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cultura – o cantor George michael morreu no natal, 25, aos 53 anos 
por insuficiência cardíaca. michael lippman, representante e amigo de 
longa data, informou a causa da morte ao ‘site’ ‘the hollywood reporter’, 
notando que a morte ocorreu “pacificamente” enquanto ele dormia em 
casa, no condado de oxfordshire, na Inglaterra. Interessado pela música 
desde a adolescência, michael decidiu seguir carreira solo quando a 
banda wham! ainda estava no auge do sucesso internacional.

(fonte: agências de notícias)
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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

Jovair Arantes lança candidatura 
à presidência da Câmara no dia 10

Goiano e do PTB, Jovair Arantes está na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados

Deputado federal por Goiás, Jovair Arantes (PTB) lança-
rá oficialmente candidatura à presidência da Câmara dos 
Deputados na tarde de 10 de janeiro. Com 22 anos de ex-
periência no Congresso, ele afirma que uma de suas metas 
na presidência da Casa é valorizar o parlamento brasileiro, 
atualmente sinônimo de imagem negativa na opinião pú-
blica. “O meu trabalho sempre foi o de construir e é isso 
que eu quero: construir uma imagem nova da Câmara, no 
sentido de mostrar para a população que quem responde pela 
democracia e respeita a sociedade é realmente a Câmara 
dos Deputados”, comenta. Outros nomes estão na disputa 
e a eleição transcorrerá dia 2 de fevereiro.
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PAZ!!!...
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João Ricardo/Liderança do PTB na Câmara
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Imagem... - HojeImagem... - Ontem
...Vereador eleito com a primeira coloca-

ção em 2016, Sil (PSDB) presidirá a sessão 
solene da Câmara Municipal de Uruaçu dia 1º 
de janeiro, a partir das 9h, na quadra coberta 
do Seminário São José. Sil e outros doze 
edis eleitos; Valmir Pedro (PSDB), prefeito 
eleito; e, doutor Juarez Lourindo (PSB), vice 
eleito, serão empossados em ato que reunirá 
autoridades, personalidades e populares. Já 
no plenário Antônio de Freitas Carvalho, da 
Casa de Leis, outra sessão (presidida por Sil), 
que elegerá o presidente 2017 do Legislativo; 
e, os membros da mesa diretora. Na foto, Sil 
no plenário que leva o nome do pai (vereador 
em quatro legislaturas), em recente visita, 
atendendo o Jornal Cidade (Jota Marcelo).

...Presidente da Câmara Municipal 
de Uruaçu, Zorão (PT) enaltece em rede 
social a pessoa de Edigar Andrade da 
Silva (Edigar Raposa), falecido em 4 de 
dezembro último – Os dois, torcedores 
do Fluminense. Na iniciativa, o vereador 
(dir.) postou foto, relembrando recente ho-
menagem feita ao desportista (sentado) no 
gramado do estádio Serra Grande. ‘Uruaçu 
perde um grande desportista, Senhor Edi-
gar. Homem simples, de grande coração 
e tive a honra de prestar uma das últimas 
homenagens a esse torcedor do Fluminen-
se. Que Deus conforte toda a família e os 
amigos. Descanse em paz!’, escreveu o 
parlamentar dia 5 (Jota Marcelo).

Eu fico a imaginar se na con-
vivência humana, nas relações 
sociais e civis não existissem 
regras, leis, códigos, normas de 
conduta; enfim, as convenções e 
cláusulas daquilo que pode e não 
pode. E foi a partir do conflito do 
que se deve, pode e deseja fazer 
cada pessoa, cada grupo e cada 
civilização que surgiram as orga-
nizações político-administrativas 
chamadas estados, que foram 
se aprimorando de acordo com 
as exigências de cada povo, so-
ciedade e cultura. E não podem 
parar nunca essas evoluções por-
que tudo tem que ser revisto; os 
valores e a cultura de cada época.

É admirável (no mau sentido) 
e surpreendente como o bicho 
homem tem a propensão e ini-
ciativa praticante em quebrar 
regras, leis e códigos de conduta 
e postura. E referida inclinação 
não está restrita a uma classe ou 
estrato social menos esclarecido, 
de menor poder aquisitivo ou 
menos escolado. Aliás, parece 
que muito ao contrário. Temos 
visto e assistido a tais compor-
tamentos justamente advindos 
das categorias de cima. De todos 
aqueles (as) da classe A (A1, A2, 
A3...). E assim por efeito manada 
ou dominó se contaminam todos 
os cidadãos (ãs) dos estratos so-
ciais classe B, C, D, etc.

Assim posto, é natural que 
cada pessoa que tenha uma 
conduta honesta faça a oportuna 
pergunta: e se não houvesse 

Constituição, Códigos Civil e 
Penal? Como seria a convivência 
entre as pessoas entre si, com o 
mundo, com a natureza e os espa-
ços do meio ambiente e urbanos. 
E é assim mesmo que deve ser 
dito com letras em caixas altas, 
de forma destacada. Parece que a 
honestidade, a “ética do bem” pas-
saram a ser exceções na conduta, 
no comportamento das pessoas.

Valem a pena e o reprise: 
existem pessoas que a despeito 
de convenções, regras e normas 
de conduta têm sempre uma vida, 
uma conduta de convivência 
as mais retas, puras e probas. 
Algumas, de vez em quando são 
condecoradas por achar algum 
pacote de dinheiro e entregar à 
polícia, ou devolver uma carteira 
com dinheiro e documentos. São 
exemplos de genuína honestidade 
que destoam de todo o rebanho.

