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Segurança – o presidente da colômbia, juan Manuel Santos, afirmou 
em 10 de dezembro, na cerimônia em que recebeu o Prêmio nobel da 
Paz, em oslo (noruega), que a guerra em seu país terminou. “após seis 
anos de intensas e difíceis negociações, posso anunciar ao mundo com 
profunda humildade que o povo da colômbia está fazendo o possível e 
o impossível. a guerra que causou tanto sofrimento e angústia a nossa 
população terminou”, expôs.

(fonte: agências de notícias)
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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

Jovair e aliados petebistas debatem 
Reforma da Previdência com Temer

COMUNIDADES - Página 3

Deputado fe-
deral por Goiás, 
Jovair Araintes, 
líder da bancada 
do PTB na Câ-
mara Federal e, 
vários nomes do 
partido, partici-
pam de reunião 
com o presiden-
te da República, 
Michel Temer 
(PMDB), com a 
pauta principal 
ficando por con-
ta da Reforma 
da Previdência, 
além de outros 
temas.

Divulgação
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Imagem... - Ontem Imagem... - Hoje
...Saldo positivo. Esse foi o resultado da edição 2016 do programa Agrinho, 

que chegou ao fim dia 14 de dezembro, com a solenidade de premiação dos ven-
cedores em diferentes categorias. Neste ano, o programa recebeu 8.961 trabalhos, 
envolvendo 150 mil alunos e 12 mil professores de unidades de ensino públicas 
de 206 municípios goianos. A premiação foi a fase final do Agrinho, desenvol-
vido em várias etapas ao longo do ano pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural em Goiás (Senar Goiás), em parceria com a Federação da Agricultura e 
Pecuária de Goiás (Faeg). A solenidade reuniu 312 finalistas do concurso, entre 
estudantes e professores, além de autoridades, como o secretário estadual de 
Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metro-
politanos, Vilmar Rocha, prefeitos, familiares dos premiados, representantes 
de Sindicatos Rurais (SRs), parceiros e demais públicos. Foram reconhecidos 
trabalhos realizados em quatro categorias – Desenho, Redação, Escola Agrinho e 
Agrinho Jovem –, que abordaram o tema Água: preservação e uso no campo e na 
cidade. Mais informações: blogdojornalcidade.blogspot.com.br, em postagem 
de 15 de dezembro (Coordenação de Comunicação/Senar).

Editorial

...Capital Goiânia, dia 18 
de setembro de 2007: comi-
tiva de Uruaçu liderança por 
Valmir Pedro (esq.) é atendi-
da com atenção por Fernando 
Cunha (meio), auxiliado 
por Eliane Pinheiro (dir.). 
Um dos mais qualificados 
apoiadores e assessores do 
governador de Goiás, Marco-
ni Perillo (PSDB) – naquela 
época senador –, o saudo-
so doutor Fernando Cunha 
é referência para muitos. 
Hoje Valmir Pedro se torna 
prefeito de Uruaçu para a 

‘Há que se Investir no Impalpável!’

‘...seja-nos 
dada 

a 
capacidade 

e o 
AMOR’

“…homens encanecidos na arte de go-
vernar os outros, dão ao mundo o espe-
táculo da incapacidade, da intolerância e 
das mais assustadora, a ignorância 
das verdadeiras questões de nosso 
tempo” (Antero de Quental, em Cau-
sas da Decadência dos Povos Penin-
sulares, editora Tinta da China) 

Muitos vão discursar e escrever sobre a necessidade de renovar (sic) os votos de Feliz 
Natal, de um Ano Novo cheio de esperanças e de muita Saúde e Dinheiro no Bolso. O 
exemplo do avestruz que enterra a cabeça para não ver ou sentir o perigo do entorno, 
tem tudo a ver com o fato de fecharmos os olhos para não sermos atingidos pelo perigo 
iminente, acatando a crença comodista de que tudo vai passar, esquecidos que ações 
geram reações que perpetuam o mal e atrasam o desenvolvimento espiritual e material 
da Humanidade. Entretanto, cada um de nós, apto a ler, escrever e interpretar tem a 

obrigação moral de fazer a sua parte no sentido de contribuir para o desenvolvimento 
e avanço da Paz e da Cultura. Podemos começar ponderando se a questão do Racismo 
é mesmo algo a ver com raças outras. Ao pesquisar e entender, será descortinado que 
somos todos negros, que a Eva primeva era Negra. A maior parte das divergências 
entre povos e pessoas, advém primeiramente da diferença de cor da pele e da intole-
rância religiosa, e repúdio ao diferente. Outro combate na linha de frente certamente é 
corporificado pela Intolerância, filha do ego extrapolado. A Vaidade não fica atrás, em 

nome desta se infringe e minimiza, não raramente, os valores de nossos 
semelhantes.

Assim quando estivermos a comemorar as festas de final de ano, seja-
nos dada a capacidade e o AMOR para verdadeiramente dividir o muito 
que nos foi dado, para agradecer e reconhecer o que realmente precisamos 
e que aquilo que vamos compartilhar não seja apenas a sobra do que não 
queremos ou do que não mais nos serve.

Vamos aprimorar nosso conhecimento sobre o que nos cerca, estudar os 
princípios religiosos seja qual for a Religião de orientação. Tudo aquilo 
em que investimos em termos de conhecimento é aquisição para ser obri-
gatoriamente compartilhada, sempre lembrando de agradecer aos nossos 

mestres espirituais pela presença vibratória que não nos permite cair na tentação de 
resvalar para o Mal.

