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Política - ex-presidente e líder da revolução cubana, fidel castro 
morreu anos 90 anos, confirmou na madrugada de 26 de novembro de, 
seu irmão e sucessor, raúl castro. em um anúncio na televisão, disse que 
era “com profunda dor” que confirmava a “morte do comandante fidel 
castro ruz”, falecido às 22h29 de havana. “em cumprimento da expressa 
vontade do companheiro fidel, seus restos mortais serão cremados”, 
afirmou raúl, demonstrando emoção ao ler o breve comunicado. 

(Informações: empresa Brasil de comunicação [agência ansa])
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Visite uruaçu, ‘terra do caju’ e do lago Serra da Mesa
‘Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem.’ - Salmo 126:1

jc (BloG do jorNal cIdade): deSde julho/2008

PTB no Palácio – ‘Tenham prudência já 
na primeira hora’, diz Marconi a prefeitos

COMUNIDADES - Página 6

O gove rnado r  de 
Goiás, Marconi Perillo 
(PSDB), recebeu na tarde 
de 24 de novembro no 
Palácio das Esmeraldas, 
na capital Goiânia, os 
13 prefeitos eleitos este 
ano em Goiás pelo PTB, 
acompanhado pelo vice-
-governador, José Éliton 
(PSDB), secretário de Ar-
ticulação Política, Sérgio 
Cardoso, deputado federal 
Jovair Arantes (que em 
Goiás preside o partido) 
e o estadual Henrique 
Arantes (PTB). “Tenham 
prudência já na primeira 
hora da Administração 
de vocês”, aconselhou o 
governador.
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coNtrate nossos 
Serviços fotográficos 

(baixos preços). 
dIVulGue seu 

evento 
(baixos preços).
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O cérebro como a mais 
prodigiosa ou torpe das máquinas

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

Imagem... - HojeImagem... - Ontem
...Desembargador Gilberto Mar-

ques Filho (foto – feita durante a 
cerimônia de eleição na tarde de 28 
de novembro) presidirá o Tribunal de 
Justiça do Estado de Goiás (TJGO) 
no biênio 2017/2019. A eleição foi 
através de chapa única. Confira 
em http://www.tjgo.jus.br/index.
php/home/imprensa/noticias/119-
-tribunal/14202-plenario-elege-no-
vos-dirigentes-para-bienio-2017-19 
e, todas as informações, todos os 
registros fotográficos (reportagem/
fotos [inclusive a imagem ao lado] 
são do Centro de Comunicação Social 
do Tribunal (CCS-TJ) (Da Redação).
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blogspot.com.br está: Segundo Câ-
mara Cascudo, “o engenho Cunhau 
[foto] foi construído na sesmaria dada 
por Jerônimo de Albuquerque em 2 de 
maio de 1604 aos seus filhos Antônio 
e Matias. Constava de 500 quadradas 
na várzea de Cunhau e mais duas 
léguas em Canguaretama”. No início 
do século, o engenho exportava açúcar 
para Recife. [...]. Foi construído por 
marinheiros de Dunquerque. Esse 
fortim foi atacado, vencido e destruído 
pelo coronel Artichofski, em outubro 
de 1634. Leia mais no ótimo Blog 
informado acima (Jota Marcelo).
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Eu começo esta matéria com uma 
propriedade de meu mais nobre ór-
gão, meu cérebro. É de senso comum 
que ele é o computador mais comple-
xo e mais perfeito. No que de pronto 
eu já contesto fazendo algumas res-
salvas. Eu afirmaria que ele pode ser 
a máquina mais perfeita, quando de 
fato não tiver nenhuma imperfeição. 
É uma assertiva simples, redundante, 
de entendimento primário, mas que 
reflete o espírito dessa tese: o cére-
bro humano se mostrará um sistema 
prodigioso e inteligente quando não 
apresentar nenhuma avaria em seus 
circuitos, conexões, bioquímica e si-
napses. Do contrário ele se tornará no 
instrumento o mais nocivo, no mais 
desvairado agente do mal e infinitas 
torpezas e atrocidades.

Vamos imaginar inicialmente as 
atribuições orgânicas do cérebro. Ele 
é a central de regulação de inúmeras 
funções como força muscular, refle-
xos, todas as nossas sensibilidades, 
órgãos dos sentidos, hormônios 
neurais de muitas sensações como 
alegria, prazer e felicidade, entre 
outras virtudes. Tudo em perfeita 
harmonia com glândulas centrais 
e periféricas e órgãos vitais como 
pulmão e coração. É bom lembrar 
que nosso coração e pulmões são 
autônomos até um certo ponto. 
Eles sofrem profunda influência 
dos comandos cerebrais, através de 
conexões neurais e de  hormônios, 
os chamados neurotransmissores. No 
cérebro estão os chamados centros 
de comandos de muitas atividades 
periféricas.

Fugindo dessas funções orgânicas 
vitais passemos às suas atividades 
abstratas que são o motivo maior desse 
artigo. Falar das atividades abstratas 
do cérebro nos traz à discussão o que 
é uma mente (psiquismo) normal e a 
doente (loucura ou psicopatia). Um 
sem-número de artigos já discorreu 
sobre os limites ou interfaces do que 
sejam a loucura e a plena sanidade 
mental.

Quando se fala em saúde psíquica 
entram os fatores constitucionais e 
genéticas e as influências dos meios 
social e familiar. Entre estes contribui 
o processo educacional da pessoa. 
Basta lembrar um comportamento 
antissocial ou uma personalidade vol-
tada à prática de crimes. Tal conduta 
pode se dever ao processo educacional 
adquirido da família. Delinquentes 
por profissão, em geral vão educar 
filhos delinquentes. Assim demons-
tram a criminologia e as estatísticas. 
O homem é muito fruto do meio. É 
uma tese defendida por sociólogos, 
antropólogos e filósofos.

O que seria o cérebro como a mais 
perfeita máquina de pensar e proces-
sar informações? Seria então aquele 
perfeito órgão em que o seu dono e 
portador praticasse atos e atitudes 
voltadas para o bem, para a virtude, 
para a fraternidade e generosidade. 
Seria aquela pessoa com uma aptidão 
para esses e muitos outros sentimen-
tos construtivos e inclinados ao bem. 
Vamos imaginar um indivíduo capaz 
de amar o outro (cônjuge ou não), de 
amar toda forma de vida e a natureza, 
com o sentido e a predisposição de se 

condoer com o sofrimento alheio, de 
se solidarizar com a carência e fome 
alheia, com a capacidade de perdoar 
ao seu ofensor.

Esse cérebro, sim, pode ser con-
siderado o mais perfeito maquinário 
ou computador. Sempre almejado de 
imitação pela criatividade artificial do 
homem. Quão admirável, um cérebro 
humano (um cientista, por exemplo) 
na tentativa de sua própria imitação. 
Um inelutável e inatingível desejo. O 
homem em seu engenho criador pode 
até fazer uma aproximada imitação do 
cérebro, mas nunca algo semelhante. 
Até porque sentimentos, virtudes, os 
gestos de amor são atributos naturais 
da mente e de nossos centros de 
comandos cerebrais. Máquinas não 
pensam e não têm sentimentos.

Dos cérebros como máquinas 
imperfeitas ou avariadas temos uma 
lista extensa de tipos e gradações 
(ou de degradações). Os casos mais 
mórbidos e característicos são os de 
inúmeras psicopatias estudadas e tra-
tadas pela psicologia e psiquiatria. A 
Associação de Psiquiatria Americana 
tem um manual profissional onde de 
tempos em tempos são incluídos com-
portamentos e personalidades doentes. 
Já consta, por exemplo, desse DSM 
(manual estatístico e diagnóstico) a 
webdependência. Tal distúrbio ou cé-
rebro imperfeito é o clássico exemplo 
referido como induzido pelo processo 
educacional da criança e adolescente. 
Trata-se de uma herança do meio 
familiar. O vício da internet e das 
redes sociais se caracteriza quando o 
indivíduo não vive mais desconectado 

e prefere esta prática ao convívio 
familiar e com os amigos.

A criança de qualquer idade deve 
ter acesso a internet e mídias sociais 
com rigoroso critério e controle dos 
pais e educadores, mesmo assim 
nunca de forma precoce. Primeiro, 
deveria ensinar as habilidades de 
leitura, de aritmética, do raciocínio 
lógico, do processo criativo, do dis-
cernimento, do pensamento crítico, 
etc. Depois a iniciação na informá-
tica e na internet. Aqui temos uma 
demonstração cristalina de como o 
meio, o processo educacional são 
determinantes do que vai ser aquele 
cérebro.