Esta constatação traz uma 
ponta de otimismo e convicção 
de que todos nascemos destinados 
ao bem, com vocação para o que é 
honesto e virtuoso. Talvez o meio 
social, a família, os inimigos das 
relações são os fatores que levam 
o indivíduo para a banda podre e 
corruptível da sociedade. É bom 
deixar enfático que a boa ética, a 
virtude, a generosidade não são 
inatas da pessoa, elas devem ser 
ensinadas à criança estimuladas 
em todas as etapas da educação.

Como referido nos parágrafos 
anteriores, as atitudes e ações 
desonestas e ilegais não guardam 

relação com essa ou aquela classe 
social. E esse fato tem se verifi-
cado aqui no Brasil justamente 
numa casta de homens públicos 
que deveriam ser modelos e pa-
drões para a sociedade que eles 
representam. A bola da vez são os 
nossos parlamentares que entre 
outras medidas querem legalizar 
a prática do caixa 2 no financia-
mento de campanhas eleitoreiras. 
Eles estão pouco preocupados com 
a saúde pública, com a educação 
brasileira ou o desemprego! Eles 
querem normalizar e legalizar uma 
prática criminosa corporativista, 
que beneficia e inocenta apenas 
eles, da classe política. Quanta 
insensatez!

E nesse diapasão da violação 
das convenções, das leis e dos 
códigos de conduta vai grande 
parte das pessoas e da sociedade. 
São atitudes e práticas as mais 

repetitivas e comezinhas, nas 
quais existe uma sistemática 
quebra das normas de boa postura 
e de uma convivência saudável, 
generosa e solidária.

Muitas vezes começam nos 
próprios condomínios. Nos ele-
vadores e nas garagens poucos 
coabitantes esperam o vizinho 
e se cumprimentam. O trânsito 
mais parece pistas de competição 
de automóveis. As placas de trân-
sito e urbanas são letras mortas e 
sem significado algum. As vagas 
de estacionamento ou vez prefe-
rencial para idosos e deficientes 
físicos são constantemente igno-
radas pelos infratores, que ainda 
zombam se inquiridos da atitude. 
Enfim, daí a provocação e pasmo 
inicial e, se não houvesse leis, 
regras e códigos de postura e de 
ética profissional, o que seria da 
convivência das pessoas entre si, 
com o meio ambiente e com os 
órgãos públicos.

Agora o que é instigante 
e melancólico: imaginar que 
os péssimos exemplos e tipos 
vêm de cima, lá de Brasília, do 
parlamento. São presidentes de 
casas legislativas buscando mais 
imunidade e impunidade, são 
manobras com projetos de leis 
no sentido de intimidar investi-
gações de Polícia Federal e Mi-
nistério Público de malfeitos de 
si próprios e de pares da política. 
Enfim, são eles os representantes 
do povo, que de povo mesmo 
querem distância. Que horrível!

www.stf.jus.br

Governo Solange Bertulino: erros poderiam ser evitados

‘Muitos 
transtornos 

poderiam 
ser 

evitados 
(e como!)’

A falta de maior qualidade, maior transparência no setor público avança no dial. 
Muitos transtornos poderiam ser evitados (e como!) caso fossem observados critérios 
adequados, morais, justos, dentro da lógica da seara político-administrativa.

Em praticamente todo o país, final de governo é sinônimo de bagunça generalizada, 
algo visto em Uruaçu com o passar de quase todo mandato, reunindo diferentes décadas. 
Reportagem da presente edição mostra parte dessa desgraça.

Até o fechamento deste Editorial, o que se via, entre outras negatividades, era salário 
atrasado (inclusive pagamentos de 13º salário; teve protesto de servidores); 
fornecedores com créditos não honrados; deficiência enorme na prestação de 
serviço aos usuários e pagadores de impostos. Nem mesmo simples exames 
era possível fazer em deficientes estruturas da saúde municipal. Igualmen-
te, existências de repasses atrasados, com destaque maior para pendências 
do Poder Executivo local junto ao Fundo de Previdência do Município de 
Uruaçu (Uruaçu Prev). Mais: não cumprimento de obrigações diante do 
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Uruaçu (SINDIURUAÇU), 
presidido por Mário Ribeiro Filho (Marinho), em questões envolvendo o 
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado de Goiás 
(Ipasgo)... E outras adversidades.

Prefeitura de Uruaçu e concurso público: mais falha da gestão que se finda, com a 
causa indo para a Justiça, como mostra o texto seguinte (parte de reportagem do Tri-
bunal de Justiça de Goiás [TJGO], aqui transcrito sem adaptações):

O juiz da comarca de Uruaçu, Leonardo Naciff Bezerra, concedeu parcialmente 
liminar pleiteada por José Dutra Fernandes em desfavor do município de Uruaçu e de 
sua prefeita, Solange Abadia Rodrigues Bertulino. A ação popular foi motivada pela 
convocação e nomeação de candidatos aprovados em concurso público, incluindo ca-

dastro de reserva, em número maior que a capacidade econômica do município.
Segundo os autos, a prefeita, inconformada com o fato de não ter sido reeleita no 

último pleito, convocou para posse aprovados no último concurso público realizado no 
município, regulamentado pelo Edital número 001/2014, às vésperas do encerramento 
de seu mandato. O fato causaria dificuldades administrativas ao município. Argumentou-
-se ainda que o Executivo local encaminhou projeto de lei à Câmara Municipal com o 
objetivo de aumentar o número de vagas dos cargos públicos municipais, colocando em 

risco a governabilidade municipal na futura gestão. Por fim, requereu-se 
liminar para suspender todos os atos de convocações e nomeações, além 
da determinação de que os requeridos se abstenham de publicar novas 
convocações e nomeações, sob pena de multa diária.