Ao substituir a crítica contundente e predatória pela vontade fazer o BEM, pelo 
compromisso com a Verdade, pelo Amor que deve unir a todos como irmãos, já teremos 
feito muito pelo avanço das causas sociais que tanto nos preocupam.

Reza um moto oriental que “nos seja permitido agora fazer todo o Bem, pois sei que  
por este caminho não passarei nunca mais”, e a oportunidade se dissipa, se perde.
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Esse dezembro de 2016 bem 
que poderia ser uma ocasião para, 
entre tantas reflexões, uma de 
grande significado e valor espi-
ritual na vida das pessoas. Sig-
nificado e valores não materiais, 
embora advindos justamente de 
dinheiro, luxo, pompa, exibição 
de riqueza e poder. Basta colocar 
em relevo que estamos passando 
pela pior crise econômica e finan-
ceira de nossa história. Igual ou 
pior do que essa talvez só o pós-
guerra do Paraguai (1864-1870), 
aquele conflito em que houve um 
autêntico genocídio com o povo 
daquela nação guarani, onde 70% 
da população masculina foi dizi-
mada pela tríplice aliança: Argen-
tina, Brasil e Uruguai. E não sem 
motivo vindo do lado de lá (do 
tirano Solano López), mas, que 
foi um extermínio foi! Matéria 
para dezenas de outras crônicas, 
ensaios e novas histórias.

Mas então, luxo, pompa e 
riqueza na pior recessão vivida 
pelos brasileiros. O escabroso e 
plangente é todos saberem que a 
angústia e depressão por que pas-
sam nossa economia e crescimen-
to advêm de outra crise imaterial 
e muito mais grave que é a crise 
ética. A que também poderíamos 
nominá-la de moral, dos cos-
tumes, das leis, de governança, 
de política; entre outros nomes 
pejorativos e indignos. Por isso, 
concito a todos, indignai-vos ante 
tanta infâmia, tanta depravação e 
devassidão que nos tornam todos 

vítimas e pagadores de contas que 
não contraímos. A recessão e ani-
quilamento da economia atingem 
os setores mais nobres e vitais da 
vida brasileira: saúde, educação e 
trabalho. Todos, indistintamente 
somos vítimas desses detratores 
da nação.

Na história recente e atual já 
está lá registrado o nascedouro da 
crise ética e dos costumes que hoje 
se tornou mista: ética e econômica. 
Primeiro, conforme assentado pela 
Justiça, inaugurou-se o projeto 
criminoso do mensalão (2005), 
engendrado pelo Partido dos Tra-
balhadores (PT), sob os auspícios 
e referendo do governo do ex-pre-
sidente Lula da Silva, prosseguiu 
no governo da ex-presidente Dilma 
Rousseff (defenestrada do cargo 
pelo impeachment; agosto/2016), 
e tudo parece continuar nas vigas 
mestras do Congresso Nacional 
e governo do atual presidente, 
Michel Temer. E a continuidade 
do mensalão (iniciado em 2005) 
na atual gestão do sr. Temer, não 
sugere ser apenas respingos. Pelo 
teor das delações dos executivos 
da Odebrecht (falam em oitocentos 
depoimentos de mais de 77 dela-
tores), as torneiras e os dutos da 
corrupção continuaram até 2014, 
ou talvez, até hoje, dezembro 
2016, a jorrar dinheiro sujo aos 
churros e borbotões. Não se trata 
de milhares, mas de milhões de 
reais e euros aos partidos e gover-
nantes dos estados e da União. São 
vários partidos, PMDB, PSDB, PT 

SAÚDE DO
CORAÇÃO
Doutor João Joaquim de Oliveira

‘Natal’ sem carne – Que 
tal um Natal menos carnal?

e coligações. Os pilares e colunas 
da república estão ameaçados de 
implosão. Rupturas verticais e 
concêntricas! Estes são os grandes 
riscos do Brasil. Quem há de nos 
salvar? Perguntam todos e com 
razão. Eu vejo com assombro e 
terrificado tudo que está aconte-
cendo neste país.

Dezembro de cada fim de ano 
bem que poderia ser uma repetida 
ocasião das festas da alma e do 
coração. Mas que os espíritos de 
fraternidade e humildade duras-
sem ao menos até meados de cada 
ano. Mas, não são tais tendências 
que observamos ano após ano. 
Findas as festas de Natal e Ano 
Novo, todos começam a se prepa-
rar em espíritos, cores e fantasias 
para o Carnaval. A origem já 
diz tudo, os festejos da carne, da 
devassidão, das transformações, 
do faz de conta, do bota para fora 
as fantasias e desejos. Enfim as 
folias do álcool, da maconha, das 
orgias de toda ordem, da esbórnia 
e da luxúria.

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

Quem sabe nesse Natal e Ano 
Novo de 2016/2017, das crises 
ética e moral, da pior crise eco-
nômica em que vivemos, nós não 
possamos encarnar e ser atacados 
pelo espírito da generosidade e 
amor ao próximo? Quem sabe 
doar um pouco que seja de nosso 
tempo, nossa amizade, de algum 
alimento, frugal que seja, tipo 
arroz e feijão, um agasalho, um 
medicamento, um amparo a um 
idoso ou uma criança carente?