Eu proponho que seja incluída 
no DSM a corrupção. Como admitir 
que um político que rouba dinheiro 
da saúde pública e da educação 
tenha um cérebro perfeito? Seu 
cérebro, sua mente, seu coração, sua 
consciência, suas sinapses neurais 
são órgãos os mais atarantados e 
atrapalhados de que se tem notícia. 
Como não é psicopata um ditador 
sanguinário que usa bomba atômica 
ou armas químicas para eliminar os 
seus próprios compatriotas, civis 
e inocentes? Qualquer intitulado 
estadista que se dá a esse expediente 
é portador do cérebro o mais viru-
lento, o mais patológico imaginado 
no meio humano. E eles existem 
pelo mundo a fora. São máquinas 
humanas as mais mortíferas e torpes 
de que se tem notícia. Deus nos livre 
dessas mentes e desses mentecaptos.

“O que seria o cérebro como...”

Tempo de repatriação de recursos do exterior

‘Em época 
que 

muito 
se debate 

sobre 
repatriação...’

Em época que muito se debate sobre repatriação de recursos do exterior, o artigo 
abaixo é super relevante, tanto que ganha espaço (sem adaptações) no Editorial. Leia:

Lavagem de dinheiro
Carlos Roberto de Souza Amaro
Lavagem de dinheiro só existe se quem recebe tem conhecimento de que a origem do 

montante é ilícita. O Superior Tribunal de Justiça – responsável pela interpretação final 
das leis federais – já se manifestou nesse sentido. Ou seja, é necessário que haja um 
crime precedente cujo resultado é a obtenção de dinheiro de forma ilícita.

Essa espécie de delito (lavagem de dinheiro) é nova no ordenamento 
jurídico brasileiro. Diante da novidade, é possível que equívocos sejam 
cometidos sobre se determinada pessoa está lavando ou não dinheiro. Os 
primeiros países a criminalizarem a lavagem de dinheiro foram a Itália e 
os Estados Unidos, no fim dos anos de 1970. Foi nos Estados Unidos que a 
prática da lavagem foi aprimorada e passou a ganhar grandes dimensões.

Saliente-se que não há na doutrina um conceito unívoco do crime de 
lavagem, contudo não existem acepções distintas, as mesmas convergem 
no sentido de que a lavagem é um procedimento de caracterização lícita 
ao capital de origem ilícita. Tradicionalmente, define-se a lavagem de di-
nheiro como um conjunto de operações por meio das quais os bens, direitos e valores 
obtidos com a prática de crimes são integrados ao sistema econômico financeiro, com 
a aparência de terem sido obtidos de maneira lícita. É uma forma de mascaramento 
da obtenção ilícita de capitais.

Vamos supor que o esposo rico pratique uma ou mais atividades ilícitas. Ele já era 
rico quando sua esposa o conheceu. Não faz parte de nossos costumes que as esposas 
de homens ricos participem das atividades exercidas pelo esposo. Então, uma mulher 

que se casa com um homem rico e durante todo seu casamento fez viagens caras, sempre 
comprou o que teve desejo, enfim, nunca se preocupou com o que gastava, também essa 
mulher não participava das atividades do marido. Nem sequer sabe qual o saldo ban-
cário do esposo. Essa mulher não pode e não deve ser acusada de lavagem de dinheiro.

Porém, existe também uma nova teoria denominada de cegueira deliberada. Ou seja, 
alguém deveria saber que a origem do dinheiro é ilícita, mas por conveniência não se 
interessa em saber. Uma esposa que casa com um homem rico, que não se interessa 

pelas atividades do esposo, e a partir de então a riqueza passar a estar 
sempre presente em sua casa, não pode ser acusada da prática da cegueira 
deliberada. Para ela, viver na riqueza é o comum, porque quando conheceu 
seu esposo ele já era rico.

E os filhos? Filho que não participa das atividades do pai não pode ser 
acusado de lavagem de dinheiro. Um exemplo bastante comum é quando 
o pai diz ao filho ou a filha que irá montar uma empresa e para tal fim 
disponibilizará um capital social de “x” milhões. Ora, não faz parte da 
nossa cultura filho duvidar da honestidade do pai.

Para enquadrar a esposa ou os filhos na atividade ilícita de lavagem 
de dinheiro é no mínimo necessário investigar se tinham conhecimento de 

atividade ilícita do pai. O fato de ser esposa ou filho de um homem rico, que pratica 
atividade ilícita, não é suficiente para acusar os membros da família de praticarem 
lavagem de dinheiro.

Carlos Roberto de Souza Amaro é professor, advogado em São Paulo-SP e Campo 
Grande-MS, graduado e pós-graduado em Administração, bacharel em Direito e pós-
-doutorando em Ciências Criminais pela Universidad de La Matanza (Buenos Aires 
– Argentina) e tem o site souzaamaro.com.br
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SINDIURUAÇU está passando por mudanças
O Sindicato dos Servidores 

Públicos Municipais de Uruaçu 
(SINDIURUAÇU) deve apresentar 
novidades em breve, passando a 
atuar de forma regional.

A entidade presidida por Mário 
Ribeiro Filho (Marinho) atenderia 
pelo nome de Sindicato dos Ser-
vidores Públicos Municipais de 
Uruaçu, Campinorte, Nova Iguaçu 
de Goiás, Alto Horizonte, Mara 
Rosa, Amaralina, Estrela do Norte, 
Mutunópolis, Barro Alto, Santa 
Rita do Novo Destino e Nova Gló-
ria (SINDIURUAÇU E REGIÃO).

Como sugere a nova denomi-
nação, percebe-se: atuação tende 
englobar esses municípios, locali-
zados nas regiões Norte e Vale do 
São Patrício goianos. Segundo Ma-
rinho, outras mudanças seriam pra-
ticadas, com o estatuto ganhando 
publicação após natural aprovação 
da ata pela maioria dos presentes. 
Caso não seja aprovada, a vontade 
da maioria será respeitada normal-
mente, diz. Uma das alterações 
sugeridas é que o mandato da atual 
diretoria seja prorrogado por mais 
dois anos. Ele tem vencimento pro-
gramado para dezembro de 2017.

Convocação para Assembleia
Marinho tem realizado viagens, 

dialogando sobre a representação, 
que estaria ganhando novos inte-
grantes e editais foram publicados 

Jornal Cidade, edição da quinzena 1º a 15 de novembro

Uruaçu – Prefeito eleito 
Valmir Pedro anuncia equipe
Jota Marcelo

Valmir Pedro (PSDB) tornou 
pública em 14 de novembro re-
lação da futura assessoria dele, 
englobando primeiro, segundo e 
terceiro escalões.

De acordo com o prefeito eleito 
uruaçuense, alguns quadros serão 
anunciados posteriormente – vi-
rada de janeiro para fevereiro –, 
obedecendo determinadas prefe-
rências de titulares das pastas e 
a reforma administrativa que o 
futuro chefe do Poder Executivo 
pretende realizar, sob aprovação 
da Câmara Municipal.

A lista com os nomes aqui é 
publicada, sem adaptações ou 
ajustes, exatamente como foi 
disponibilizada ao Jornal Cida-
de pela área da Comunicação de 
Valmir (e certamente, até a posse, 
alterações surgirão, até emsmo 
com alguns não sendo efetivados).

Relação equipe de Governo 
Municipal 2017 – 2020:

=Secretária Municipal de Ad-
ministração, Planejamento Finan-
ças e Arrecadação – Lucivânia 
Ferreira da Rocha Oliveira - 
Formação: Bacharel em Ciências 
Contábeis

=Secretário Municipal da 
Saúde – Dr Juarez Fernandes 
Lourindo Formação: Odontólogo 
“vice-prefeito”

=Secretária Municipal de Edu-
cação – Claudinéa Braz Theodoro 
Benicio – Formação: Graduada 
em Pedagogia, Pós graduada em 
Metodologia do Ensino Superior, 
Educação a Distancia Tutoria 
e Metodologia e Mestranda em 
Ciências da Educação.

=Secretário Municipal de In-
fraestrutura – Edguimar Antônio 
de Vasconcelos – Formação: 
Administrador de Empresas e 

Administração Publica
=Secretário Municipal de Cul-

tura – Professor Leonne Borges 
Evangelista – Formação: Mestre 
em Ciências Ambientais e Saúde 
e Diretor Geral do IFG Campus 
Uruaçu.

=Secretário Municipal de Tu-
rismo – Rogério Augusto Pacheco 
– Formação: Gestão Ambiental e 
Guia de turismo profissional.

=Secretário Municipal de As-
sistência Social – Padre Crésio 
Rodrigues – Formação: Filosofia, 
Teologia e Direito Canônico.