Na decisão, o magistrado observou que só é possível integrar os quadros 
públicos “se existir lei proveniente do ente respectivo” e que, apesar de 
haver um Projeto de Lei encaminhado à Casa Legislativa para aumentar 
a quantidade de cargos efetivos, não houve sua aprovação por parte da 
Câmara. Além disso, o juiz rememorou que, segundo a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, o aumento de despesa com pessoal nos últimos 180 dias 
de mandato não é permitido. A regulamentação, portanto, vai de encontro 

a algumas das convocações realizadas pelo município, que vão além do número de 
vagas ofertadas no edital (cadastro de reserva) e ao projeto de lei proposto, objetivando 
a criação de 45 novos cargos.

Nota zero!
Nota zero!
Nota zero!
Nota zero para esses e outros erros da gestão Solange Bertulino (PMDB)!

Facebook/Zorão Jota Marcelo
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Campanha ‘Natal Sem Fome’: entidades 
de Uruaçu agradecem apoio

Famílias contempladas residem em áreas periféricas de Uruaçu

Nunca que fazer o bem é de-
mais, especialmente envolvendo 
causas assistenciais no sentido de 
beneficiar pessoas que, de fato, 
carecem de ajudas. Se as opções 
para fazer algo são inúmeras, o 
espírito de solidariedade ainda 
carece de ser praticado por mais 
ajudantes.

Ajudar quem precisa integra o 
cotidiano da entidade uruaçuense 
Associação Beneficente Casa 
Grande, que em conjunto com 

Fotos: Divulgação

o Grupo Escoteiro Manoel Fer-
nandes de Carvalho, fez a alegria 
de algumas famílias no Natal de 
2016. Basicamente foram entre-
gues alimentos, obtidos por meio 
de doações alcançadas perante 
diferentes colaboradores. Foi ar-
recadada mais de meia tonelada 
de alimentos.

‘Carta’
‘Lembramos que você não 

doou somente alimentos, mas 

também um pouco de esperança, 
carinho e amor’, está na Carta de 
Agradecimento, emitida pela As-
sociação e que tem conteúdo aqui 
publicado. Também consta: ‘Ficou 
a sensação de dever cumprido’.

Belo exemplo das entidades, 
em tempos de maldades a cada se-
gundo, em um mundo onde quase 
nenhum ser humano tem tempo 
para o outro. Relembrando: não 
desperdice nada, pois é certeza que 
tem alguém necessitando.

CARTA DE 
AGRADECIMENTO

A Associação Beneficente Casa 
Grande, juntamente com o Grupo 
Escoteiro Manoel Fernandes de 
Carvalho, da cidade de Uruaçu 
– GO, vem agradecer toda cola-
boração de cada pessoa que de 
forma direta ou indireta ajudou a 
nossa linda campanha Natal Sem 
Fome, em seu 1º ano.

Externamos também, os nossos 
agradecimentos aos Supermerca-
dos Morenta, Extra, Brasil, Rey 
Box, Super 10, Líder, Ramos e 

Cristal, pela confiança e apoio.
Lembramos que você não doou 

somente alimentos, mas também 
um pouco de esperança, carinho 
e amor.

Nosso Bravo! Bravo! Bravíssi-
mo! Você fez a diferença!

Arrecadamos um total de mais 
de MEIA tonelada de alimentos e 
distribuímos, além das doações, 
solidariedade e a certeza de que 
juntos, somos mais fortes.

Ficou a sensação de dever 
cumprido.

No próximo ano esperamos 
poder contar com a vossa preciosa 
colaboração.

Desejamos um Natal especial 
a todos, abençoado no amor do 
Cristo e um ano-novo cheio de 
vitórias e que juntos possamos 
construir um mundo melhor, mais 
justo e igualitário para todos

Cordialmente,
Associação Beneficente Casa 

Grande
Grupo Escoteiro Manoel Fer-

nandes de Carvalho Dezem-
bro/2016.

Gratidão: mais que doação de alimentos: esperança, carinho...

Visão: construção de mundo mais justo e igualitário para todos

Iniciativa 
arrecadou 
mais de meia 
tonelada de 
alimentos, 
distribuídos 
para famílias 
de baixo 
poder 
aquisitivo

Associação 
Beneficente 
Casa Grande 
realizou a 
ação em 
conjunto 
com o Grupo 
Escoteiro 
Manoel 
Fernandes 
de Carvalho

Raquel faz prestação de contas da Seduce 
e planeja 2017: ‘Investimentos garantidos’

Raquel Teixeira: 
“Lidamos com 

números porque 
eles são 

necessários, 
mas a gente 

transforma 
cada número, 

cada real, 
em resultados”

Com sentimento de dever cum-
prido e cheia de boas expectativas 
para 2017, a secretária de Educa-
ção, Cultura e Esporte, Raquel 
Teixeira, convidou a imprensa 
goiana para apresentar o Relatório 
de Gestão 2016. O conteúdo foi 
distribuído a todos os presentes no 
terraço do Centro Cultural Oscar 
Niemeyer (CCON), em Goiânia, 
durante café da manhã no dia 21 
de dezembro.

