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esporte - 23 de abril de 2017: com mais uma atuação brilhante do 
argentino lionel messi, o Barcelona levou a melhor sobre o real madrid 
e venceu por 3 a 2 mais um super clássico espanhol entre os times de 
fama mundial. messi, endiabrado, marcou duas vezes (sendo o da vitória 
nos acréscimos da etapa final), chegou aos 500 gols em partidas oficias 
pelo clube catalão e assegurou o triunfo de virada em pleno Santiago 
Bernabéu. 500 gols: uma marca importante.

(fonte: ‘globoesporte.globo.com’)

jornal cIdade - contatoS com a redaçÃo

*jotacidade@gmail.com *www.jotacidade.com
*blogdojornalcidade.blogspot.com *@jornalcidadeuruacu 
*www.facebook.com/jornalcidadeuruacu *@jornalcidade

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

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

Visite uruaçu, ‘terra do caju’ e do lago Serra da mesa
‘Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem.’ - Salmo 126:1

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

O Instituto Yamana de 
Desenvolvimento Social investe em 

projetos de capacitação e incentivo à 
atividade econômica local, em setores 
como agricultura, comércio e serviços.

A Yamana e comunidade  
avançam juntas!
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GERAR RENDA 
É GERAR VALOR 
PARA A SOCIEDADE!

28 de abril – Manifestação em Uruaçu 
ajuda elevar ‘grito’ de insatisfação nacional

CIDADE - Página 3

Manifestantes se reuniram no Centro e seguiram em passeata pela avenida Tocantins. Repor-
tagem ouviu participantes, que se mostraram satisfeitos com o ato de cunho nacional. Presidente 
do SINDIURUAÇU E REGIÃO, Mário Ribeiro Filho (Marinho) comenta: “A luta continua”.
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Serviços fotográficos 
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dIVulGue seu 

evento 
(baixos preços).

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

Pré-mentiras e pós-verdadesSAÚDE DO
CORAÇÃO
Doutor João Joaquim de Oliveira
joaomedicina.ufg@gmail.com * Acesse www.jjoaquim.blogspot.com.br

Imagem... - HojeImagem... - Ontem
...Na sequência do assunto ini-

ciado ao lado, frisa-se que nos dias 
atuais Dé Aranha (foto [de um ano 
atrás]) é respeitado comentarista 
esportivo da rádio Globo AM, do 
Rio de Janeiro. Passam os anos, 
com um visual aqui, outro ali, Dé, o 
Aranha, é claro, sincero, determina-
do e detém infinitas histórias engra-
çadas para contar ao longo da vida. 
Morador da Cidade Maravilhosa e 
registrado Domingos Elias Alves 
Pedra, é excelente personagem de 
toda a história do futebol brasileiro. 
Salve, salve Dé Aranha, um irreve-
rente (Jota Marcelo).

R
ep

ro
du

çã
o/

ca
na

l S
po

rT
V

 (0
6/

05
/2

01
6)...Dé Aranha (dir.) brilhou no 

futebol na década de 1970, espe-
cialmente jogando pelo Vasco, 
onde formou dupla com Roberto 
Dinamite (esq.). Ao encerrar 
a carreira, se tornou treinador, 
inclusive do Ceres, da cidade de 
mesmo nome, localizada no Vale 
do São Patrício de Goiás. Na foto 
seguinte, Dé é entrevistado por 
Jota Marcelo (editor-chefe do 
Jornal Cidade), então repórter 
esportivo da rádio Educadora. 
Jogo válido pela Segunda Divisão 
do Campeonato Goiano/1990 no 
estádio Serra Grande (Uruaçu).
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Umberto Eco (1932-2016) 
[foto]: escritor e filósofo italiano, 
afirmou que as redes sociais dão 
o direito à palavra a uma “legião 
de imbecis” que antes falavam 
apenas “em um bar e depois de 
uma taça de vinho, sem prejudi-
car a coletividade”.

Diversos jornais e críticas 
elegeram a palavra de 2016 
como sendo a pós-verdade (“pós-
-truth”). Em 2015, não foi  uma 
palavra, mas uma carinha de 
emoji, uma figurinha que ri tanto 
até chorar. Tem ideias e criações 
que só mesmo vindas do Japão 
(criação deles, as tais emojis) e 
propagadas pelos americanos 
para lançá-las. O próprio Donald 
Trump parece ser uma pós-
-verdade (uma genuína criação 
ianque).