Com gestos tão simples, de 
pouco luxo o baixo custo, sem 
pompa e sem muita exibição, 
é possível, sim, tornar nossas 
crises menos nefastas para mui-
tos irmãos, crianças e carentes; 
esses brasileiros que não deram 
causa e sofrem com os desvarios 
e insensatezes de muitos intitula-
dos “homens públicos”, mas no 
íntimo e de espírito malfeitores 
da humanidade. A assepsia deve 
continuar em todos os redutos 
corruptos e corruptíveis. Resta-
nos essa esperança.
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Administração 2017-2020, apoiado pela agora 
deputada estadual Eliane Pinheiro (PMN), 
que está na primeira legislatura. Coincidência 
positiva para a municipalidade e a comunidade 
(Jota Marcelo e Márcia Cristina).
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DE REABERTURA 
DO GRUPO DE ESCOTEIRO MANOEL FERNANDES DE CARVALHO

A Comissão Organizadora para reabertura do Grupo de Escoteiros Ma-
noel Fernandes de Carvalho, autorizada pela União dos Escoteiros do 
Brasil (Região Goiás), convida as pessoas interessadas para a Assem-
bleia de Reabertura do Grupo de Escoteiros Manoel Fernandes de Car-
valho, a comparecerem no dia 15 de dezembro de 2016, de 19h00min 
as 21h00min, na sede da Igreja Metodista, localizada na Av. Santa-
na, esquina com a Rua Palmas, Centro, Uruaçu – GO, ocasião que 
será discutido e votado a reabertura do Grupo, o projeto de estatuto so-
cial e eleitos os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal.

Uruaçu, Estado de Goiás, aos 30 (trinta) 
dias do mês de novembro do ano de 2016.

Comissão Organizadora:
Andréia Alves Ribeiro, Kleber Alves Moura, Luciano Bordiga Vieira, 

Maria de Fatima Alves de Oliveira, Marindia Alves de Oliveira

CÂMARA MUNICIPAL DE URUAÇU
Legislatura 2013-2016
MESA DIRETORA 2016

Acompanhe o TRABALHO 
LEGISLATIVO da Casa de Leis de 

URUAÇU (GOIÁS). Dialogue com os 
vereadores. Sane dúvidas com eles 

e na Secretaria da Câmara.

Com as suas atribuições parlamentares, cada vereador atua em favor da 
comunidade, da população e fiscaliza o trabalho do Executivo Municipal. 

Faça valer sua cidadania, seu direito.

Fredox Carvalho/Faeg e Senar
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Jovair Arantes integra Comissão 
Representativa para o recesso

Na tarde de 14 de dezembro, o 
plenário da Câmara dos Deputa-
dos elegeu os parlamentares que 
vão compor a Comissão Represen-
tativa do Congresso para o período 
de 23 de dezembro de 2016 a 1º 
de fevereiro de 2017. Período do 
recesso parlamentar.

A Comissão, integrada por 
deputados e senadores funciona 
no decorrer do recesso e exerce 
atribuições de caráter urgente que 
não possam aguardar o início do 
período legislativo. Os integrantes 
do grupo são eleitos separadamen-
te em cada Casa, respeitando-se 
a proporcionalidade partidária. 
Confira a constituição da Câmara 
dos Deputados, com 17 titulares:

Antonio Bulhões (PRB-SP), 
Hildo Rocha (PMDB-MA), Jo-
vair Arantes (PTB-GO), Lucas 
Vergilio (SD-GO), Pedro Chaves 
(PMDB-GO), Roberto Balestra 
(PP-GO), Rodrigo Maia (DEM-
RJ), Aelton Freitas (PR-MG), 
Afonso Florence (PT-BA), Chico 
Lopes (PCdoB-CE), José Gui-
marães (PT-CE), Rogério Rosso 
(PSD-DF), Izalci Lucas (PSDB-
DF), Rubens Bueno (PPS-PR), Ta-

deu Alencar (PSB-PE), Weverton 
Rocha (PDT-MA) e Ivan Valente 
(PSOL-SP).

Os suplentes são Augusto Car-
valho (SD-DF), Celso Jacob 
(PMDB-RJ), Cleber Verde (PRB-
MA), Covatti Filho (PP-RS), 
Mauro Pereira (PMDB-RS), Paes 
Landim (PTB-PI), Pauderney Ave-
lino (DEM-AM), Carlos Zarattini 
(PT-SP), Jô Moraes (PCdoB-MG), 
Laerte Bessa (PR-DF), Paulo 
Pimenta (PT-RS), Victor Mendes 
(PSD-MA), Carmen Zanotto 
(PPS-SC), Danilo Forte (PSB-
CE), Giuseppe Vecci (PSDB-GO), 
Mário Heringer (PDT-MG) e Chi-
co Alencar (Psol-RJ).

Sobre os dias finais das ati-
vidades de 2016 do Congresso, 
Jovair Arantes comenta que a 
concentração dos trabalhos recairá 
sobre temas considerados prioritá-
rios pelo governo Michel Temer 
(PMDB), em especial no tocante à 
recuperação da economia (Infor-
mações: Assessoria do deputado 
federal Jovair Arantes. Com 
Agência Câmara Notícias. Leia 
mais sobre o deputado federal 
na submatéria final, ao lado).

Jovair Arantes participa de encontro 
com presidente da República. Reforma 
da Previdência e outros temas são debatidos

Deputado federal por Goiás 
no sexto mandato consecutivo, 
Jovair Araintes, líder da banca-
da do PTB na Câmara Federal, 
participou dia 7 de dezembro, no 
Palácio do Planalto, de reunião 
com o presidente da República, 
Michel Temer (PMDB).