A secretária classificou como 
extremamente positiva a conclu-
são do seu segundo ano à frente da 
Secretaria de Educação, Cultura 
e Esporte (Seduce). Elogiou a 
iniciativa visionária do governa-
dor Marconi Perillo (PSDB) de 
reunir as três áreas em uma pasta 
só, o que proporcionou uma me-
lhor administração dos recursos 
públicos. “Essa junção permitiu 
uma economia na área meio e a ca-
nalização dos recursos disponíveis 
para as áreas fim. Isso significou 
muito para o aluno, o artista e o 
atleta”, disse ao frisar que esta é a 
principal meta.

Informou que foram investidos 
cerca de R$500 milhões este ano. 
“Quando a gente fala em números 
a gente não tem noção do impacto 
disso na vida da pessoa. Nós, da 
Seduce, lidamos com números 
porque eles são necessários, mas 
a gente transforma cada número, 
cada real, em resultados. E é isso 
que nos importa, saber o que cada 
ação traz de impacto na vida da 
pessoa”. Questionada sobre as 
expectativas para o ano que vem, 
tendo em vista a crise econômica 
pela qual o país atravessa, Raquel 
Teixeira garantiu que todos os 
investimentos serão mantidos. “O 
Fundo de Arte e Cultura está asse-
gurado, a Lei Goyazes assegurada, 
o Pró-Esporte, o Pró-Atleta, enfim, 
todos os projetos e programas hoje 
existentes estão assegurados e 
com implementos. Na Educação, 
por exemplo, estamos implantan-
do as escolas em tempo integral 
e aprimorando nosso sistema de 
avaliação”.

 
Educação

Durante entrevista coletiva, 
a secretária confirmou que o 

modelo de gestão compartilhada 
com Organizações Sociais (OSs) 
na Educação já está em fase de 
implantação em 23 escolas liga-
das à Subsecretaria de Anápolis. 
Disse que desde o mês de outubro 
a Organização Social (OS) ven-
cedora do chamamento, Gestão 
Transparência e Resgate Social 
(GTR), tem realizado um trabalho 
de aproximação da comunidade 
escolar. “Acho que esse modelo 
já é um sucesso. Hoje várias sub-
secretárias me procuram, porque 
querem implantar as OSs também 
nas suas Regionais”, comentou.

A rede pública estadual tam-
bém trabalha na ampliação do 
número de escolas em tempo 
integral, um projeto recente do 
governo federal de reformar o 
ensino médio. Raquel Teixeira 
informou que dia 20 de dezembro, 
acompanhou na capital federal 
Brasília a assinatura do termo que 
permite o repasse dos recursos 
aos estados para implementação 
dessas escolas e também de cursos 
técnicos. “Vamos começar o ano 
que vem com vinte e uma novas 
escolas em tempo integral. E trazer 
a formação técnica para dentro do 
ensino médio como uma das traje-
tórias possíveis de aprendizagem 
é um avanço que vai garantir um 
nível de empregabilidade melhor 
para os jovens e a formação de 
profissionais mais bem qualifica-

dos”, opinou.
Outro grande avanço lembrado 

pela professora Raquel diz res-
peito aos projetos desenvolvidos 
na área pedagógica. A Avaliação 
Dirigida Amostral (ADA), que 
acompanha bimestralmente a 
aprendizagem dos alunos, e ações 
de preparação para o Enem – que 
alcançaram mais de 44 mil alunos 
–, foram citados. “Inovamos com 
todos esses mecanismos. Esse ano, 
pela primeira vez, mais de 80% 
dos estudantes participaram do Sa-
ego, nosso sistema de avaliação”.

Sobre a infraestrutura física, 
que inclui a construção e reforma 
de escolas e quadras esportivas, a 
Seduce investiu cerca de R$192 
milhões. Os recursos para aqui-
sição de novos equipamentos gi-
raram em torno de R$22 milhões, 
com a compra de 26.369 jogos es-
colares, 1.030 computadores, 200 
notebooks, 50 salas modulares, 
50 ônibus escolares, entre outros.

 
Cultura

Os tradicionais festivais cultu-
rais aconteceram e, como destacou 
a secretária, com uma qualidade 
inquestionável. O Festival In-
ternacional de Cinema e Vídeo 
Ambiental (Fica 2016) e o Canto 
da Primavera 2016 foram respon-
sáveis por atrair um público de 55 
mil pessoas nas cidades de Goiás 
e Pirenópolis. “A qualidade se 

consolida. O mundo todo fala do 
‘Fica’, o ‘Canto’ foi um sucesso 
de público. A nossa certeza é que 
2017 será ainda melhor”, celebrou.

Com mais de R$27 milhões, 
o Fundo de Arte e Cultura está 
financiando 270 projetos da so-
ciedade civil em todo o estado. 
A abrangência do incentivo é ta-
manha que coloca Goiás entre os 
cinco estados com maior fomento 
à cultura do país.

Estão todos garantidos para 
2017. O Fundo de Arte e Cultura 
assegurado, a Lei Goyazes asse-
gurada, o Pró-Esporte, Pró-atleta, 
todos os projetos e programas hoje 
existentes nas áreas da Educação, 
da Cultura e do Esporte estão asse-
gurados e com implementos. “Na 
Educação, por exemplo, estamos 
implantando as escolas em tempo 
integral, estamos aprimorando 
nosso sistema de avaliação”, ex-
plica.