Mas, afinal de contas o que 
é mesmo pós-verdade. Vamos 
ao conceito. O primeiro pós-
-verdadeiro que conheci era ale-
mão e trabalhou como ministro 
de Propaganda do nazismo de 
Hitler. Joseph Goebbels era seu 
marqueteiro. Foi dele a frase de 
que se uma mentira é espalhada 
100 vezes, ela se torna verdade. 
Essa é uma chave de definição do 
que é a pós-verdade. Em outros 
termos é todo boato, fofoca, ima-
gem ou ideia tola que ganha mais 
credibilidade e seguidores do que 
um fato real e antagônico a essa 
divulgação fantasiosa e falsa. 
Depois da chamada delação do 

fim do mundo, dos executivos do 
Odebrecht, temos certeza de abri-
gar muito mais pós-verdadeiros 
políticos do que sonhava nossa 
filosofia.

Temos três pós-verdades que 
circularam pelo mundo recente-
mente e que ganharam adeptos 
e fieis. A primeira, a narrativa 
de que o Brexit acarretaria 470 
milhões de dólares em prejuízo 
para a Grã-Bretanha por semana. 
A segunda narrativa foi que o 
papa Francisco apoiava a eleição 
de Donald Trump. Por último 
dizia-se que Barack Obama era o 
real e legítimo criador de Estado 
Islâmico.

O jornal The Economist afir-
mou uma coisa que o Brasil inteiro 
já está careca de saber: de que 
políticos sempre mentem. Só que 
lá o Trump ultrapassou os nossos 
limites de pós-verdades.

Pelo que constatamos, as novas 
mídias, como Facebook, Twitter 
e WhatsApp são os grandes pro-
pagadores de boatos, fofocas e 
factoides. Enfim, são molas pro-
pulsoras de pós-verdades.

Aqui no Brasil temos mais do 
que nunca presenciado outros 
fenômenos quando o assunto 
é a criação de palavras e pós-
-verdades.

Estamos a nos referir à pré-
-mentira. Funciona mais ou menos 
assim, mais para mais: muitas de 
nossas excrescências da política 
(não confundir com excelências) 
são flagradas com a boca na boti-

ja; ou melhor, expressando e ver-
balizando uma verdade. Ou seja, 
uma verdade em segredo porque 
de natureza criminosa. Tipo “a 
parte que me toca será de 10%; 
minha conta na Suíça aguarda 
o seu depósito de 10 milhões”, 
etc e tal. Advirto, são afirmações 
corretas.

Ou então, aquele papo de que 
“temos que interromper a sangria 
da Lava Jato, limitar a atuação 
da polícia federal, a suruba não 
pode ser seletiva”. Entre outros 
palavreados do submundo do cri-
me politico. Tal qual o submundo 
putrefato do PCC, São Paulo, Co-
mando Vermelho, Rio de Janeiro.

Ora! Vindo à público tais diá-
logos, áudios e vídeos, de pronto 
o falante tem sempre uma nova 
versão, uma nova definição da-
quele vocabulário. É como se eles 

criassem um novo glossário para 
seus diálogos. Um verbete muito 
buscado tem sido o contexto. O 
corrupto não tem como negar 
porque têm imagens e áudios, 
mas flagrado na esparrela, o 
embusteiro e larápio tem logo 
uma explicação: Não, não, tal 
afirmação foi dita em outro con-
texto. “Aqueles 800 mil dólares 
de minha conta na Suíça não são 
meus. Não foram depositados 
por mim”.

Enfim, se a era Trump criou 
as chamadas pós-verdades, nos-
sos políticos e empreiteiros 
corruptos criaram as chamadas 
pré-mentiras, que antecedem as 
pós-verdades. Já somos exporta-
dores de muitas frutas exóticas, 
agora temos mais essas jabutica-
bas, que só vingam, florescem e 
amadurecem aqui no Brasil.
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Investimentos... Marconi Perillo: ‘Eu gosto de sorrir’

“Uma mão 
doa, a outra 

‘não precisa’ 
saber. Aprendi 

isso com a 
minha mãe”

Goiás na Frente: maior programa de investimentos da história de Goiás, com R$9 bilhões 
de investimentos destinados a diversas áreas da gestão estadual, é o resultado do planeja-
mento administrativo e das medidas de austeridade fiscal adotadas pelo governador Marconi 
Perillo (PSDB), no final de 2014. Tema bastante comentado (e será por anos), a iniciativa 
atrai atenção. São receitas do Tesouro Estadual e, é ainda um conjunto de investimentos 
reunindo receitas da privatização da Celg Distribuição (comprada pelo grupo italiano Enel 
Brasil), do Orçamento Geral do Estado, de convênios com a União e, de outros aportes da 
iniciativa privada, como os das mineradoras.