O acontecimento, que também 
contou com a participação do pre-
sidente nacional do PTB, Roberto 
Jefferson; de outros membros da 
bancada da agremiação na Câmara 
dos Deputados; e, do ministro do 
Trabalho, Ronaldo Nogueira, ser-
viu para os petebistas reiterarem 
apoio ao governo, além de dis-
cutirem propostas em tramitação 
no Congresso, como a reforma da 
Previdência.

Sobre a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC 287/2016) 
que reforma a Previdência Social 
– que se encontra em discussão na 
Câmara dos Deputados, ao mesmo 
tempo em que seus pontos princi-
pais já causam debates no Senado 
–, a temática fora bastante debati-
da na reunião e, Roberto Jefferson 
salienta que a sigla tende apoiá-la, 
alertando: trata-se de algo urgente 
e que o país carece demais dessa 
reforma, assim como a PEC 241, 
que estabelece o teto de gastos pú-
blicos, proposta feita pela gestão 
Temer e que pode entrar em vigor 
no ano 2017.

Sempre aberto para empreen-
der e participar de discussões pú-

blicas e coletivas, Jovair Arantes 
porta, há anos, a determinação 
de que a reforma previdenciária 
deve ser sinônimo de uma regra 
de transição, não valendo aos que 
estão no mercado de trabalho. 
Em 2016, ele havia comentado, 
em reportagens, basicamente, que 
iniciar trabalhos no Congresso, no 
ano de 1995, o então presidente 
Fernando Henrique Cardoso “ten-
tou fazer a reforma da Previdência, 
mas a acidez era tão grande que ele 

não fez”. O congressista goiano 
relembrou também: naquela época 
já externava que não soava bem 
praticar uma reforma imediata, 
“pegando os atores que estão em 
cena. Se tivéssemos feito isso lá, 
a reforma já estaria em funciona-
mento e com plenos poderes”. É 
unanimidade dentro do PTB: a 
PEC da Proposta de Emenda à 
Constituição que reforma a Previ-
dência Social deve ser, de forma 
integral, extensivamente discutida 

no Congresso, com a participação 
da sociedade.

Jovair Arantes esclarece que o 
PTB não se furta de manter com-
promissos sérios e responsáveis 
para ajudar Brasil, apoiando me-
didas necessárias, citando outros 
exemplos, como a fixação de uma 
agenda positiva no Congresso, 
a garantia de segurança jurídica 
no país, a modernização das Leis 
Trabalhistas, o combate à impu-
nidade, a aplicação veemente de 

punição contra envolvidos com a 
corrupção, a conquista de respei-
to maior no mercado exterior, a 
captação de investimentos, a reto-
mada do crescimento econômico, 
a geração máxima de empregos 
e a elevação (com resultados) da 
autoestima do povo brasileiro, 
que está desanimado com o setor 
político.

Opinando que os deputados 
federais e os senadores devem 
trabalhar mais e com qualidade 

maior, Jovair Arantes avalia que 
quedas abruptas de produtividade 
do Congresso prejudicam demais 
avanços nacionais em diversas 
áreas, além de ser motivo de irri-
tação para a população em geral, 
que, corretamente, em relação à 
pressão das manifestações, deixou 
recados primordiais entre 2013 e 
2016.

Grande perspectiva, mas 
com insegurança jurídica
Na primeira semana de de-

zembro, Jovair Arantes alertou 
que a falta de segurança jurídica, 
principalmente na área trabalhista, 
afugenta empresas importantes 
que pretendem investir no Brasil.

“O capital internacional vê o 
país com uma grande perspectiva, 
mas se depara com a insegurança 
jurídica. Você faz uma contrata-
ção de um jeito e, no outro dia, o 
Ministério Público do Trabalho 
toma uma decisão em direção 
contrária ao que estava estabe-
lecido até aquele momento. Nós 
precisamos rever isso”. Dias antes, 
ele havia manifestado que o pacto 
federativo carece, urgente, ser 
revisto, com maior distribuição de 
recursos para estados e municípios 
(Redação. Com informações da 
Assessoria de Imprensa do de-
putado federal Jovair Arantes e 
de agências de notícias. Abaixo, 
leia outras informações sobre 
as atividades parlamentares do 
congressista goiano).

Deputado federal por Goiás, Jovair Arantes é um dos 
componentes da Comissão Representativa do Congresso

Jovair Arantes, outros deputados federais do PTB e a direção do partido com o presidente Michel Temer no Palácio 
do Planalto: discussão sobre propostas em tramitação no Congresso, entre as quais a reforma da Previdência Social
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Proposta de Jovair Arantes obriga dirigentes de 
estatais a prestar esclarecimentos ao Congresso

O deputado federal Jovair 
Arantes (PTB) apresentou re-
centemente proposta que muda 
a Constituição Federal (CF) para 
obrigar diretores e membros de 
Conselhos de Administração das 
sociedades de economia mista e 
das empresas públicas a prestar 
esclarecimentos, quando con-
vocados, a deputados federais e 
senadores. Trata-se da Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC 
262/2016). Hoje, tais dirigentes 
do Banco do Brasil, da Petrobras, 
Caixa Econômica Federal e dos 
Correios não são obrigados, por 
exemplo, a comparecer às Comis-
sões Permanentes da Câmara e do 

Senado quando os parlamentares 
consideram necessário. Isso só 
ocorre quando são convocados 
por uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI).

Papel fiscalizatório
“Os dirigentes das sociedades 

de economia mista e das empre-
sas públicas lidam com dinheiro 
público. Acreditamos que, para 
melhor desempenhar seu papel 
fiscalizatório, as Comissões do 
Congresso e cada uma das Casas 
de Leis precisam ter o poder de 
convocá-los, para que prestem 
informações sobre a administração 
e a gestão praticadas”, explica 

Jovair Arantes, líder da bancada 
goiana de Goiás no Congresso há 
vários anos.