 
Esporte

Ao se lembrar das ações de-
senvolvidas na área do Esporte, a 
secretária estadual Raquel Teixeira 
citou o sucesso do 15º Campeona-
to Mundial Universitário de Fut-
sal, que ocorreu em julho e reuniu 
atletas de 16 países. Sobre atletas 
de alto rendimento, são R$6,5 
milhões destinados ao Pró-Esporte 
e R$3 milhões ao Pró-Atleta, pro-
gramas de incentivo que abrangem 

centenas de beneficiados.
A Seduce também abriu cami-

nho para os aspirantes a atletas 
com projetos inclusivos. A Ini-
ciação Esportiva, por exemplo, 
ofereceu aulas gratuitas em di-
versas modalidades a cerca de 8 
mil alunos, de crianças a idosos. 
Já a Rua do Lazer é uma caravana 
itinerante que leva uma estrutura 
para prática esportiva a diversos 
municípios. Foram pelo menos 
100 cidades visitadas esse ano. A 

aquisição de material esportivo 
para os programas custou cerca 
de R$4,5 milhões.

Para contemplar o interior 
(todas as regiões goianas), tam-
bém foi anunciado pela Seduce 
um termo de cooperação com 
municípios para a construção de 
50 campos de futebol society. 
As obras são avaliadas em R$7,5 
milhões (Informações, sem adap-
tações: Comunicação Setorial da 
Seduce).

Mônica Salvador/Seduce
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Prefeita é acionada na Justiça e notificada 
por atraso no pagamento de servidores

Marinho: “A 
Solange nunca 

abriu diálogo 
com nós, 

servidores e, 
com o Sindicato”

Devido atraso no pagamento 
de parte dos servidores do mu-
nicípio de Uruaçu (novembro e 
13º salário), Solange Bertulino 
(PMDB), prefeita de Uruaçu, foi 
notificada na manhã de 20 de de-
zembro, na sede da Prefeitura.

No Mandado de Cumprimen-
to de Liminar e Notificação do 
Impetrado, datado do dia 19 de 
dezembro, o juiz Leonardo Naciff 
Bezerra, da 2ª Vara da Comarca 
de Uruaçu, condenou a chefe do 
Poder Executivo. Presidido por 
Mário Ribeiro Filho (Marinho), o 
Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Uruaçu (SINDIU-
RUAÇU) é o impetrante, autor 
da ação.

“Eu, por exemplo, estou com o 
meu salário de novembro e o meu 
13º salário atrasados. Aniversario 
em outubro, quando eu devia ter 
recebido o 13º, mas até agora não 
recebi”, desabafava Marinho ao 
Jornal Cidade em 21 de dezem-
bro, relembrando: “A Solange 
nunca abriu diálogo com nós, 
servidores e, com o Sindicato, que 
mais uma vez teve que recorrer à 
Justiça para fazer valer os direitos 
dos servidores”.

A expectativa naquela ocasião: 
que os valores atrasados fossem 
creditados nas contas bancárias na 
noite da mencionada data, quando 
o prazo estabelecido pela sentença 
vencia de fato. No caso, os cre-
dores poderiam movimentar suas 
contas, utilizando tais valores, na 
manhã seguinte.

Marinho comentara à repor-
tagem: “Tomara que ela cumpra, 
pois nós, servidores, passamos 
por dificuldades e precisamos 
receber. Essas atitudes da prefeita 
podem causar prejuízo de R$5 mil 
por dia [caso dos percebimentos 
atrasados] e, até mesmo resultar 
oficialmente em ato de improbi-
dade administrativa e, inclusive, 
ela ser presa, se ficar descum-
prindo determinações judiciais”, 
ressaltando que também vencia 
na mesma data o prazo estipulado 
em outra ação judicial (mais uma 
ação do Sindicato), determinando 
o repasse do valor atrasado do Ins-
tituto de Previdência e Assistência 
dos Servidores do Estado de Goiás 
(Ipasgo). Exatos R$131.726,03 
(veja na imagem). “É um grande 
desgaste ocupar tanto tempo com 

ajuizamentos de causas, pois po-
díamos estar com os salários em 
dia, com o nosso Ipasgo e a nossa 
previdência – tudo, tudo –, pagos 
com pontualidade. Sobraria até 
mais tempo, com qualidade, para 
buscarmos outras necessidades 
dos funcionários públicos.”

Ao longo dos quatro anos do 
mandato Solange, contatá-la por 
telefone é uma dificuldade. Nestes 
dias finais e com problemas admi-
nistrativos variados, piorou. Uma 
fonte ligada à prefeita informou ao 
JC que na noite daquela quarta-
-feira 21, créditos serão efetuados, 
o que não ocorreu.

Transporte escolar
Na manhã de 20 de dezembro, 

prestadores de serviço do ramo de 
transporte escolar realizaram uma 
manifestação contra atrasos nos 
repasses. Ônibus e outros carros 
desfilaram na avenida Tocantins, 
chamando atenção.

Na locução em carro de pu-
blicidade volante, informações 
davam conta do que se tratava e, 
a categoria avaliava um valor, en-
quanto Solange afirma ser menor.