O plano de investimentos, anunciado em 30 de março e com prática imediata, 
destina recursos específicos para obras de Infraestrutura (rodovias, aeroportos, 
aeródromos, obras urbanas); Saúde Pública (construção e conclusão de Hos-
pitais [Hospital Regional de Uruaçu, por exemplo] e, Centros de Referência 
e Excelência em Dependência Química [Credeqs]); Educação; Habitação; e, 
Segurança Pública.

Bruno Araújo, ministro das Cidades, quando do lançamento do programa, em 
Goiânia: “Quero dizer da satisfação de ver um Estado como Goiás partir na frente 
e inaugurar no Brasil um movimento entre os Estados que começam a mostrar 
sua capacidade de investimentos. Nada disso vem de graça. Tem que ter feito o 
‘dever de casa’ e ter tido atitudes corajosas de fazer os ajustes necessários. No 
momento certo, se colhe o que se plantou bem. Esses R$9 bilhões são recursos que vão gerar 
empregos, aumentar a renda das pessoas e vão entregar infraestrutura e mais qualidade de 
vida para toda a população de Goiás”.

“O programa Goiás na Frente vai alavancar a economia goiana e gerar um novo ciclo vir-
tuoso de desenvolvimento em todo o Estado”, afirmou o vice-governador José Eliton (PSDB) 
na edição do Encontro Regional do Goiás na Frente em Posse, cidade onde ele nasceu.

Em 18 de abril, durante cerimônia do anúncio do aumento de 25% no repasse dos recur-

sos do programa Ação Auxílio Nutricional – Pão e Leite, disse o governador: “Às vezes as 
pessoas falam: ‘O Marconi está muito carrancudo’. Eu gosto de sorrir”, esclareceu o chefe 
de Estado, emendando: “É preciso vencer primeiro o desafio para depois a gente sorrir. 
Agora todos nós estamos sorrindo, porque vocês agora vão ter condições de realizar uma 
prestação às pessoas carentes melhor. Eu gosto de sorrir, mas é que às vezes a gente tem 
tantos problemas a serem enfrentados, tantos desafios e, os problemas são tão grandes que 
não dá para a gente ficar rindo o tempo inteiro”. Ele acrescentou: “Nós materializamos as 

receitas que o Estado arrecada de todo mundo, e estamos aqui para ‘dar uma 
mão, um empurrãozinho’ ao gigantesco trabalho que vocês fazem no anonimato, 
sem quererem aparecer, sem quererem demonstrar que estão fazendo caridade. 
Uma mão doa, a outra ‘não precisa’ saber. Eu aprendi isso com a minha mãe”.

Ou seja: investimentos estruturantes e sociais/assistenciais...
Mauri Lemes, presidente do PSDB de Uruaçu, sede do Jornal Cidade, 

disse ao periódico dia 20 de abril, durante evento de entrega de óculos de grau 
para agraciados carentes: “[Além de] investir muito em Goiás, o governador 
se preocupa com o lado social, abrindo oportunidades e reduzindo dificuldades 
de milhares de famílias. Exemplo nosso de hoje, com a entrega dos óculos, tem 
grande significado”, com Tayrone Di Martino, secretário de Estado de Governo, 
narrando, no mesmo acontecimento, ao JC que a rede de proteção social propor-

cionada por Marconi “é ampla, não deixando de assistir famílias carentes. Por outro lado, o 
governador não deixa de investir com obras estruturantes, inclusive aqui, como, por exemplo, 
com o Hospital Regional, que, temos certeza, será inaugurado na gestão do Marconi”.

“...Se nós não trabalharmos diuturnamente em função daquilo a que fomos designados, 
certamente que nós vamos deixar de fazer muito pelas outras pessoas que precisam da gente”: 
palavras do municipalista Marconi Perillo, que manteve e mantém diálogos com todos os 
246 prefeitos goianos visando destinar investimentos para a população.
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Uruaçu: manifestação ajuda soar descontentamento
Jota Marcelo

Uruaçu não ficou de fora da 
série de manifestações de 28 de 
abril e na cidade do Norte goiano o 
que se viu foi protesto direcionado 
contra as reformas trabalhista e 
previdenciária, além de outras 
reivindicações e mostras de con-
trariedades variadas.