A proposta determina puni-
ção, com a perda dos cargos 
ou mandatos, para aqueles que 
se recusarem, sem justificativa 
adequada, a comparecer para 
prestar esclarecimentos sobre as 
informações solicitadas por de-
putados ou senadores. A proposta 
está em análise na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), tra-
mitando em conjunto com outras 
que tratam de assunto semelhante 
(Da Redação. Com Assessoria de 
Imprensa do deputado federal 
Jovair Arantes).

Prestação de 
informações: para 
o deputado Jovair 
Arantes, a Câmara 

e o Senado 
precisam ter o 

poder de convocar 
os dirigentes do 
Banco do Brasil, 

da Petrobras, 
Caixa Econômica 

Federal e 
dos Correios
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Municipalista, desde quando 
atuou como vereador, depois 
deputado estadual, em segui-
da vice-prefeito de Goiânia, o 
deputado federal goiano Jo-
vair Arantes (PTB) não mede 
esforços para, com a atuação 
parlamentar dele, apoiar as ativi-
dades que tratam de interesses 
das cidades de todo o Brasil, 
onde, via Constituição Federal 
(CF) de 1998, assegura que todo 
município do país é ente fede-
rado. Tempos atrás, o congres-
sista salientou ser um deputado 
municipalista, frisando: “Tenho 
respeito com a sociedade que 
eu represento, com as cidades 
que eu represento. Tenho que 
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respeitar os municípios como 
sendo a célula mais importante 
onde vive a sociedade”. Nessa 
proximidade com as represen-
tações administrativas públicas 
e entidades privadas legais, 
Jovair Arantes faz atendimentos 
no gabinete dele, dispensando 
atenção aos muitos visitantes 
que o procuram semanalmente. 
Ao Jornal Cidade, ele disse em 
Uruaçu, no mês de setembro, 
ser defensor permanente de 
causas municipalistas defendi-
das pela Confederação Nacional 
dos Municípios (CNM) e, pelas 
Associações e Frentes Muni-
cipalistas estaduais/regionais 
(Jota Marcelo).

Jotaric/Divulgação
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‘1º Encontro Regional da Advocacia 
do Norte Goiano’ é realizado em Uruaçu

Jota Marcelo

Advogados de diferentes 
regiões goianas se reuniram em 
Uruaçu, participando das ativi-
dades do 1º Encontro Regional 
da Advocacia do Norte Goiano.

Uma data, 10 de novembro, re-
pleta de interação e aprendizagem 
com palestrantes, intermediadores 
e debatedores atuantes nos estados 
de Goiás e São Paulo. Desde a 
abertura, até o encerramento, vá-
rias atividades, abordando temas 
de interesse geral.

Com realização da Ordem dos 
Advogados do Brasil – Seção 
Goiás (OAB-GO); Escola Supe-
rior de Advocacia (ESA-GO); e, 
Comissão da Mulher Advogada 
(CMA) da OAB-GO, o Encontro 
reuniu advogados de cidades 
como Uruaçu, Alto Horizonte, 
Campinorte, Ceres, Goianésia, 
Jaraguá, Mara Rosa, Minaçu, 
Mutunópolis, Niquelândia, Poran-
gatu e São Miguel do Araguaia, 
mais acadêmicos de Direito. O 
encerramento ficou a cargo de 
Lúcio Flávio Siqueira de Paiva, 
presidente da OAB-GO, contendo 
esclarecimentos sobre condições 
em que herdou o comando da 
entidade e, prestação de contas do 
ano inicial da gestão dele.

Rodrigo Rodolfo Fernandes 
Silva, presidente Subseção de 
Uruaçu, participou da abertura, da 
palestra pioneira e se fez presente 
em parte do encerramento. “É uma 
inovação”, externou sobre o En-
contro, elogiando nominalmente 
integrantes da organização.

Registrando boas vindas ao 
acontecimento, na abertura Mano-
ela Gonçalves da Silva, presidente 
da Comissão da Mulher Advoga-
da, incentivadora maiúscula da 
realização do evento e que enal-
teceu, agradeceu a quantidade, 
qualidade das presenças. “O Norte 
está em júbilo. Queremos apro-
ximar mais dos advogados que 
atuam no interior e, com o Norte 
não poderia ser diferente. Temos 
aqui a doutora Kátia Paiva, ‘mãe 
do Norte’, sempre ajudando”. 
É a advogada uruaçuense Kátia 
Paiva, secretária-geral da CMA da 
OAB-GO, que, ao usar a palavra, 
agradeceu o espírito de colabo-

ração dos presentes, destacando 
cada presença e, o papel funda-
mental exercido por cada frente 
organizadora listada no início da 
reportagem.

Na palestra inicial, Recursos no 
Novo CPC, Valentina Jungmann 
Cintra, advogada mestre e doutora 
em Direito, conselheira federal da 
OAB-GO, elogiou a iniciativa, 
classificada como “grande. Um 
momento vital de diálogo através 
de palestras” e, incentivou: “Te-
mos que nos adaptar aos dias de 
hoje, em tudo, pois as novidades 
sucedem”. A debatedora foi a juíza 
de Direito Geovana Mendes Baía 
Moisés, da Comarca uruaçuen-
se. Rodrigo Rodolfo presidiu a 
mesa.