=Secretária Municipal do 
Desenvolvimento Econômico – 
Joveny Magalhaes de Sá – Forma-
ção: Administração de empresas

=Secretário Municipal do 
Meio Ambiente – Dr. Michel Min-
dlin Rodrigues – Formação: En-
genheiro Ambiental e Engenheiro 
de Segurança do Trabalho

=Secretário Municipal de Ha-
bitação – Dr. Murilo Lemes – For-
mação: Engenheiro Civil.

=Procurador Geral do Mu-
nicípio – Dr. Alexandre Barroso 
Marra – Formação: Advogado, 
com Pós-graduação em Direito 
Médico e da Saúde.

=Chefe de Gabinete – Moacir 
Galdino de Brito – Formação: 
Radialista/Jornalista e Acadêmico 
do 9º período de Direito.

---
=Secretária Especial do Ga-

binete – Professora Seliana Dos 
Santos Martins – Formação: 
Graduação em Pedagogia e Pós 
graduada em Psicopedagoga e 
Neuropedagoga

=Superintendente de Assuntos 
Institucionais – Francisco Carlos 
de Carvalho (Chiquinho) – For-
mação: Gestão Pública.

=Superintendente Municipal 

de Compras e Licitações – Lai-
se Gracy dos Santos França 
– Formação: Administração de 
empresas.

=Superintendente Municipal 
de Administração – Claudio 
Rocha – Formação: Superior 
incompleto.

=Superintendente Municipal 
de Trânsito – Roberto José Tava-
res – Formação: Historia, Gestão 
Publica Municipal e Gestão de 
Transito.

=Superintendente Municipal 
de Agricultura e Pecuária – Dr. 
Cidervane Rabelo da Páscoa – 
Formação: Medico Veterinário

=Superintendente Municipal 
de Indústria e Comércio – Pastor 
Noraldino Antônio dos Reis – 
Formação: Pastor Evangélico e 
Gestão Publica.

=Superintendente Municipal 
de Esportes e Lazer – Gilmar 
Geraldo de Souza (Professor 
Gigi) – Formação: Graduado em 
pedagogia e Educação Física e 
pós-graduado em Treinamento 
esportivo.

=Superintendente Municipal 
de Pesca – Professor Elson Fer-
nandes de Sá (Mazuca) – Forma-
ção: Graduado em Matemática.

=Departamento de Relação 
Legislativa – Walzate Freitas 
Carvalho – Formação: Gestão 
Pública

Auditoria do Município – Dr. 
Joveli Francisco Marques – For-
mação: Advogado

=Divisão de Auditoria na Edu-
cação – Dra. Maeyve Alves Braga 
– Formação: Bacharel em Direito

=Chefe do Departamento de 
Transportes – Wilson da Costa 
Benicio Theodoro – Formação: 
Gestão de Agronegócios e Técnico 
em Enfermagem.

=Chefe do Departamento de 
Praças, Parques e jardins – José 
Antônio Moreira - (Chapolin) 
– Formação: Administração de 
empresas.

=Chefe de Departamento de 
Iluminação Publica – Geraldo 
Mendes Pinto (Geraldo preto) 
Formação: Técnico em Eletro-
técnica.

=Chefe do Departamento de 
Estradas Vicinais – Ivando de 
Araújo Silva – Formação: Ensino 
Médio Completo

=Chefe do Departamento de 
Projetos Sociais – Maria Divina 
de Jesus Ferreira – Formação: 
Serviço Social

=Divisão de Auditoria de 
Saúde – Michella Lustosa Oli-
veira – Formação: Bacharel em 
Direito com pós graduação em 
Processo Penal.

=Chefe do Departamento de 
desenvolvimento turístico – Char-
les Dias Alencar – Formação: 
Gestão Publica e pós graduado 
em Gestão Ambiental e Guia de 
Turismo.

=Chefe do Departamento de 
Pessoas – Rita de Aquino Lira – 
Formação: Gestão Pública.

Com Valmir 
Pedro na 
Prefeitura, 
secretariado 
e demais 
assessores 
terão que 
trabalhar. 
Vida mansa 
nem pensar!

A Justiça Eleitoral da 50ª Zona, 
com sede em Uruaçu e comandada 
pelo juiz Leonardo Naciff Bezerra, 
diplomou dia 30 de novembro, pre-
feitos, vice-prefeitos e vereadores 
eleitos/reeleitos e suplentes de Uru-
açu, Campinorte, Alto Horizonte e 
Nova Iguaçu de Goiás.

Valmir Pedro (PSDB), prefeito 
eleito de Uruaçu; Chicão (PROS), 
prefeito reeleito de Campinor-
te; Cabo Borges (PSD), prefeito 
eleito de Alto Horizonte; e, Cimá 
(PROS), prefeito reeleito de Nova 
Iguaçu de Goiás, se destacaram.

A cerimônia aconteceu na sede 

do auditório São Domingos (ao 
lado do Colégio Nossa Senhora 
Aparecida [CNSA] e da Catedral 
Sant’Ana). O promotor eleitoral 
doutor Afonso Antonio ajudou 
entregar os diplomas. Também 
foram diplomados até os terceiros 
suplentes – casos de concorrentes 
ao cargo de vereador.

Dados do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE): ‘Diplomação é o 
ato pelo qual a Justiça Eleitoral 
atesta que o candidato foi efetiva-
mente eleito pelo povo e, por isso, 
está apto a tomar posse no cargo 
(Márcia Cristina)’.

Márcia Cristina (Arquivo / 10/10/2016)

Padre Crésio Rodrigues 
comandará a área assistencial

Márcia Cristina

Professor Gigi: escolhido 
para dirigir o desporto e lazer

Márcia Cristina
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Jornal Diário da Manhã (sediado na capital 
Goiânia), edição do dia 22 de novembro

Edital publicado no Diário Oficial da União, de 21 de novembro

em veículos de comunicação, 
esclarecendo e convocando o fun-
cionalismo público para participar 
de Assembleia Geral Extraordinária 
de Alteração Estatutária, agendada 
para o dia 17 de dezembro, 10h30 
(primeira convocação) e 11h (se-
gunda), na sede do Sindicato.

“Contamos com participação 
máxima do fucionalismo na as-
sembleia e, teremos servidores 
de outras cidades, pois estamos 
convidando e, que venham todos”, 
estimula Marinho. A reportagem 
traz exemplos de editais veicula-
dos. Confira (Jota Marcelo).

Jornal Correio Popular, da 
segunda quinzena de novembro

Diplomados prefeitos, 
vices e os vereadores

Alto 
Horizonte: 

vice-prefeito 
Silvestre 

(esq.), 
prefeito 

Cabo 
Borges; e, 

doutor 
Leonardo e, 
o promotor 

doutor 
Afonso

Campinorte: doutor Afonso, prefeito Chicão/vice Agnaldo Ávila
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Cimá, prefeito eleito de Nova Iguaçu de Goiás: outro diplomado
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Prefeito 
eleito de 
Uruaçu, 

Valmir Pedro 
(dir.) recebe 

diploma, 
com a 

esposa Anne 
Lígia, 

entregue por 
doutor 

Leonardo

Facebook/Silvestre Fróis
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Seduce anuncia criação de Instituto 
durante ‘Encontro Jovem de Alto Paraíso’

Após quatro dias intensos 
de trabalho terminou na noite 
de 28 de novembro, o primeiro 
Encontro Jovem de Alto Paraíso 
(Enjap), promovido pela Secre-
taria de Educação, Cultura e 
Esporte do Estado de Goiás.

Com a presença e participação 
da secretária de Educação, Cul-
tura e Esporte, Raquel Teixeira, 
o evento realizado na Cidade da 
Fraternidade, município de Alto 
Paraíso, proporcionou atividades 
pedagógicas e culturais voltadas 
à promoção da sustentabilidade. 
Cerca de 130 estudantes de cinco 
escolas públicas (municipais e 
estaduais) e privadas participaram 
de várias atividades.

Durante a programação foi 
anunciada a criação do Instituto 
de Pesquisa e Extensão em Arte, 
Educação e Sustentabilidade – IPE 
ARTES, com sede naquela cidade 
do Nordeste goiano. A instituição 
atenderá todo o território da Área 
de Proteção Ambiental Pouso 
Alto, que inclui também outros 
cinco municípios do entorno do 
Parque Nacional da Chapada dos 
Veadeiros.