Com trezentas pessoas, em mé-
dia, o grupo se concentrou em 
frente à agência do Banco do Brasil, 
seguindo até o monumento Pássa-
ro Grande, fazendo o contorno e 
adentrando novamente a via pública 
principal – avenida Tocantins –, indo 
até a porta da Câmara Municipal. No 
percurso, mais de 20 participantes 
fizeram uso da palavra, inclusive 
convocando quem assistia ou pas-
sava para se juntarem a eles. Uma 
viatura da Polícia Militar do Estado 
de Goiás (PMGO) e um carro de 
publicidade volante estiveram na 
dianteira e, nenhum ato de baderna 
foi registrado. A caminhada teve 
início às 10h44. Com informação 
de que a programação teria início 
em diferentes horários (8h30, depois 
10h) e, sob relatos de dois pontos 
(em frente às agências do BB e da 
Caixa Econômica Federal) fez com 
que participantes ficassem irritados 
com falta de maior organização.

Portadores de duas bandeiras 
com logotipo do PT ganharam 
solicitação para que deixassem de 
expô-las, com pedido aceito apenas 
nas proximidades do monumento 
Pássaro Grande. O caso ganhou 
repercussão em grupos de redes 
sociais, especialmente pelo fato 
de – com antecedência –, ter havido 
orientação para que ninguém lidasse 
com conotação partidária. São pes-
soas de bem da sociedade de Uruaçu, 
mas a iniciativa desagradou 99,99%.

A greve geral foi convocada na-
cionalmente por Centrais Sindicais, 
atraindo no País mais de 100 catego-
rias e serviços. Em Uruaçu, não teve 
uma frente organizadora específica 
responsável, mas sim uma junção de 
forças por ideais conjuntos.

SINDIURUAÇU E REGIÃO
Com participação de repre-

sentações diversas, a reportagem 
presenciou funcionários públicos 
municipais, estaduais e federais, 
além de sindicalistas, estudantes e 
outros classistas – Exemplos: enti-
dades classistas, ou representantes, 
ou servidores dos Correios, da Jus-
tiça Comum, da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), bancários, alunos de 
unidades de ensino (fundamental, 
médio e superior).

Também entre as entidades, o 
Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Uruaçu, Campinorte, 
Nova Iguaçu de Goiás, Alto Hori-
zonte, Mara Rosa, Amaralina, Es-
trela do Norte, Mutunópolis, Barro 
Alto, Santa Rita do Novo Destino 
e Nova Glória (SINDIURUAÇU 
E REGIÃO), presidido por Mário 
Ribeiro Filho (fotos 4 e 6). Pres-
tando depoimentos nos bastidores 
da caminhada, o popular Marinho 
considerou que o acontecimento 
tem significado importante e que “a 
luta não termina hoje  [confira dois 
vídeos com declarações do líder 
sindical]”: www.youtube.com Jornal 
Cidade Jota e Márcia.

Com antecedência, o Sindicato 
publicou texto, conteúdo básico 

utilizado também na publicidade 
volante gravada/anunciada no evento 
e, em linhas gerais, apresentou o 
teor que segue: Neste 28 de abril, 
data marcante em todo o Brasil, o 
SINDIURUAÇU E REGIÃO não 
poderia de deixar de participar das 
atividades municipais, regionais, 
estaduais e nacionais, manifestando 
pacificamente que discorda da ten-
tativa do governo federal de querer 
prejudicar o funcionalismo público, 
cortando direitos conquistados 
legitimamente e protelando outros 
anseios do servidor, além de querer 
fazer o mesmo com o trabalhador 
em geral. Diga não ao desrespeito 
com os servidores públicos! Diga 
não a reforma trabalhista! Diga não 
a reforma da Previdência! Chega de 
retrocessos!

O SINDIURUAÇU E REGIÃO, 
como sempre, está ao lado do ser-
vidor público e jamais deixaria de 
protestar, esclarecendo ser contra 
tentativas do governo federal de 
prejudicar o funcionalismo, cer-
ceando direitos conquistados ao 
longo de décadas. Somos contra 
quem visa barrar outros anseios do 
ser humano lutador. Diga não ao 
desrespeito com os pais de famílias! 
Diga não ao governo federal que 
quer desmobilizar o sindicalismo do 
bem. – Com Marinho frisando que a 
luta permanecesse por toda a vida..