Por meio da palestra Técni-
cas de Audiências Trabalhistas, 
Wellington de Bessa Oliveira (ad-
vogado especialista em Direito e 
Processo do Trabalho, entre outras 
qualificações), que informou lidar 
inteiramente com tais causas no 
cotidiano, exemplificou passagens 
havidas em audiências nas quais 
atuou. O debatedor foi Paulo Paiva 
(de Uruaçu; pós-graduado em Di-
reito Público, Direito do Trabalho 
e Direito Previdenciário; e, mem-
bro da Comissão de Direito do 
Trabalho e, Conselheiro Seccional 
da OAB-GO). Luiz Fernando, 
vice-presidente da Subseção de 
São Miguel do Araguaia, foi o 
presidente.

No final de cada palestra, foram 
entregues lembranças aos que 
repassaram conhecimentos.

Opiniões
Ouvindo participantes do En-

contro, a reportagem colheu im-
pressões sobre o acontecimento, 
os conteúdos explanados.

De Alice Bianchini, entre ou-
tras qualificações, doutora em 
Direito Penal pela Pontifícia Uni-
versidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP): “Vemos até que ponto 
podemos na Constituição Federal 
[CF], sobre igualdade”. Segun-
do ela, que proferiu a palestra 
número três, Os 10 Anos da Lei 
Maria da Penha (Afonso Antonio 
Gonçalves Filho, promotor local, 
foi o debatedor e, Iraides Ribeiro 
Barbosa [da Delagacia da OAB 
de Campinorte, cidade vizinha de 
Uruaçu] a presidente da mesa), é 
importante debater o assunto em 
todos os lugares, “inclusive em um 
Encontro bem organizado, como 
este. Goiás é o terceiro estado com 
maior índice de violência contra a 
mulher. Como está se falando em 
homicídios, é importante comentar 
o tema neste lugar que tem tanta 
violência e, ao mesmo tempo é 
tão rico e bonito, com pessoas tão 
queridas, com muitos amigos que 
tenho aqui”. Informada pelo peri-
ódico sobre as estrutura atual de 
Centros Municipais de Educação 
Infantil (CMEIs) existentes na ci-
dade, ela salientou: “É importante, 
pois representa momento de auto-
nomia da mulher, pois muitas não 
podem trabalhar porque não têm 
como deixar os filhos ou quando 
vão deixar com alguém isso custa 
dinheiro. Já é um salário pouco 
que recebem e, ter que pagar 
alguém para ficar com os filhos 
dificulta muito mais a vida delas. 
Trata-se de uma reivindicação 
desde as mulheres feministas do 
século 19”.

Com Revisões Previdenciárias 
e Segurado Especial, o advoga-
do Claudio Tadeu Muniz (OAB 
Campinas-SP), autor de livros 
interessantes evidenciando temas 
afins, discorreu sobre a quarta 
e última abordagem jurídica do 
dia. A debatedora foi Delzira 
Santos Menezes (OAB Goiânia 
e, presidente da Comissão de Di-
reito Previdenciário e conselheira 
secccional da OAB-GO) e, Mário 
Marcus Silva Pinheiro (presidente 
da OAB Porangatu-GO), o presi-
dente da mesa.

Kátia Paiva, da Comissão da 
Mulher Advogada, também ideali-
zadora do evento, o avaliou “total-
mente positivo, superou as nossas 
expectativas, com a presença ma-
ciça da advocacia do Norte goiano. 
É mais um evento realizado pela 
Comissão da Mulher da Seccional 
da qual faço parte como secretária-
-geral e, o Encontro foi uma das 
propostas feitas pela nossa gestão, 
que era interiorizar o serviço da 
OAB. Nada mais justo do que 
trazermos mais conhecimentos aos 
advogados da nossa região, apri-
morando conhecimentos, acima de 
tudo, para que possamos cada vez 
mais atender as expectativas dos 
nossos colegas”. Explicando que 
os objetivos foram alcançados, ela 

pontuou: “Ao analisar o evento, 
tentamos abordar os temas que nós 
atuamos no Norte de Goiás – Di-
reito do Trabalho; Previdenciário; 
Processo Civil, que, como se diz, 
é a ‘mãe’ de todos os ramos; e, o 
Direito Penal. Dentro desses ra-
mos, tentamos buscar as melhores 
palestras, os melhores palestrantes 
não só em nível de Goiás, como do 
Brasil, até em nível internacional, 
como a doutora Alice Bianchini, 
que esteve semana passada em 
Coimbra [Portugal] ministrando 
excelente palestra. A semana que 
vem estará no México. Veio direto 
de Alagoas para nosso evento aqui 
em Uruaçu e, como a reportagem 
presenciou, tivemos excelentes 
palestras. Estou muito satisfeita”.

O advogado Gabriel Campos, 
de Uruaçu, avaliou o Encontro 
como “excelente, um momento 
de aprimoramento jurídico e 
capacitação para nós advogados 
e advogadas da Subseção de 
Uruaçu, onde aprofundamos esse 
conhecimento jurídico e reunimos 
as Subseções vizinhas”.

Para o advogado Dásio Mar-
ques, da também nortense cidade 
Amaralina, a realização “foi ex-
celente, correspondeu às nossas 
expectativas, fiquei muito feliz por 
ter participado e, acho que precisa 
ser retomada com mais constância, 
pois é extremamente importante 
para os advogados e, sobretudo, os 
do interior, que estão mais distan-
tes da capital, mais sem condição, 
às vezes, de acompanhar tudo. É 
muito importante”.