O Enjap é um evento organi-

zado pela Seduce no âmbito da 
implantação dos 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentá-
vel (ODS) da Agenda 2030 da 
Organização das Nações Unidas 
(ONU). Com grande expectativa 
da comunidade local, o município 
de Alto Paraíso, escolhido para 
ser piloto do programa, deverá se 
tornar referência de sustentabilida-
de no Brasil. O compromisso foi 

firmado pelo Governo de Goiás, 
em nome do governador Marconi 
Perillo (PSDB), e conta com o 
apoio técnico da Prefeitura local e 
de organizações da sociedade civil 
representadas pela Associação 
Awaken Love.

Aplaudida de pé na abertura do 
Encontro, Raquel Teixeira subli-
nhou seu compromisso com futuro 
dos estudantes e com a educação 

que transforma vidas e sela o fu-
turo do País. “Desde o início da 
nossa gestão, elegemos excelência 
e a equidade como nossas metas 
na educação pública, na cultura 
e no esporte. Viver bem, em paz 
com nosso tempo e com as futuras 
gerações são as motivações de 
nosso trabalho. Queremos que as 
pessoas se realizem em todos os 
aspectos de suas vidas, econômi-

cos, ambientais e sociais”, disse a 
titular da Seduce.

 
Vivências

Ao longo da programação, os 
jovens vivenciaram experiências 
voltadas para o desenvolvimento 
da criatividade e para a promoção 
da sustentabilidade. 

A programação do Enjap 2016 
incluiu 20 vivências pedagógicas 
e atividades culturais variadas. 
Cinema, sarau, apresentações 
musicais, festa e ações na praça da 
Juventude, onde foram realizadas 
sessões de relaxamento e atendi-
mentos à saúde, fizeram a alegria 
dos estudantes. As atividades 
estão ligadas ao tema da primeira 
edição do Encontro: Construindo 
a Escola do bem Viver.

Fizeram parte da programação 
pedagógica vivências voltadas a 
gestão de resíduos sólidos, me-
dicina do cerrado, agroecologia, 
bioconstrução, trilha ecológica, 
arte decorativa sustentável, ener-
gia e alimentação vitalizante. Nas 
oficinas culturais, os estudantes 
viveram experiências com grafite, 
percussão corporal, canto, dança 
regional, fotografia, rádio, tele-
visão e jornal, além das práticas 
musicais em conjunto. 

 
IPE ARTES

O Instituto, Unidade da Sedu-
ce, oportunizará, já no próximo 
ano, ações de formação inicial e 
continuada e cursos em diversas 
modalidades nos eixos: Arte/

Educação, Sustentabilidade, Cul-
tura de Paz e Educação para a 
Diversidade. O objetivo das ações 
educativas do Instituto é favorecer 
o protagonismo e autonomia da 
comunidade local por meio do 
desenvolvimento da sensibilidade 
crítico-criativa e do empreendedo-
rismo social.

A missão do instituto é trans-
formar o território, por meio de 
parcerias com diversas instituições 
atuantes na região, em Cidades 
Educadoras e Comunidades de 
Aprendizagem, que possam ser-
vir, posteriormente, de modelos 
a serem irradiados para outras 
localidades.

Todo evento foi coordenado 
pelo Centro de Estudo e Pesquisa 
Ciranda da Arte da Seduce, sob a 
liderança da professora Luz Mari-
na de Alcântara, e teve como sede 
principal o Educandário Humberto 
de Campos. Participaram, ainda, 
a superintendente do Ensino Fun-
damental da Seduce, Marcia An-
tunes; a superintendente de Meio 
ambiente e Recursos Hídricos da 
Secretaria de Meio Ambiente, 
Recursos Hídricos, Infraestrutura, 
Cidades e Assuntos Metropolita-
nos (Secima), Jaqueline Vieira e, 
a titular da Subsecretária Regional 
de Planaltina, Rozilda Augusti-
nho, entre outras autoridades.

Contatos: (62) 3261-6619 - 
Ciranda da Arte/Seduce ou e-mail 
cirandadaarte@seduc.go.gov.br 
(Informações: Comunicação 
Setorial da Seduce).

Evento ofereceu atividades pedagógicas e culturais voltadas à promoção da sustentabilidade
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Academia - Discursos na posse 
de uruaçuense

Poeta uruaçuense residente na capital 
Goiânia há décadas, Itaney Francisco Campos 
passou a ocupar a cadeira nº 37 da Academia 
Goiana de Letras, na solenidade de posse de 
24 de novembro, realizada no Salão Nobre 
do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. A 
cadeira pertencia ao dicionarista Mário Ribeiro 
Martins e tem como patrono o contista Crispi-
niano Tavares. Também desembargador, doutor 
Itaney lançou livros que evidenciam aspectos 
diversos culturais, com ênfase para as poesias.

Ao lado, capa do livreto que traz o Discurso 
de Recepção, feito pelo integrante Eurico Bar-
bosa Santos, que, em um trecho salienta que a 
candidatura do filho de Uruaçu a uma cadeira 
da AGL ‘significou a sua admiração e seu apre-
ço pela nossa entidade’ e em outro: ‘Sua presen-
ça aqui, acadêmico Itaney, representa a certeza 
de mais um atuante companheiro solidário no 
esforço pela afirmação de produtividade e vita-
lidade desta Academia’. Em distintas ocasiões, 
o JC veiculou notas e reportagens focando a 
ascensão. No Facebook, doutor Itaney postou a 
versão online de todo o conteúdo do Discurso 
de doutor Eurico e dele – www.facebook.com/
itaney.campos.7 (Da Redação).

Cada cidadão e cidadã podem 
exercer suas funções, ajudando 
a Casa de Leis legislar em favor 

de Uruaçu. Dialogue com o
seu vereador. Participe!

CÂMARA MUNICIPAL 
DE URUAÇU

Legislatura 2013-2016
Presidência 2016
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Projeto de alunos de Rubiataba sobre inclusão 
de insetos na alimentação faz sucesso na Costa Rica

A secretária de Educação, Cul-
tura e Esporte, Raquel Teixeira, 
recebeu no Aeroporto Internacio-
nal de Goiânia na manhã de 14 
de novembro, dois alunos e um 
professor do Colégio Estadual de 
Tempo Integral Levindo Borba, de 
Rubiataba, cidade do Vale do São 
Patrício goiano. Selecionados para 
apresentar projeto de entomofagia, 
que é o consumo de insetos por 
seres humanos, na Expo Ingenie-
ría 2016, na Costa Rica, eles via-
jaram com o apoio da Secretaria 
de Educação, Cultura e Esporte 
(Seduce) e representaram a turma 
da disciplina Iniciação Científica. 
Gabriel Lemos (8º Ano) e Lucas 
Lincoln (9º Ano), ambos de 14 
anos, expuseram na cidade de 
San José o estudo Avaliação da 
Aceitabilidade Cultural de uma 
Forma Alternativa Alimentar com 
Base em Insetos.

“Foi uma experiência única”, 
disse o professor de Iniciação 
Científica, Matheus Fernando 
da Silva, orientador do projeto, 
que viajou junto com os alunos. 
O mais importante foi expandir 
ao pensamento deles e dos que 
estão lá na escola mandando 
mensagens empolgadas para a 
gente continuar desenvolvendo 
projetos desse tipo. Eles tiveram 
a oportunidade de conhecer um 
mundo novo, conhecer um novo 
país, aprender a falar uma nova 
língua e voltaram, acredito eu, 
diferentes”, completou.

“Nessa manhã de feriado chu-
voso em Goiânia, gostoso para 
ficar na cama, o que me inspira, 
me move e me alimenta é poder 
receber esses alunos brilhantes, 
que nos representaram tão bem 
na Costa Rica”, disse Raquel 
Teixeira. “Continuem pesqui-
sando, buscando e aprendendo”, 
comemorou.

Os alunos foram aplaudidos pe-
los demais passageiros no desem-
barque e disseram que a experiên-
cia foi muito empolgante. “Acho 
que nunca vou me esquecer”, 

comentou Lucas. “Nosso estande 
era o mais lotado”, entusiasmou-
-se Gabriel. Eles também foram 
recepcionados pelo professor de 
matemática Leizzer Vieria Duarte. 
“Esta turma está quebrando tabus, 
estamos todos muito orgulhosos”, 
disse o professor encarregado 
pela Subsecretaria Regional de 
Rubiataba de levá-los de volta ao 
município.

Inglaterra
A iniciativa dos alunos da rede 

pública estadual de Goiás foi a 
única selecionada do Centro-Oeste 
brasileiro para participar da Expo 
Ingeniería. O estande dos goianos 
atraiu as atenções e os garotos 
impressionaram a organização do 
evento por apresentar o projeto 
em espanhol. Aspirante a cien-
tista, a turma garantiu vaga para 
demonstrar o estudo em outro 
renomado evento internacional, o 
London International Youth Scien-
ce Forum, realizado na Inglaterra. 
Aguarda apenas a chegada do 
convite oficial.