Eles falaram à reportagem
Atendendo a reportagem, partici-

pantes enalteceram as atividades do 
28 de abril. Marinho ressalta também 
que a união de forças em prol da 
realização da manifestação já foi 
uma vitória por si só. Em seguida, 
a expressividade das representações 
que foram para a avenida, bem como 
o conteúdo das mensagens trans-
mitidas. Uruaçu está de parabéns! 
Agradeço demais a participação de 
cada pessoa, de cada companheiro!”

Helcy Braga, primeira tesoureira 
do SINDIURUAÇU E REGIÃO, era 
uma das participantes mais animadas 
e a todo instante foi vista estimulan-
do terceiros, chamando atenção para 
a importância das causas defendidas. 
Uma sindicalista entusiasmada e 
companheira de primeira hora de 
Marinho. “Devemos protestar. Te-
mos que lutar pelos nossos direitos”.

Carlos Henrique Alves do Rêgo 
(Carzem), bancário, jornalista, blo-
gueiro e uma das pessoas mais cultas 
de Uruaçu, disse ser muito importan-
te toda a ação. “Que nós de Uruaçu 
não fiquemos à margem do que está 
acontecendo no País. Uruaçu tam-
bém está ‘acordado’, está sofrendo, 
como todo o Brasil”. Lamentando 
“profundamente por aqueles que 
não entenderam a causa”, pregou: 
“...Pelos que não entenderam a 
profundidade ‘da coisa’, como por 
exemplo, os próprios servidores do 
Município, com o prefeito do PSDB 
[Valmir Pedro], ligado ao PSDB 
do Marconi Perillo, governador de 
Goiás aliado do presidente Michel 
Temer [PMDB], decretando ponto 
facultativo, para que os funcionários 
pudessem participar do evento... E 
o funcionalismo não compareceu 
como devia! O prefeito acertou, mas, 
o Município, que tem mais de mil 
funcionários e, a gente vê que uma 
minoria de funcionários participou. 
Acho essa não participação lamentá-
vel, como eu acho lamentável pelos 
meus colegas de banco [Banco do 
Brasil]. Somos 19 e só tinham cin-

co participando e, por pessoas de 
outras entidades também. Estão de 
parabéns todos os movimentos aqui 
representados e a manifestação foi 
pacífica, assim como deveria ser”.

Hugo Barros, servidor do Ins-
tituto Federal de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia de Goiás (IFG) 
– Câmpus Uruaçu, fez “avalição 
muito boa. Quero Parabenizar todos 
os movimentos, trabalhadores da 
Prefeitura, Justiça, dos Correios, 
bancário, da Polícia, trabalhadores 
da iniciativa privada, até porque 
todos os servidores são impactados 
para essas reformas que a gente 
está lutando hoje. Seria a reforma 
da Previdência e trabalhista. Por 
exemplo: a da Previdência traz mu-
danças significativas para todos os 
trabalhadores públicos e privados. 
O tempo de contribuição mínimo 
está passando para 30 anos. Isso é 
prejudicial a todos os trabalhadores. 
A classe política está fazendo toda 
essa reforma com pouca discussão”. 
Alertando que hoje o Congresso, 
“ao invés de estar recebendo a po-
pulação, discutindo, está ‘rodeado’ 
de seguranças. Parece que a classe 
política em vez de discutir com a 
população tem medo da população. 
Somos contra tudo isso e resolveu-se 
manifestar. Estão todos de parabéns, 
agradecemos a presença da impren-
sa, porque a imprensa é essencial 
no meio de toda essa luta, até para 
ajudar melhor informar a população, 
que às vezes, em muitos casos, não 
tem toda essa informação”.

Estudante e assíduo em redes 
sociais, Raphael Sousa classificou 
como “bastante positiva, pelo fato 
de ser um dia histórico no País, com 
greve geral. O Brasil, no momento, 
se encontra parado, tudo parado, 
contra a reforma, ‘desforma’ da 
Previdência. Foi positivo em Uruaçu 
e a luta não termina. Ela continua”.