Uruaçu Prev
Conforme já noticiado por este 

veículo, esse é mais um problema. 
Outras informações sobre o Fun-
do de Previdência do Município 
de Uruaçu (Uruaçu Prev) davam 
conta: a falta de repasses regulares 
ao Fundo é motivo de preocupação 
para todos os servidores. Desde 
17 de agosto de 2015, a prefeita 

está com bens bloqueados pela 
Justiça e a origem da causa en-
volve não repasses regulares ao 
Fundo de Previdência, em deci-
são de doutor Leonardo, com a 
indisponibilidade inicial de bens 
de Solange Bertulino até o valor 
de R$2.355.906,02 (dois milhões, 
trezentos e cinquenta e cinco mil 
e novecentos e seis reais e dois 
centavos). Leia mais sobre o 
bloqueio acessando http://www.
jotacidade.com/noticias/exibir.
php?noticia_id=1582&noticia_
link=3 – postagem feita por este 
periódico. E,

-Ipasgo: existiram atrasos su-
cessivos nos repasses mensais 
ao Sindicato, responsável pelos 
recolhimentos, também mensais, 
junto ao Ipasgo. Erro da Prefeitura 
uruaçuense provoca dezenas de 
transtornos causados aos benefi-
ciários, que depararam diversas 
vezes com paralisação dos servi-
ços dos profissionais de medicina 
conveniados.

Faltando poucas horas para So-
lange deixar o cargo, pendências 
predominam, com a mesma ale-
gando: deixará dinheiro em caixa 
para sanar problemas. Praticamen-
te certeza: o novo prefeito, Valmir 
Pedro (PSDB), herdará grandes 
problemas, inclusive adversidades 
ligadas ao funcionalismo. Na noite 
de 29 de dezembro, a reportagem 
apurou que Valmir poderá tomar 
medidas judiciais com o propósito 
de anular recentes convocações 
feitas por Solange, admitindo ser-
vidores aprovados em concurso.

Fotos: Márcia Cristina

Mandado de 
segurança: na 
ação, pediu-se 

o pagamento de 
salários e 13º 

salário atrasados 
de parte dos 

servidores. 
Solange assinou 

a notificação 
(parte inferior do 

documento 
da Justiça, 

à esquerda)

Manifestação de servidores públicos municipais: busca por salários e outros direitos atrasados

Imagem: Reprodução
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Jovair Arantes destaca: candidatura é 
para valer e será lançada em 10 de janeiro

Deputado Jovair: na luta pela presidência da Câmara

Está idealizada para 10 de 
janeiro, 16h, o lançamento ofi-
cial da candidatura do depu-
tado Jovair Arantes (PTB-GO) 
à presidência da Câmara dos 
Deputados.

Há 22 anos como deputado 
federal, Jovair Arantes afirma que 
um de seus objetivos na presidên-
cia é valorizar o parlamento tupi-
niquim, que tem hoje uma imagem 
negativa perante a sociedade.

Pretendente desde o meio de 
2016, enfaticamente esclarece que 
sua “candidatura é para valer” e 
que não está barganhando cargo 
de ministro em Ministério algum.

“O meu trabalho sempre foi o 
de construir e é isso que eu quero: 
construir uma imagem nova da 
Câmara, no sentido de mostrar 
para a população que quem res-
ponde pela democracia e respeita 
a sociedade é realmente a Câmara 
dos Deputados”, destaca.

O político goiano também 
declarou que vai trabalhar para a 
aprovação das reformas que o país 
precisa, como a da Previdência e a 
trabalhista. “É preciso ter coragem 
para fazer aquilo que é melhor 
para o Brasil retomar o crescimen-
to, de forma estável, sem sustos”, 
considera.

Bem avaliado
Cirurgião-dentista e produtor 

rural, Jovair Arantes foi secretá-
rio de Saúde de Goiás em 1983 
e 1989. Exerce o sexto mandato 

João Ricardo/Liderança do PTB na Câmaracomo deputado federal e ocupa o 
cargo de líder do PTB na Câmara 
dos Deputados desde 2007. Parla-
mentar atuante, tem sido bem ava-
liado pelos Institutos de pesquisa 
de opinião pública que acompa-
nham os trabalhos do Congresso, 
incluindo o Datafolha Instituto de 
Pesquisas, pertencente ao grupo 
Folha, que detém, entre outras em-
presas, o jornal Folha de S.Paulo 
(sediado em São Paulo-SP). E, 
o Departamento Intersindical de 
Assessoria Parlamentar (Diap).

Os outros congressistas que 
pretendem concorrer à presidência 
da Câmara Federal são Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), atual presidente; 
Rogério Rosso (PSD-DF); e, An-
dré Figueiredo (PDT-CE).

Jovair discorda da 
candidatura Maia

De forma respeitosa e educa-
damente, Jovair Arantes enxerga: 
Rodrigo Maia faz com que o 
processo seja levado para a ju-
dicialização. Em poucos dias, a 
possibilidade da candidatura do 
deputado do Rio de Janeiro ga-
nhar mais holofotes no Supremo 
Tribunal Federal (STF) é enorme. 
O goiano tem dito que soa péssimo 
o País ter um presidente sob judice 
e, que Maia estaria “rasgando” a 
Constituição Federal e o Regimen-
to da Câmara.

Para Maia, o veto não se aplica 
a presidentes de mandato-tampão, 
como ele. Segundo Jovair, o go-
verno de Michel Temer (PMDB) 

e 100% dos seus aliados devem 
respeitar o resultado das urnas 
(Informações, com adaptações 
e acréscimo de dados: Agência 
Trabalhista de Notícias. Com 
Assessoria da Liderança do PTB 
na Câmara Federal)”.

[Leia mais sobre o assunto, à 
seguir.