O objetivo do grupo agora é 
produzir o alimento alternativo em 
quantidade suficiente para doar à 
comunidade.

Saiba sobre a entomofagia
De acordo com o Matheus, o 

estudo sobre a inclusão de insetos 
na alimentação surgiu por causa de 
uma região carente de Rubiataba. 
“Fizemos questionários socio-
econômicos e descobrimos que 
a maioria das famílias consome 
carne três vezes por semana. Então 
estamos tentando criar uma alter-
nativa mais econômica para suprir 
o fornecimento de proteínas”, 
disse Matheus.

Muito comum em alguns países 
da Ásia e da África, a entomofagia 
está sendo estudada na escola do 
interior de Goiás desde o começo 
do ano. Uma sala foi reservada 
para a criação de insetos das 
espécies Tenebrio molitor sp. e 
Zophobas morio sp. “Acompanha-

mos toda a sua evolução: primeiro 
ovo, depois larva, pupa e besouro. 
O caso mais indicado para alimen-
tação é a larva, que pode conter 
até 70% a mais de proteína que o 
frango, por exemplo”.

Os alunos Gabriel e Lucas, 
junto a outros colegas de turma, 
são responsáveis pela manutenção 
do criadouro. Periodicamente eles 
verificam se há comida (batata, 
aveia e trigo) suficiente para as 
larvas, entre outras atividades. Os 
bichos ficam armazenados dentro 
de caixas de plástico ou pape-
lão. Quando atinge a condição 
de larva, a iguaria geralmente é 
consumida viva ou assada. Tam-
bém acompanha os mais diversos 
pratos doces ou salgados.

Professor Matheus disse que 
a produção dos insetos já é um 
sucesso. O próximo passo agora 
é trabalhar na ruptura cultural 
das pessoas, fazendo com que a 
entomofagia seja encarada com 
naturalidade. “A aceitação dos 
adultos ainda é baixa. Já entre as 
crianças, especialmente os alunos 
do colégio, é quase 100%. Os 
estudantes vivem atrás de mim 
querendo comer”, explica.

Expo Ingeniería
O evento existe desde 2008 

e é uma iniciativa do Ministério 
da Ciência e Tecnologia da Costa 
Rica.

A Expo Ingeniería reúne es-

tudantes da América do Sul e 
América Central, com o objetivo 
de promover o desenvolvimento 
de habilidades, despertar o inte-
resse dos adolescentes e jovens 
por estudos e pesquisas.

Uruaçu
Iguarias gastronômicas desse 

naipe, em geral não são tão co-
muns realmente e, de fato, a cul-
tura brasileira quanto ao assunto 
ainda não é popular, conforme 
observa Professor Matheus, de 
Rubiataba.

Em postagem de 16 de novem-
bro no Facebook, o comerciante 
Antônio Valdson (proprietário da 
RCN Radiadores, sediada em Uru-
açu), apresentou prato contendo 
dezenas de bundas de formigas 
tanajuras. Falando ao Jornal Ci-
dade, ele informou que a esposa 
Maria Sônia preparou o prato no 
pequeno sítio deles, situado às 
margens do lago Serra da Mesa 
e que o produto foi capturado no 
interior da própria área rural.

Nesta época do ano é quando, 
em grau maior, as também chama-
das içás deixam seus sauveiros e 
em voo (considerado mortal) na 
direção dos machos, acasalam-se 
e dão origem a nova colônia.

Comentando ser mais gostoso 
comer o inseto na opção farofa, 
o mesmo narrou que foi bem 
preparado e que degustou tran-
quilamente. “Minha esposa é do 

Mato Grosso e lá isso é comum”.
Morador do interior paulista, 

Mauricio Lopes comentou na 
postagem do apelidado Valdson 
Cumpadi: ‘Aqui na minha região 
isso é chamado de içá e é um dos 
pratos mais caros. Um prato de 
farofa com esse acompanhamento 
chega a custar 150 reais. Eu nunca 
tive coragem de comer’.

Levantamento feito pela re-
portagem do JC apurou que 
nenhum dos restaurantes em fun-
cionamento na cidade de Uruaçu 
servem pratos das espécies retra-
tadas nesta publicação, restando 
alternativas caseiras. “Até que 
tem procura”, disse a dona de um 
estabelecimento.

Sódio, potássio, ferro e cálcio...
Em 2015, a revista Globo 

Rural, da Editora Globo S.A., 
publicou reportagem focando a 
temática, com o título Aperitivo 
de formiga, destacando que a ‘es-
pécie de formiga tanajura é uma 
fina iguaria da culinária cabocla, 
servida torrada e consumida como 
se fosse amendoim’. Confira a re-
portagem (transcrita integralmen-
te), assinada por Gustavo Laredo:

Quando o padre Anchieta che-
gou ao Brasil, um hábito curioso 
dos índios lhe chamou a atenção: 
em determinada época do ano, 
os nativos ficavam ansiosos para 
colher, aos saltos, ‘frutos’ que 
vinham do céu. Corriam alegres 
e enchiam vasos e mais vasos 
desse alimento que, torrado como 
amendoim, provocava verdadeiro 
deleite em toda a tribo e até nos 
homens brancos que o provavam. 
Os ‘frutos’, na verdade, eram 
formigas de abdômen avantajado, 
conhecidas por muitos como tana-
juras ou içás. Segundo uma lenda 
indígena, foi uma cobra pequena 
quem ensinou aos índios consumir 
esse inseto. Certo dia, eles viram 
o réptil comendo a saúva, experi-
mentaram e perceberam o quanto 
era gostoso.

De fato, o gosto da tanajura 

lembra muito o do camarão. No 
entanto, não é somente o sabor que 
faz desse inseto um prato bastante 
apreciado pelos índios e também 
pelos caboclos das regiões rurais 
do Brasil. A ‘carne’ da içá tem alto 
valor protéico. Segundo o biólogo 
Eraldo Medeiros Costa Neto, da 
Universidade Estadual de Feira de 
Santana, BA, as formigas da espé-
cie Atta cephalotes, por exemplo, 
contém aproximadamente 44% 
de proteínas. Já a carne de frango 
e a de boi possuem 23% e 20%, 
respectivamente. Esses insetos são 
também ricos em sódio, potássio, 
ferro e cálcio. Além da Atta se-
xdens e da A. cephalotes, outras 
formigas bastante consumidas no 
país são: A. laevigata, A. bispha-
erica, A. opacipes e A. capiguara.

Uma iguaria como essa tem 
seus diversos modos de preparo. 
Um deles, o mais comum, é torrar 
a formiga com óleo e sal como 
se fosse amendoim. Outra forma 
de preparar esse maná caboclo 
é separar as pernas, a cabeça, e 
misturar o abdômen com alho, fa-
rinha de mandioca e levar tudo ao 
fogo até formar uma paçoca. Em 
Santa Isabel, SP, há quem coloque 
tanajuras em garrafas com cachaça 
para deixar a bebida com gosto de 
mel (Informações: Comunicação 
Setorial da Seduce. Com Reda-
ção e revista Globo Rural).

Recepção da secretária Raquel Teixeira aos alunos 
e ao professor (esq.), em Goiânia. E, prato de Maria Sônia, 
moradora de Uruaçu, degustado no feriadão de 15 de novembro

Antônio Valdson

Programa premia projetos 
e alunado de Niquelândia

Concurso incentiva jovens a 
protagonizarem projetos para 
transformar a escola e a comuni-
dade. Resultado foi apresentado 
durante encerramento do pro-
grama Parceria Votorantim pela 
Educação, iniciativa da Unidade 
Niquelândia da Companhia 
Brasileira de Alumínio (CBA).

Crianças e adolescentes que 
elaboraram projetos para melhorar 
a escola e a comunidade marcaram 
presença na solenidade de encer-
ramento do programa PVE, reali-
zado dia 29 de novembro, no au-
ditório da Unidade Integrada Sesi 
Senai da cidade do Norte goiano. 
O evento reuniu aproximadamente 
170 pessoas, entre estudantes, 
pais, profissionais da área edu-
cacional, autoridades públicas e 
representantes da empresa.

Foi apresentado o balanço de 
ações promovidas na Frente de 
Gestão Educacional, Escolar e de 
Mobilização, por meio do PVE em 
2016, entre as quais está o resulta-
do do concurso Desafio Criativos 
da Escola. A secretária municipal 
de Educação, Maria Silvestre da 
Silva, destacou que a iniciativa 
foi essencial para os gestores e 
coordenadores conhecerem mais 
sobre a aplicação das avaliações 
nas escolas e, assim, facilitar a 
percepção das mudanças necessá-
rias para melhorar o desempenho.