Ponto facultativo
Devido a paralisação de cunho 

nacional, a Prefeitura de Uruaçu 
decretou ponto facultativo nas 
repartições municipais, mas com 
atendimento normal no Departa-
mento de Arrecadação Municipal, 
além de atividades operacionais, 
serviços considerados essenciais e 
indispensáveis. Na segunda-feira 
1º, Dia do Trabalho, também não 
houve expediente, com o expediente 
voltando à normalidade dia 2.

Para Marinho, a decisão do pre-
feito Valmir Pedro é positiva, “uma 
vez que a mobilização é legal, de 
cunho nacional e representa muito 
para o Brasil. O Valmir teve bom 
senso e agradecemos ao prefeito 
pelo decreto. Nós pedimos que ele 
baixasse o decreto”, esclarece o 
dirigente sindical.
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A Mineração Maracá parabeniza, 
especialmente, a seus trabalhadores 
próprios e contratados, que se 
esforçam todos os dias para fazer  
a empresa acontecer. 

Vocês são parte importante nos 
processos de excelência em 
saúde, segurança do trabalho e 
preservação do meio ambiente, 
que se refletem no respeito às 
comunidades onde atuamos!

1º DIA MAIO 
DIA DO TRABALHO
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TRABALHADOR,  
SUA DEDICAÇÃO É O VERDADEIRO 
OURO QUE MOVE O NOSSO 
DESENVOLVIMENTO!

Um futuro próspero e inovador 
passa por suas mãos.
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COM  9 BILHÕES  A SEREM APLICADOS, 
GOIÁS DÁ UM NOVO SALTO DE DESENVOLVIMENTO. 
E SURGE COMO O PRIMEIRO ESTADO DO BRASIL A 
SAIR DA CRISE.

N A S C E  O  P R O G R A M A

INOVAÇÃO QUE CUIDA DAS PESSOAS

Desde o primeiro momento Goiás acreditou no Brasil e na sua 
força. Os goianos sabiam que seriam necessários sacrifícios para 
superar a crise nacional e que enfrentariam dificuldades. 

Os resultados do ajuste já se mostram: Goiás atingiu o 
equilíbrio fiscal e é o primeiro estado a sair na frente da 
recuperação do novo Brasil que está nascendo.

Outros R$ 3 bilhões de investimentos indiretos 
completarão o programa, totalizando R$ 9 bilhões. 
Goiás anda na frente e caminha para se tornar um dos 
estados mais competitivos do nosso país.
Com desenvolvimento e mais empregos. 

Com as contas em dia, credibilidade e diálogo, os 
goianos construíram as bases para o novo salto de 
desenvolvimento. Está nascendo o Programa Goiás Na 
Frente. R$ 6 bilhões em recursos serão aplicados na 
melhoria da qualidade de vida de todos os goianos.

Foram cortados 5 mil cargos comissionados.  

Foram realizados investimentos na eficiência da gestão pública. 
O resultado foi uma significativa redução no custeio.

Goiás foi o primeiro estado a propor a lei que cria um teto 
de gastos pelos próximos 10 anos.

O número de secretarias de estado foi reduzido de 16 para 10. Inflação abaixo da média nacional e agora chega 
a vez da retomada dos investimentos e avançar ainda mais.

No primeiro bimestre deste ano Goiás criou mais de 12 mil 
vagas de trabalho, estando entre os estados que mais 
geram empregos no país.

As exportações cresceram para 5,9 bilhões de reais, em 2016. 
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COMUNIDADES
Mauri Lemes se reelege presidente do PSDB de Uruaçu, 
defende governos Marconi e Valmir e, apoia José Eliton

Dia 19 de abril, o empreende-
dor urbano e rural Mauri Lemes se 
reelegeu por aclamação para mais 
um mandato à frente do diretório 
municipal do PSDB de Uruaçu, em 
eleição interna que contou com a 
presença de muitos correligionários, 
entre os quais Valmir Pedro, prefeito 
da cidade do Norte goiano, onde a 
sigla detém três vereadores – Sil, 
presidente da Câmara Municipal, Bia 
e Wanildo Freitas –, mais secretários 
municipais e outros integrantes de 
diferentes escalões da Administração 
2017-2020.

Mauri Lemes é um dos respon-
sáveis diretos pela vitória de Valmir 
Pedro nas eleições 2016, por desen-
volver atividades essenciais, junta-
mente com outros aliados diretos e 
indiretos. Antes, a localidade teve 
apenas um prefeito do PSDB: doutor 
Edmundo Filho (1997-2000).