Uruaçuense discorda 
da postura de Rodrigo Maia

Assunto político que domina 
os corredores da política nacional, 
a eleição para a presidência da 
Câmara dos Deputados e da nova 
mesa diretora atrai atenção grande 
não apenas dos 513 ocupantes de 
suas cadeiras e está em uma polê-
mica grande.

A eleição de quem presidirá a 
Casa de Leis nos dois próximos 
anos está agendada para 2 de feve-
reiro e dos nomes que – já –, estão 
da disputa consta o de Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), atual presiden-
te do órgão, desde 14 de julho 
de 2016, quando foi eleito em 
mandato tampão, face a renúncia 
de Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 
hoje não mais deputado e preso 
em Curitiba-PR.

O artigo 57, parágrafo 4º da 
Constituição Federal (CF), veda 
a recondução, na eleição imedia-
tamente subsequente (caso desta 
de 2017), para o cargo que Maia 
hoje ocupa. O próprio Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados 
reproduz totalmente a regra cons-
titucional. Diante de duas regras 

aparentemente expressas, dizem, 
o plano de Maia poderia seguir em 
frente? Sim. E aí está a polêmica, 
pois ele e aliados (tipo os petistas) 
querem peitar a CF e o Regimento, 
que proíbem a reeleição, permiti-
da, de fato, somente se for nos dois 
últimos anos de uma legislatura e 
nos dois primeiros da legislatura 
seguinte, ou seja, havendo uma 
nova eleição (povo ir às urnas) en-
tre os mandatos. Isso ocorreu, por 
exemplo, com o então deputado 
federal Michel Temer, presidente 
entre fevereiro de 1997 e fevereiro 
de 2001 (quatro anos seguidos). 
Porém, ele foi reeleito deputado 
nas eleições 1998, habilitando-se 
para concorrer ao cargo central da 
Câmara na disputa seguinte. Foi 
até além, ocupando a presidência 
também entre fevereiro de 2009 e 
dezembro de 2010.

Uruaçuense aliado
Falando ao Jornal Cidade, 

Lourencinho, prefeito de Uruaçu 
no mandato 2009-2012, critica a 
conduta de Rodrigo Maia querer 
se candidatar: “Ao ser eleito ano 
passado para mandato tampão, o 
Maia herdou o período restante 
do Eduardo Cunha, além de herdar 
tudo que determina o Regimento 
da Casa. E o que o Regimento 
estabelece, nesse caso? Limites, 
inclusive o que fala do impedi-
mento para a reeleição”, contesta o 
nortense filiado ao PTB e aliado de 
anos de Jovair Arantes, candidato a 
presidência da Câmara que lançará 

oficialmente campanha dia 10 de 
janeiro, 16h.

“O Maia deve parar com isso 
e não tocar o projeto da reeleição, 
pois estaria rasgando a Consti-
tuição o Regimento”, comenta o 
político de Uruaçu.

17 votos por Goiás
Lourencinho chama atenção 

também para a contabilidade dos 
votos. “Não consigo acreditar que 
algum dos demais 16 deputados 
federais goianos votará contra o 
Jovair. Entre outras posições de 
destaque no cenário nacional, o 
Jovair Arantes é o coordenador 
da bancada parlamentar goiana 
no Congresso. Não é possível que 

nossos deputados deixarão passar 
a oportunidade de Goiás ter o 
presidente da Câmara Federal, de 
ter um nome que na linha suces-
sória seria o primeiro a ocupar a 
vaga do presidente da República, 
Michel Temer [PMDB], caso seja 
necessário, até 31 de dezembro de 
2018”, comenta.

Na opinião do ex-prefeito, o de-
putado Rogério Rosso (PSD-DF) 
devia retirar a candidatura dele e 
apoiar Jovair. “São amigos e o Jo-
vair apresenta chance maior de se 
eleger presidente da Câmara”, diz, 
confiante, acrescendo: “Os votos 
de hoje do goiano o credenciam 
para disputar o segundo turno, 
chegando à presidência da Casa”.

Presidência da Faeg – José Mário 
toma posse e assume novo mandato

À frente em mais um mandato na Faeg, José Mário Schreiner assume novo triênio no Encontro

Fazer parte do processo de 
conciliar os interesses da agrope-
cuária, de forma colegiada, com 
o intuito de incorporar as necessi-
dades do produtor aos programas 
desenvolvidos pela Federação da 
Agricultura e Pecuária de Goiás 
(Faeg) e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural em Goiás 
(Senar Goiás) é umas das prin-
cipais tarefas a serem realizadas 
pelo sistema. Quem ressaltou estas 
prioridades foi o presidente da 
Faeg e do Conselho Administra-
tivo do Senar Goiás, José Mário 
Schreiner, que tomou posse dia 13 
de dezembro, durante o 3º Encon-
tro de Empreendedores Líderes 
Rurais, realizado em parceria com 
o Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas em 
Goiás (Sebrae Goiás). A cerimônia 
de posse reuniu diretores, produ-
tores e presidentes de Sindicatos 
Rurais (SR) dos municípios goia-
nos, eleitos para a próxima gestão. 
Na ocasião, foram apresentados 
os principais números e trabalhos 
desenvolvidos pelo corpo técnico 
e diretoria do sistema, ao longo do 
triênio passado.

José Mário destacou a impor-
tância de continuar dedicando ao 
sistema e garantiu que esta será 
a melhor gestão que a Faeg e o 
Senar Goiás já tiveram. Para ele, 
as próximas ações determinarão 
o curso da política e da economia 
brasileira. “O momento é de muita 
participação, responsabilidade e 
coragem. É inaceitável se omitir, 
deixar nosso destino à mercê de 
incertezas, sem qualquer compro-

Fredox Carvalho/Faegmisso com o nosso setor, nossa 
gente e a nossa nação”, declarou 
José Mário.