“Nos últimos anos colhemos 
bons frutos como, por exemplo, 
ter feito o município subir dois 
pontos na Prova Brasil [a Ava-
liação Nacional do Rendimento 
Escolar, criada no ano 2005 pelo 
Ministério da Educação {MEC}, 
que analisa a qualidade do ensino 
de unidades de ensino das redes 
municipais, estaduais e federal]. 
Isso é resultado de um trabalho 
feito com mais planejamento e 
organização, o que sem dúvida 
atribuímos à realização do PVE 
em Niquelândia. Queremos con-
tinuar com essa parceria porque 
podemos evoluir ainda mais”, 
afirmou a servidora do Poder 

Executivo.
O gerente de fábrica da Unida-

de Niquelândia da CBA, Marcos 
Campos Silveira, parabenizou 
todo o público envolvido nas 
atividades do PVE. “É o oitavo 
ano consecutivo que promovemos 
esse programa, juntamente com o 
Instituto Votorantim, e estamos 
muito felizes de finalizar 2016 
ainda mais unidos. Juntos, Uni-
dade Niquelândia, poder público e 
comunidade, podemos fazer muito 
para as escolas oferecerem uma 
educação cada vez mais qualifica-
da para formar cidadãos”, notou.

 
Realce: preservação ambiental 

O regulamento do concurso es-
tabelece a premiação para até dois 
grupos por município, na categoria 
Destaque Municipal. Em Ni-
quelândia, os grupos vencedores 
receberam R$1,5 mil cada, como 
incentivo para darem continuida-
de aos projetos. O orientador de 
cada grupo recebeu R$500. Além 
da premiação prevista em regu-
lamento, a organização premiou 
um grupo com um tablet para cada 
componente, como forma de in-
centivar o engajamento dos jovens 
em ações voltadas à transformação 
da escola e da comunidade. Todas 
as equipes vencedoras apresenta-
ram iniciativas que promovem a 

preservação ambiental.
Nessa categoria, um dos pro-

jetos premiados foi Cultivo de 
Horta e Jardins: Garantia de Vida 
Saudável e Prazerosa, idealizado 
por alunos do 5º Ano do ensino 
fundamental I, da Escola Munici-
pal Bartolomeu Bueno da Silva. A 
elaboração foi orientada pelo pro-
fessor Célio José de Morais e pela 
vice-diretora Elcita Maria Ferreira 
França. O objetivo foi criar uma 
horta alternativa, em espaço de 
400 metros quadrados no pátio 
da escola, com pneus e garrafas 
pets. Os alunos participaram na 
preparação do solo, plantio e da 
colheita. Célio: “O resultado deu 
tão certo que algumas hortaliças já 
estão sendo utilizadas para meren-
da escolar. Vamos ampliar a horta 
e levar esse projeto adiante graças 
ao impulso proporcionado”.

O outro projeto vencedor da 
Destaque Municipal foi Recicla-
gem é com Gente Consciente, feito 
por alunos do 5º Ano do ensino 
fundamental I, da Escola Muni-
cipal Padre Valentim Rodrigues, 
que teve como objetivo estimular 
o reaproveitamento de papel. A 
orientadora do projeto foi a pro-
fessora Luceni Campos Gomes.

Já o projeto premiado pela Uni-
dade Niquelândia da CBA foi Atix 
Produtos de Limpeza: Reutilizar 

e Cooperar para Mudar, inscrito 
por alunos 2º Ano do ensino médio 
da Escola de Ensino Básico e Pro-
fissionalizante (Ebep) do Sesi. O 
grupo teve a ideia de produzir uma 
linha de produtos de limpeza sus-
tentáveis, como sabão em barra e 
o líquido, a partir de óleo usado, e 
uma vassoura feita de garrafa pet.

Tanto alunos da rede pública 
quanto da rede privada de ensino, 
com idade de nove a 17 anos, 
participaram. A seleção dos pro-
jetos inscritos foi feita por banca 
composta por integrantes da Se-
cretaria Municipal de Educação 
(Semed), Unidade Integrada Sesi 
Senai, Unidade Niquelândia da 
CBA e por uma representante da 
comunidade local.

Outra atividade desenvolvida 
pelo PVE foi a Consulta Lúdica, 
dentro da Frente de Mobilização, 
com a elaboração de uma carta 
aberta, criada por alunos da rede 
pública de educação, com os an-
seios de melhorias dos estudantes, 
escrita para as autoridades, os 
empresários e pais de alunos.

A carta também foi lida por um 
grupo de estudantes na solenidade 
de encerramento do já tradicional 
Parceria Votorantim pela Educa-
ção (Informações, sob adapta-
ções: Oficina de Comunicação 
[Goiânia-GO]).

PVE premia 
alunos de 

Niquelândia 
por meio do 

Desafio 
Criativos 

da Escola

Senado aprova 
benefícios para 
advogadas gestantes

Depois de passar pela Comis-
são de Constituição, Justiça e Ci-
dadania (CCJ), o Senado aprovou 
em 24 de novembro, mudanças 
no Estatuto da Advocacia (lei 
número 8.906/1994) e no Código 
de Processo Civil (CPC) para 
estipular direitos e garantias para 
advogadas gestantes, lactantes e 
adotantes. A matéria segue para 
sanção presidencial. As medidas 
estão reunidas em projeto de lei da 
Câmara (PLC 62/2016). O projeto 
é de autoria do deputado federal 
Daniel Vilela (PMDB-GO).

A aprovação do texto contou 
com apoio significativo da Ordem 
dos Advogados do Brasil – Seção 
Goiás (OAB-GO), representada 
pelas conselheiras seccionais 
Ariana Garcia Teles e Eliane 
Simonini. “Ressalto também o 
esforço e dedicação da presidente 
da Comissão Nacional da Mulher 
Advogada, Eduarda Mourão”, 
afirma Ariana.

O Estatuto da Advocacia será 
modificado para estabelecer os 
seguintes benefícios às advogadas 
gestantes ou lactantes: desobriga-
ção de passar por detectores de 
metais e aparelhos de raio X nas 
entradas de sedes dos Tribunais; 
garantia de vaga reservada nas 
garagens dos Fóruns dos Tribu-
nais; acesso a creches ou a local 
adequado para atendimento das 
necessidades dos bebês; priorida-
de na ordem das sustentações orais 
e audiências diárias (Com infor-
mações da Agência Senado).

Valentina Jungmann nomeada
A conselheira federal da OAB-

-GO, Valentina Jungmann, foi 
nomeada integrante do grupo de 
trabalho destinado à análise do 
foro especial por prerrogativa de 
função, denominada pelo pre-
sidente do Conselho Federal da 
OAB, Cláudio Lamachia. “São 
muitas as autoridades que gozam 
dessas prerrogativas, aproximada-
mente 22 mil”, relata Valentina.

Consta da proposta que as 

Constituições dos Estados e do 
Distrito Federal não poderão con-
ceder foro especial por prerrogati-
vas de função, matéria que estará 
prevista apenas na Constituição 
Federal (CF).

Além de Valentina, foram 
também nomeados integrantes do 
grupo de trabalho os conselhei-
ros federais Ary Raghiant (MS), 
Luiz Bruno Lucena (PB), Flávio 
Pansieri (PR), Sílvio de Carvalho 
(PE) e Elton Fülber (RO) (Infor-
mações: Assessoria de Comuni-
cação Integrada da OAB-GO 
– Felipe Cândido).

Tradição da 
OAB - Seção de Goiás

Em informações da entidade, 
sem adaptações, a OAB Goiás 
foi criada dia 14 de dezembro de 
1931, a seccional goiana da OAB 
foi instalada no dia 12 de abril de 
1932, em sessão solene realizada 
no Tribunal de Justiça do Estado 
de Goiás, que se localizava na 
cidade de Goiás, então capital.

O primeiro Conselho Diretor 
da entidade foi composto por 
membros do próprio TJ-GO, 
escolhidos naquela sessão de ins-
talação. Foram eleitos os desem-
bargadores Oliveira Godói, como 
presidente, e Maurílio Fleury e 
Vicente Miguel, como membros.

Naquele momento, não estava 
definido o instituto da incom-
patibilidade entre magistratura 
e advocacia. Em 28 de maio de 
1932, foi eleita a primeira diretoria 
da OAB-GO, composta pelos ad-
vogados Benjamin da Luz Vieira, 
presidente, e Albatênio Godói, que 
acumulou os cargos de secretário 
e tesoureiro.