Advogado com atuação sede 
em Porangatu, Renato Ferreira 
manifestou que o acontecimento 
abre espaços para ganhos de co-
nhecimentos primordiais, além 
de ser oportunidade para muitos 
colegas advogados “se conhece-
rem ou reverem uns aos outros, 
em aproximação positiva. Tomara 
que tenhamos mais Encontros ou 
outros eventos desse porte, pois 
o interior é parte importante na 
existência da OAB”.

Presidente
Já Lúcio Flávio disse ao Jornal 

Cidade: “O que mais queremos é 
poder levar para o interior ensino 
jurídico de qualidade, debate de 
alto nível. Essa é uma das funções 
da Ordem, é função da Escola Su-
perior de Advocacia. Participar e 
ver a realização de um evento des-
sa magnitude aqui em Uruaçu, reu-
nindo a advocacia do Norte, é uma 
alegria muito grande para nós”. O 
presidente da OAB-GO comentou, 
na entrevista, se tratar do “resgate 
da concretização daquilo que nós 
prometemos para a advocacia de 
todo o interior: que a OAB seria 
de Goiás e não de Goiânia apenas. 
Por isso, tenho feito questão de me 
fazer presente. Só neste segundo 
semestre já é a segunda vez que 
venho a Uruaçu”.

[Reportagem postada, desde 
13/11/2016, no Blog do JORNAL 
CIDADE/Personalidades (blogdo-
jornalcidade.blogspot.com.br).

Fotos: Márcia Cristina e Jota Marcelo

Uruaçuense, Kátia Paiva par-
ticipou da II Conferência Nacional 
da Mulher Advogada, realizada em 
Belo Horizonte-MG dias 28 e 29 de 
novembro. As informações são das 
Assessorias de Comunicação Inte-
grada da Ordem dos Advogados do 
Brasil – Seção Goiás e do Conselho 
Federal da OAB, destacando que a 
advocacia feminina goiana marcou 
presença no evento que agrupou 
mais de duas mil advogadas de todo 
o país, para, juntamente com gran-
des nomes do Direito e de outras 
áreas, debaterem diversos assuntos 
relacionados ao tema Democracia 
e Gênero. Além do presidente Lú-
cio Flavio de Paiva, a delegação 
da OAB Goiás foi composta pela 
secretária-geral adjunta, Delzira 
Menezes; pelas conselheiras sec-
cionais Ariana Garcia (que também 
é membro da Comissão Nacional da 
Mulher Advogada - CNMA), Bárbara 
Cruvinel, Carla Zannini, Eliane Simo-
nini, Lilian Moura, Maura Campos, 
Milena Moura (secretária-adjunta 
da CMA-GO) e Valeria Menezes; 
pela conselheira federal Valentina 
Jungmann; por diretoras da Comis-
são da Mulher Advogada (CMA), a 
presidente Manoela Gonçalves, a 
vice-presidente Samara Carvalho 
e Silva e a secretária-geral Kátia 
Paiva, além de juízas do Tribunal de 
Ética e Disciplina. Para o presidente 
nacional da OAB, Claudio Lamachia, 
a Conferência sacramentou a coro-
ação do Ano da Mulher Advogada, 
que tem apresentado diversas me-
didas. Cliques: Kátia Paiva, Eduarda 
Mourão (presidente da Comissão 
Nacional da Mulher Advogada) e 
Samara Carvalho (1). Isis Passos, 

Técnicas de Audiências Trabalhistas, com o advogado Wellington 
Oliveira. Respectivamente, os advogados Paulo Paiva (Uruaçu) e 
Luiz Fernando (São Miguel) foram o debatedor e o presidente

Na palestra Recursos no Novo CPC, apresentada pela advogada 
Valentina Jungmann. A debatedora foi a juíza Geovana Moisés 
(Uruaçu). E Rodrigo Rodolfo (OAB Uruaçu), presidente da mesa

Revisões Previdenciárias e Segurado Especial: palestra de 
Claudio Tadeu Muniz (Campinas). Parceria com Delzira Menezes 
(Goiânia), debatedora; e, Mário Pinheiro (Porangatu), presidente

Alice Bianchini, doutora em Direiro Penal, palestrou Os 10 Anos 
da Lei Maria da Penha. O promotor Afonso Antonio (Uruaçu) 
debateu. A presidente, Iraides Ribeiro Barbosa (Campinorte)

Encontro teve 
participação de 
advogados de 
localidades 
estaduais, 
oferecendo 
atrativos de 
peso, inclusive 
com atuação 
em Goiânia e 
no estado 
de São Paulo

Kátia Paiva, Samara Carvalho e Va-
lentina Jungmann (2). Kátia Paiva, 
Delaide Miranda (ministra do Tribunal 
Superior do Trabalho [TST]) e Delzira 
Menezes (secretária-geral adjunta 

da OAB-GO) (3). Samara Carvalho, 
Manoela Gonçalves e Kátia Paiva (4). 
Delegação de Goiás prestigiando o 
lançamento do livro de Cezar Britto 
(5). Cezar Britto, que foi presidente 

do Conselho Federal da Ordem (6) 
(Redação. Informações: Assesso-
ria de Comunicação Integrada da 
OAB-GO Marília Noleto; e, site do 
CFOAB. Fotos: Divulgação).