De fato, ele se dedica integral-
mente na defesa diária do segmen-
to rural, desenvolvendo atividades 
profissionais relevantes. Seja 
viajando institucionalmente por 
todas as regiões de Goiás, seja 
atendendo em Goiânia. A direto-
ria, listada pelo Jornal Cidade 
anteriormente, conta com Ozires 
Ribeiro Silva (presidente do Sin-
dicato Rural de Uruaçu [SRU]) na 
composição.

Planejamento
Durante o encontro ocorreu 

também a assembleia ordinária 
do Conselho de Representantes 
da Faeg, que definiu as princi-
pais prioridades e elencou todos 
os pontos que irão compor o 
planejamento institucional do 
sistema, com intuito de melhorar 
o setor agropecuário. Para isso, 
foi realizada também apreciação 
das propostas de retificação da 
Previsão Orçamentária de 2016 
e 2017, definição da concessão e 
valor de verba de representação a 
membros da diretoria para o man-
dato 2016/2019, além de assuntos 
diversos de interesse da entidade 
e da classe.

O superintendente da Faeg, 
Claudinei Rigonatto, foi quem 
apresentou os Índices de Desen-
volvimento Sindical (IDS), con-
siderado por ele uma ferramenta 
de planejamento estratégico muito 
importante para Faeg e os sindica-
tos rurais. Ele explicou que com os 

índices traçados pela instituição 
define metas arrojadas para o 
próximo triênio. “O nosso sistema 
sempre primou pela modernidade 
e inovação. Os indicadores criados 
pela Faeg são de cunho nacional, 
tanto que a Confederação da Agri-
cultura e Pecuária (CNA) também 
o adotou. Isso nos orgulha muito”, 
sinaliza.

Rigonatto explica que a ocasião 
é uma oportunidade de integrar os 
dirigentes e fazer um nivelamento 
sobre todos os principais assuntos 
que ocorreram no triênio passado. 
“Sabemos que o ano de 2017 será 
um ano muito difícil, por isso, 
a importância da entidade estar 
preparada, porque o produtor e a 
sociedade dependem da entidade 
para poder avançar”, pontua.

Troca de ideias
Quem destaca também a im-

portância do evento é o vice-
-presidente institucional da Faeg, 
Eduardo Veras de Araújo, que 
assume pela primeira vez repre-
sentatividade dentro do sistema. 
“Temos dirigentes de todas as 
regiões do estado, mas com re-
alidades diferentes. A troca de 
experiência é muito importante 
para fortalecer e unificar o discur-
so”, detalha.

Segundo Veras, a expectativa 
para o próximo triênio é a mais 
positiva possível. “Agradeço a 
confiança dos dirigentes e toda 
diretoria. A expectativa para os 
próximos anos é muito grande, já 
que o presidente José Mário nos 
posicionou que quer uma gestão 

compartilhada. Teremos muitos 
desafios pela frente, precisamos 
organizar todas as comissões, 
porque temos temas transversais, 
como a questão dos recursos hí-
dricos, que tem nos preocupado 
bastante e vai pesar muito em 
2017, a questão do meio ambiente 
que toda hora tem nos cobrado, 
tentando mudar algumas questões 
no Código Florestal, então, a Faeg 
tem atuado com muita firmeza e 
respaldo técnico”, sinaliza Edu-
ardo.

Desafios do setor
O diretor superintendente do 

Sebrae, Igor Montenegro, reco-
nhece a disseminação do conhe-
cimento é fundamental para os 
negócios. “Esse é um momento 

muito rico, significativo para 
parceria que o Sebrae tem com 
a Faeg e o Senar Goiás. Temos 
grande honra de sermos parceiros, 
porque encontramos os melhores 
resultados que tivemos entre todos 
os setores e segmentos que traba-
lhamos”, destaca.

O presidente do Sindicato Ru-
ral (SR) de Porangatu e também 
segundo vice-presidente institu-
cional, Gustavo Castro Doura-
do, destaca que reunir grandes 
lideranças empreendedoras rurais 
permite a troca de informações 
e discutir as melhores ações ao 
produtor rural. Ele também sina-
liza que a avaliação de todo o ano 
permite também que o sistema 
Faeg e Senar Goiás trabalhe cada 
vez mais em prol do produtor. 
“Com toda certeza os represen-

tantes de cada município poderão 
levar o que existe de melhor para 
os municípios”, relata. 

Quem também marcou pre-
sença no encontro foi a jornalista 
Kellen Severo, que abordou a 
temática ‘Os desafios do setor pro-
dutivo rural’. Ela explanou sobre 
os aspectos políticos e econômicos 
do setor, apresentando as expecta-
tivas para o próximo ano. Segundo 
ela, o país passa por uma crise 
profunda, com a possibilidade de 
ter reeleição em 2017.

Confira outras notícias em 
sistemafaeg.com.br, página ele-
trônica da Federação e, também 
em diferentes redes sociais, aces-
síveis inclusive através do site 
(Informações, sob adaptações: 
Comunicação Faeg – Juliana 
Barros).

EM URUAÇU, > CLÍNICA NINA < >> TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA MULTISLICE 16 CANAIS <<. Se 

i-n-f-o-r-m-e, visitando ou telefonando > (62) 3357-1401 <
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