma 
neta e uma bisneta.

De Raquel Teixeira, secretária 
de Educação, Cultura e Esporte 
de Goiás, através de nota por 
escrito: ‘A notícia do falecimento 
do artista plástico Fé Córdula 
deixou o cenário artístico goiano 
mais triste. Natural do interior do 
Rio Grande do Norte, Francisco 
de Assis Córdula aqui chegou 
em 1974 para conquistar seu 
espaço como um dos principais 
representantes da [pintura] art 
naif brasileira. Como ninguém, se 
apropriou das tradições culturais 
e religiosas de Goiás, retratando 
com graça, leveza e muita criati-
vidade as tradicionais Cavalhadas 
e a Procissão do Fogaréu. A Fé 
Córdula, um dos artistas que me-
recidamente integram o acervo do 
Museu de Arte Contemporânea 
(MAC), unidade da Secretaria 
de Educação, Cultura e Esporte 
de Goiás, nosso agradecimento e 
homenagens.’.

Aos 83 
anos, morre 
o artista 
plástico 
Fé Córdula

Premiação 2016 do Fica, evento de renome e relevante: reconhecimento para diversas obras

VOCÊ E SUA FAMÍLIA PODEM AJUDAR!

(R$7.500): Jonatas Borges, pelo 
filme Jonatas 

Prêmio  de  melhor  a t r iz 
(R$7.500): Mariana Nunes, pelo 
filme Blaxploitation: A Rainha 
Negra 

Prêmio de melhor trilha sonora 
original (R$7.500): Sankirtana, 
pelo filme Reincidência 

P r êmio  de  me lho r  som 
(R$7.500): Vasconcelos Neto, 
por sua participação diversificada 
em três produções: Tereza Bicuda, 
Leblon Marista e Jonatas

Prêmio de melhor montagem/
edição (R$7.500): Fabrício Cor-
deiro e Luciano Evangelista, pelo 
filme Leblon Marista

Prêmio de melhor direção de 
fotografia (R$7.500): Rei Souza, 
pelo filme Muitos Me Seguem, 
Mas Só Deus Me Acompanha

Prêmio de melhor direção de 
arte (R$7.500): Úrsula Ramos, 
pelo filme E O Galo Cantou

Prêmio de melhor roteiro 
(R$7.500): Getúlio Ribeiro, pelo 
filme: Jonatas

Prêmio de melhor direção 
(R$12 mil): Daniel Nolasco, pelo 
filme Febre da Madeira

Prêmio Martins Muniz de 
melhor filme experimental (R$12 
mil): Silêncio Não Se Escuta, de 
Rochane Torres e, Tive Fome Co-
lhi Sede, de Rafael Freire

Prêmio Eduardo Benfica para o 
melhor filme documentário (R$12 
mil): Febre da Madeira, de Daniel 
Nolasco

Prêmio Fifi Cunha de melhor 
filme de animação (R$12 mil): 
Vida de Boneco, de Flávio Gomes 
de Oliveira

Prêmio Beto Leão para o me-
lhor filme de ficção (R$12 mil): 
Jonatas, de Getúlio Ribeiro 

‘Premiação Se Liga no Fica’
Envolvimento ímpar do aluna-

do e educadores... Escola Lar São 
José, com o filme Plantar, cuidar 
e colher. Prêmio: uma câmera fo-
tográfica. Colégio Estadual Dom 
Abel, com o filme Esquadrão 
Cerrado. Prêmio: um projetor de 
vídeo.

E, Escola Estadual Mestre 
Nhola, com o filme Água que te 
quero água. Prêmio: um kit GoPro 
(Informações – Déborah Gouthier 
e Jordânia Bispo).

Oração das 7 chaves de São Pedro - “Glorioso apóstolo São Pedro, com suas 7 chaves de ferro 
eu te peço, eu te rogo, eu te imploro, abra as portas dos meus caminhos, que se fecharam dian-
te de mim, atrás de mim, a minha direita e a minha esquerda. Abra para mim os caminhos da feli-
cidade, os caminhos financeiros, os caminhos profissionais, com as suas 7 chaves de ferro e me 
dê a graça de poder viver sem os obstáculos. Glorioso São Pedro, tu que sabes de todos os se-
gredos do céu e da terra, ouve a minha oração e atende a prece que vos dirijo. Que assim seja. 
Amém.” / Após fazer esta oração, reze um Pai Nosso e uma Ave Maria. Repita por 7 dias! (CRVD)



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

1 alfa

AJUDE. VOCÊ E A 
SUA FAMÍLIA PODEM 

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