Lúcio Flávio, 
presidente da 
Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB Goiás), 
com os advogados 
Kátia/Paulo Paiva 
(casal uruaçuense); 
Núbia Adriane (Uruaçu); 
Lourivânia Pereira (Uruaçu); 
Mariano Peres (Uruaçu) 
e Renato Ferreira (Porangatu); 
Dásio Marques (Amaralina); e, 
Gabriel Campos (Uruaçu)

“Participar e ver a realização de um 
evento dessa magnitude aqui em Uruaçu, 
reunindo a advocacia do Norte, é uma 
alegria muito grande para nós” – Lúcio 
Flávio, presidente da OAB Goiás, 
em entrevista ao Jornal Cidade
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Desembargador Itaney Francisco Campos 
toma posse na AGL

O desembargador Itaney 
Francisco Campos tomou posse 
na Academia Goiana de Letras 
(AGL) em solenidade realizada 
dia 24 de novembro, no Plenário 
da Corte Especial do Tribunal 
de Justiça do Estado de Goiás 
(TJGO), na capital Goiânia.

Escritor, poeta e contista, o 
magistrado passa a ocupar a ca-
deira de número 37, anteriormente 
conquistada por Mário Ribeiro 
Martins, cujo patrono é Crispinia-
no Tavares. “É com grande alegria 
e satisfação que recebi a notícia 
de que meu nome foi respaldado 
para ocupar a cadeira na institui-
ção. Trata-se de uma realização 
pessoal, pois sempre me dediquei 
à literatura, não com a intensidade 
que gostaria, porque tinha que 
reservar tempo para as atividades 
judicantes. Agora veio ao encontro 
da minha aspiração de vida que é 
produzir mais literatura – poesia, 
crônicas, ensaios”, relatou o de-
sembargador em entrevista.

Itaney Campos faz parte do 
rol de magistrados do Tribunal 
imortais – além de Ney Teles de 
Paula, Maximiano da Mata Tei-
xeira, Dário Cardoso e Augusto 
Rios também ocuparam cadeiras 
na Academia.

Solenidade
A solenidade de posse foi con-

duzida pela escritora Lêda Selma, 
presidente da AGL, e contou com 
participação do desembargador 
e ex-presidente do TJGO, Ney 
Teles de Paula. O presidente do 
Tribunal, desembargador Leobino 

Valente Chaves, demais mem-
bros da Academia, magistrados 
e servidores, familiares e amigos 
prestigiaram a cerimônia.

Proferido por Eurico Barbosa 
Santos, o discurso de recepção 
a Itaney Campos endossou a 
tradição da AGL e a importância 
cultural que a casa representa 
para o estado de Goiás. O escritor 
também ressaltou o currículo do 
desembargador e sua trajetória na 
magistratura e na literatura. “Seu 
ingresso nesta Academia significa 
que mais um grande homem de 
letras dará contribuição do seu 
talento às responsabilidades deste 
cenáculo para com a afirmação 
da vitalidade cultural do nosso 
Estado”.

Magistratura e literatura
Autor de várias obras – confira 

a seguir –, o escritor está traba-
lhando em seu próximo livro. “[A 
obra será sobre] os percalços do 
Judiciário no período em que se 
instalou a ditadura militar no País. 
O Poder Judiciário sofreu várias 
medidas impostas pelo do governo 
militar, que afastou, aposentou 
reprimiu e fiscalizou vários juízes 
e desembargadores”, comenta, em 
dados do Centro de Comunicação 
Social do Tribunal.

Também: com 34 anos dedica-
dos à magistratura, acredita que 
o exercício de sua profissão tem 
interseções com a escrita literária. 
“São duas profissões que exigem 
bastante leitura. A sensibilidade 
existe nos dois planos. Tudo se 
trata da matéria humana. O poeta 
e o romancista escrevem sobre 

conflitos humanos. O juiz também 
analisa os conflitos na sociedade – 
os relacionamentos conflituosos e 
dramáticos. Há, também, a busca 
do belo nos dois campos: o moral, 
na Justiça, e o belo estético, que é 
a arte”, externa.

Imortal é uruaçuense
Natural de Uruaçu, Itaney 

Campos já integrava a União 
Brasileira de Escritores Goianos 
e a Academia Goiana de Direito 
(ACAD). Por dois mandatos foi 
diretor do jornal O MAGISTRA-
DO, da Associação dos Magistra-
dos 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 li-
vros inéditos, a exemplo de Sob o 
Signo da Ditadura: A Intervenção 
Militar em Goiás e as Medidas Pu-
nitivas Contra o Poder Judiciário 
Estadual.

O novo imortal integra também 
o Instituto Histórico e Geográfico 
de Goiás e recebeu grau máximo 
da Banca Examinadora do Curso 

em Especialização em História 
Cultural, da Faculdade de His-
tória 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.

Em agosto, quando eleito, o 
Jornal Cidade quis saber: Qual é 
a sua mensagem aos uruaçuenses 
nesse momento?: “Minha mensa-
gem é de amor à minha terra e seu 
povo e de esperança de que se am-
plie o amor é o hábito da leitura da 
literatura brasileira! Temos ótimos 
escritores, de forma que é bizarro 
que autores estrangeiros medíocres 
sejam mais lidos que os nossos 
bons autores! A literatura alimen-
ta o espírito!”. Perguntado ainda 
com quem divide a conquista, o 

mesmo 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 uruaçu-
enses que amam a arte!”. Com o 
costume de sempre, respondeu de 
maneira consciente e elegante (In-
formações, sob adaptações, com 
Redação [e acréscimo de dados 
{com postagem no Blog do JOR-
NAL CIDADE/Personalidades}]: 
Centro de Comunicação Social 
do TJGO – Lilian Cury).

Itaney Campos empossado pela presidente Lêda Selma: membro da Academia
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