A primeira subseção da OAB-
-GO foi instalada em Itumbiara, 
no dia 25 de outubro de 1933. Para 
dirigir a entidade, foi eleita uma 
diretoria provisória, composta 
pelos advogados Jacy de Assis, 
Antônio Rocha e Ernani Cabral 
de Loyola Fernandes (saiba mais 
acessando www.oabgo.org.br).

Joelson Oliveira/Divulgação
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‘Vocês vão dar a vida por nosso País’, diz 
presidente da Faeg em ‘Encontro’ com jovens

“Fico emocionado quando 
vejo as novas lideranças, nossos 
futuros senadores, vereadores, 
deputados. O próximo presidente 
da Faeg pode estar aqui. Precisa-
mos ter persistência! Isso aqui é 
o ‘coração e o pulmão’ do nosso 
sistema. Vocês vão dar a vida por 
nosso País”, declarou o presidente 
da Federação da Agricultura e 
Pecuária de Goiás (Faeg), José 
Mário Schreiner, no 2º Encontro 
de Empreendedores Rurais Jo-
vens. O evento, que ocorreu em 
Anápolis, teve encerramento dia 
11 de novembro e, fortaleceu os 
rumos do agronegócio goiano. 
Foram apresentados nove gru-
pos do Faeg Jovem, espalhados 
por Niquelândia, Itaberaí, Caçu, 
Orizona, Piranhas, Rio Verde, 
Ipameri, Silvânia e Anápolis.

O momento foi propício para 
os jovens explanarem as princi-
pais ações desenvolvidas por eles, 
algumas delas, em parceria com 
a Faeg e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural em Goiás 
(Senar Goiás), como exemplo, o 
Campo Saúde, Festival Receitas 
no Campo, Programa Proteção de 
Nascentes, entre outros. Demais 
ações sociais desenvolvidas pelas 
lideranças jovens do Estado tam-
bém foram citadas.

Na ocasião, José Mário falou 
sobre as Perspectivas políticas e 
econômicas para o agronegócio 
em 2017, destacando a importân-
cia do jovem no agronegócio. Para 
isso, foi feita uma explanação do 
cenário atual do setor. “O que é 
bom para o Brasil é bom para a 
agropecuária”, sinalizou. Como 
exemplo desta afirmação, o pre-
sidente sinalizou os jovens sobre 

a Proposta de Emenda Consti-
tucional 241 (PEC), levando em 
conta as invasões de jovens nas 
escolas. Para ele, tais emendas 
são extremamente necessárias. 
“O Brasil precisa se posicionar! 
Precisamos trazer nosso país para 
o eixo, porque tudo começa em 
nós. Precisamos de nacionalis-
mo, de amar o Brasil. Afinal, são 
R$120 milhões de déficit por ano”, 
pontuou.

Como parte de sua apresenta-
ção, José Mário, explanou também 
sobre os Programas de Responsa-
bilidade Social da Faeg e Senar 
Goiás - como a Casa de Apoio à 
Saúde Rural, Faeg Senar em Ação, 
Agricultora Urbana, Agrinho, 
Agrinho Jovem, Útero é Vida, en-
tre outros. “Estamos prontos para 
estabelecer parcerias importantes 
para as nossas comunidades, auxi-
liando na construção do futuro que 
sonhamos. Quando agregamos 

sinergia, simbiose e fazendo algo 
pelo agro podemos fazer mais. 
Podemos ser destaques no Brasil. 
Vocês estão no caminho certo, 
mas precisamos trabalhar mais, 
com certeza”, falou entusiasmado 
o presidente.

Programas e ações
O coordenador da Faeg Jovem 

de Rio Verde, Isaque Teixeira de 
Castro, 22 anos, lidera hoje um 
grupo de 30 jovens. Ele conta que 
o núcleo iniciou em junho deste 
ano, com apenas 15 pessoas. Para 
ele, a participação maciça destes 
jovens permite que novas lideran-
ças sejam integradas. Prova disso, 
é que atualmente, o grupo conta 
com diversas ações, umas das 
principais é o Sistema de Cotação, 
ferramenta destinada ao produtor 
rural, a fim de estabelecer preços 
sobre os produtos informados, 
commodities, cotação do dólar, 

boi e vaca.
“O sistema é gratuito destinado 

não apenas para os associados. 
Hoje, atendemos mais de 1,1 mil 
pessoas”, destacou Isaque (In-
formações: Comunicação Faeg 
– Juliana Barros).

A Faeg
Em dados, sem adaptações, 

da entidade, um pouco sobre a 
representação comandada por José 
Mário: ‘A Faeg é uma entidade de 
grau superior, sem fins lucrativos, 
que tem como fim exclusivo, a re-
presentação do produtor rural. Faz 
parte do Sistema da Confederação 
da Pecuária e Agricultura do Bra-
sil (CNA), entidade máxima de 
representação dos agricultores e 
pecuaristas brasileiros, junto com 
outras 26 federações’.

Leia mais sobre a Faeg e acom-
panhe suas atividades acessando o 
site sistemafaeg.com.br.

Marconi Perillo recebe aliados do PTB e 
diz: ‘Tenham prudência já na primeira hora’

“Tenham prudência já na 
primeira hora da Administração 
de vocês”, aconselhou o gover-
nador de Goiás, na tarde de 24 
de novembro, no Palácio das 
Esmeraldas, em Goiânia.

Marconi Perillo (PSDB) rece-
beu os 13 prefeitos eleitos este ano 
em Goiás pelo PTB, acompanhado 
pelo vice-governador, José Éliton 
(PSDB), secretário de Articulação 
Política, Sérgio Cardoso, depu-
tado federal Jovair Arantes (que 
em Goiás preside o partido) e o 
estadual Henrique Arantes (PTB). 

O encontro faz parte da série 
de reuniões coletivas que Marconi 
tem realizado com os próximos 
gestores. Ele os orientou a agir 
com cautela já no início de seus 
governos, evitando inflar a má-
quina administrativa para que 

não haja comprometimento do 
orçamento, e faltem recursos para 
investir em obras prioritárias.

“Tenho experiência, e posso 

dizer que é já no início do governo 
que o gestor precisa ser prudente. 
Precisa definir o caminho certo, 
traçar as prioridades e enxugar a 
máquina administrativa”, disse, 
citando o exemplo de Goiás, hoje 
um dos estados que têm a estrutura 
administrativa mais enxuta.

“E em tempos de crise profun-
da, de diminuição das receitas, do 
fundo de repasse dos municípios, 
é extremamente necessário mini-
mizar a estrutura governamental”, 
aconselhou. Ele reiterou aos 
prefeitos a sugestão de que criem 
um Fundo de Transporte, como o 
governo estadual criou em 2011.

Marconi se colocou à disposi-
ção dos gestores, ressaltou que já 

recebeu 34 prefeitos individual-
mente, e vai receber 100 prefeitos 
até o final deste ano. “Também já 

defini as datas de janeiro e feve-
reiro em que receberei os outros 
146”, adiantou. Reiterou também 
o compromisso de continuar com 
parcerias na área da moradia, por 
meio da Agência Goiana de Habi-
tação (Agehab).

Enaltecimentos
José Éliton, que também é 

secretário estadual de Segurança 
Pública, informou que a gestão 
estadual vai renovar a frota de 
viaturas nos municípios, e os equi-
pamentos das polícias. “A polícia 
goiana é a mais bem equipada do 
país”, observou.

A prefeita eleita de Bela Vista 
de Goiás, Nárcia Kelly, agradeceu 
ao governador por abrir as portas 
do Palácio e acolher os prefeitos 
com ensinamentos. “O senhor é 

uma inspiração para nós, e ter a 
oportunidade de aprender com o 
senhor antes de iniciarmos nossas 
gestões é uma honra enorme”, afir-
mou. Prefeito eleito de Itumbiara, 
deputado estadual José Antônio 
também endossou os agradeci-
mentos: “Poucos gestores têm a 
chance de receber uma aula com 
um político tão expressivo quanto 
o governador Marconi”, disse.

E, encerrou a reunião com pala-
vras de homenagem ao ex-prefeito 
de Itumbiara, Zé Gomes, também 
do PTB, falecido em 28 de setem-
bro, vítima de atentado na cidade. 
“Minha homenagem e aplausos a 
um dos maiores políticos que co-
nheci”, disse (Informações, com 
adaptações e acréscimo de infor-
mações: Gabinete de Imprensa 
do Governador de Goiás).

“Isso aqui é o ‘coração e o pulmão’ do nosso sistema”, disse presidente da Faeg, José Mário

Prefeitos eleitos 
do PTB; 

deputado 
federal Jovair 

Arantes, 
presidente 
regional da 

sigla; e, 
deputado 
estadual 
Henrique 

Arantes: com 
Marconi, que 

recomenda 
atenção
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Marconi atendeu Valmir Pedro e mais seis prefeitos em 17 de novembro
Empenhado em cumprir a meta 

de atender os prefeitos eleitos das 
cem maiores cidades até o final 
do ano, o governador de Goiás, 
Marconi Perillo (PSDB), recebeu 
durante o dia deste 17 de novem-
bro, mais sete chefes de executivo 
municipais – quatro no período da 
manhã e três durante a tarde.

Além dos prefeitos eleitos 
de Guapó, Colemar Cardoso de 
Queiroz (PSDB); de Goiatuba, 
José Alves Vieira ([Zezinho Viei-
ra] PP); de Itapuranga, Daves 
Soares da Silva (PSD) e de Padre 
Bernardo, Claudiênio de Moura 
Teixeira (PSDB), estiveram com 
o governador os novos prefeitos 
de Mineiros, Agenor Rezende 
(PMDB), de Ceres, Rafael Dias 
Melo (PSDB) e de Uruaçu, Valmir 
Pedro (PSDB).

Nas reuniões, o governador 
tem justificado as audiências com 

dois argumentos: cumprimentar os 
prefeitos eleitos e receber as prin-
cipais reivindicações de cada um.

O ex-governador e prefeito 
reeleito de Mineiros, Agenor Re-
zende, foi o primeiro a ser recebi-
do para as audiências do período 
vespertino. Ao final disse que o 
encontro foi “formidável, além 
das nossas expectativas”. Agenor 
lembrou sua relação de amizade 
com Marconi: “Tenho uma relação 
de amizade com o governador 
muito sólida. Fomos companhei-
ros de Assembleia [Legislativa do 
Estado de Goiás] nos anos [19]  
86 a 90. Portanto, é uma amizade 
antiga, de muito respeito, apesar 
de sermos de partidos diferentes”.

Agenor Rezende foi à reunião 
acompanhado de assessores e 
lideranças partidárias. “Fomos 
muito bem recebidos. O governa-
dor nos deu uma atenção especial, 

digna das grandes amizades”, 
considerou.

BR-364
Dentre as principais reivindi-

cações apresentadas pelo prefeito 
está o empenho da gestão estadual 
para a duplicação da BR-364, que 
liga São Paulo a Cuiabá passando 
por Jataí e Rondonópolis. “Pedi-
mos ao governador que se reúna 
com o governador Pedro Taques 
[PSDB], do Mato Grosso e, com 
os prefeitos das cidades servidas 
pela rodovia para que possamos ir 
a Brasília reivindicar essa impor-
tante obra para a região central do 
Brasil”, explicou Agenor.

O prefeito de Mineiros resumiu 
a audiência como bastante positi-
va. “Não viemos aqui pressionar o 
governador por obras impossíveis. 
Queremos uma parceria séria, 
alicerçada em projetos possíveis. 

Esperamos ser atendidos dentro 
daquilo que é possível ao orça-
mento. A nossa cidade ganhou o 
dia”, declarou.

No meio da tarde o governador 
reuniu-se com os prefeitos eleitos 
de Ceres, Rafael Melo, e de Uru-
açu, Valmir Pedro. O primeiro 
esteve acompanhado do deputado 
estadual Talles Barreto e o segun-
do pela deputada estadual Eliane 
Pinheiro (PMN).

O prefeito eleito de Ceres disse 
que a equipe de transição ainda 
estuda as prioridades da futura 
Administração. “As demandas 
são muitas. Estamos trabalhando 
num levantamento minucioso e 
em breve teremos condições de 
apresentar um balanço das nossas 
necessidades. Acreditamos no ca-
rinho que o governador Marconi 
Perillo tem por Ceres e toda a 
nossa região”, comentou.

Melo lembrou que o Governo 
de Goiás, nas Administrações 
de Marconi, já realizou obras 
importantes e necessárias para 
Ceres. “Agora – salientou –, com 
as parcerias que iremos firmar, 
acreditamos que nossa cidade só 
tem a ganhar”.

Uruaçu
Valmir Pedro foi ao encontro 

do governador com uma ex-
pressiva comitiva formada por 
futuros secretários, comandantes 
de Superintendências, chefes de 
Departamentos e várias lideran-
ças políticas, além da deputada 
Eliane Pinheiro. Na reunião, que 
se estendeu por quase uma hora, 
Valmir apresentou uma lista de 
prioridades ao governador.

Nelas se incluem a retomada 
das obras da Escola Padrão Século 
XXI, recursos para recapeamento 

asfáltico, uma unidade do Vapt 
Vupt, revitalização de praças e 
mais habitações de interesse social 
através de parcerias com o Gover-
no de Goiás, o governo federal e 
o município.

Marconi, por sua vez, disse que 
a prioridade do governo para 2017 
é terminar o Hospital Regional de 
Uruaçu. “Será um Hospital com 
nível de atendimento comparável 
aos demais hospitais geridos pelo 
estado. Além da obra física, vamos 
investir nele mais de R$8 milhões 
por mês para o seu funcionamen-
to”, informou.

Nas audiências, o governador 
Marconi Perillo esteve sempre 
acompanhado pelo secretário 
da Articulação Política, Sérgio 
Cardoso (Informações, sob adap-
tações e acréscimo de dados: 
Gabinete de Imprensa do Go-
vernador de Goiás).
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Valmir hoje: quatro anos 
e pode tentar a reeleição

Desencontros de informações 
confundem quase geral, sobre a 
reforma política. Muitas propostas 
estão na fase de avaliação, em di-
ferentes Comissões do Congresso. 
Exemplos de propostas:

-Duração do mandato: os man-
datos durariam cinco anos para 
todos os cargos eletivos: 100% dos 
políticos eleitos – presidente da 
República, governadores, prefeitos 
(e vices), senadores, deputados 
federais, deputados estaduais e 
vereadores. É o que defende o texto 
do relator Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), hoje presidente da Câmara 
dos Deputados, onde foi aprovada 
em primeiro turno. Depois foi 
enviada ao Senado, que concluirá 
a apreciação e devolverá para a 
Câmara Federal.

-Fim da reeleição: o presidente, 
os governadores e os prefeitos 
ficariam impedidos da disputa no 
período subsequente, ao contrário 
de hoje, em que integrantes do 
Poder Executivo podem concorrer 
novamente ao mesmo cargo no 
mandato seguinte. Essa proposta 
foi aprovada Câmara dos Deputa-
dos em primeiro turno, que enviou 

ao Senado (que lida com as mesmas 
tratativas do tópico anterior).

-Periodicidade das eleições: 
coincidência das eleições para 
presidente, governadores, senado-
res, deputados, prefeitos e verea-
dores no mesmo ano, a partir da 
campanha eleitoral de 2022. Essa 
proposta de mudança foi rejeitado 
pela Câmara dos Deputados e é caso 
encerrado.

Prefeito eleito de Uruaçu no 
pleito 2016, Valmir Pedro (PSDB), 
por exemplo, pode vir a ter mandato 
com duração de cinco anos (sem 
poder tentar reeleição). Já os 13 
vereadores poderiam tentar outras 
vezes. O chefe do Executivo e os 
parlamentares uruaçuenses atua-
riam entre 1º de janeiro de 2017 e 
31 de dezembro de 2021.

Hoje Valmir Pedro tem garanti-
dos quatro anos de mandato (1º de 
janeiro de 2017 a 31 de dezembro 
de 2020) e pode tentar reeleição. 
Da mesma forma, os vereadores 
vitoriosos em Uruaçu nas urnas dia 
2 de outubro e, que atuarão (no mo-
delo atual) na legislatura vindoura: 
também entre 1º de janeiro de 2017 
e 31 de dezembro de 2020.

Caso seja aprovada em de-
finitivo a propositura do fim da 
reeleição, Valmir e outros prefeitos 
eleitos estariam impedidos de tentar 
reeleição. Dia 20 de dezembro, o 
Congresso entrará em recesso. Vo-
tará tudo até lá? Não e, os prefeitos, 
vices, vereadores assumirão dia 1º 
de janeiro sem a certeza de quantos 
anos atuarão. A turma do Congresso 
voltará em meados de fevereiro. 
Em seguida, será Carnaval, 40 dias 
depois a Semana Santa e o tempo 
passa (Jota Marcelo. Com infor-
mações de agências de notícias).

Valmir: de olho no Congresso

Márcia Cristina