‘Agradeço os mais de quinhen-
tos filiados oficiais pelo apoio e a 
confiança na condução dessa im-
portante sigla partidária por mais 
um mandato’, postou em sua conta 
na rede social Facebook o dirigente 
partidário. Em Goiás, o presidente do 
PSDB é o deputado federal Giuseppe 
Vecci. No Brasil, desde 2013 o pre-
sidente nacional é o senador Aécio 
Neves (MG).

Sem atritos
Filiado no partido desde 30 de 

setembro de 2007, pela quarta vez 
(seguida), Mauri Lemes comanda o 
PSDB – março de 2011-2013, 2013-
2015, 2015-2017 e 2017-2019.

Comentando ao Jornal Cidade 
jamais ter disputado internamente a 
presidência, fez questão de lembrar 
que novamente a eleição foi tranquila, 
sem incidentes, reinando a paz no 
tucanato uruaçuense. Em 2015, após 
árduo trabalho de Mauri Lemes e ou-
tros filiados, o PSDB de Uruaçu dei-
xou de apenas figurar na condição de 
comissão provisória e entrou na fase 
consolidada de comissão permanente.

“Eu ajudo no que for possível, o 
partido também ajuda e outros mem-
bros também, pois é bom trabalhar 
de maneira tranquila. Só quero fazer 
o bem, com as decisões tomadas no 
PSDB. Nós somos atuantes o tempo 
todo”, especifica.

Marconi e José Eliton
Para Mauri Lemes, o governador 

de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), 
que estará em Uruaçu dentro de maio, 
lançando regionalmente o programa 
Goiás na Frente, é o melhor gestor 
de todos os tempos no Estado, além 
de ser municipalista implacável, com 
atenção especial voltada para a mu-

nicipalidade, expandindo boas ações 
para as Prefeituras e o povo em geral.

José Eliton tem tudo para se eleger 
governador em 2018, analisa Mauri 
Lemes, o classificando como político 
qualificado para exercer o cargo. Mas, 
antes, alerta, cada aliado deve fazer 
a sua parte, ajudando eleger o hoje 
vice-governador, também filiado no 
PSDB.

Sobre Valmir Pedro, Mauri Le-
mes aprova os meses iniciais da 
Administração do particular amigo e 
enfaticamente prevê que o governo 
que se inicia será um dos melhores 
da história de Uruaçu.

Defensor ferrenho e determinado 
da social-democracia, Valmir Pedro 
disse em uma entrevista ao JC que 
existem muitas pessoas que coman-
dam partidos e usam os mesmos 
apenas nos anos eleitorais. “O partido 
tem que existir todos os anos, todos os 
dias, para debater, discutir, dialogar 
com a sociedade, usando a sua força 
e buscando benefícios que venham 
melhorar a vida da coletividade. 
É isso que nós, a frente do PSDB, 
temos procurado fazer na cidade de 
Uruaçu”, comentou na entrevista de 
título Presidente Mauri Lemes, sobre 
Valmir Pedro: ‘Foi a vitória da hu-
mildade’, de outubro (Jota Marcelo. 
Colaborou: Márcia Cristina).

Presidente Mauri Lemes, com o prefeito Valmir Pedro votando, na eleição interna de 19 de abril: outros dois novos anos no comando do PSDB uruaçuense (foto 1). Com o governador Marconi 
Perillo, durante evento em Uruaçu (2). Novamente, ladeando o empossado prefeito Valmir Pedro, dia 1º de janeiro de 2017. De Mauri: “Só quero fazer o bem, com as decisões tomadas no PSDB” (3)
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Governo de Goiás e Prefeitura de Uruaçu 
doam óculos para quase mil contemplados
Márcia Cristina

Governo de Goiás 
e Prefeitura de Uru-
açu entregam óculos 
de grau para quase 
mil pessoas, inte-
grantes de famílias 
que não têm condi-
ções financeiras para 
consulta e aquisição 
do produto.

Com a participação 
de autoridades, perso-
nalidades, lideranças 
eclesiásticas e classis-
tas, locais, regionais e 
estaduais, na manhã de 
20 de abril, o Governo 
de Goiás e a Prefeitura 
de Uruaçu disponi-
bilizaram 936 óculos 
para contemplados 
que passaram por pro-
cedimentos (exames) 
durante edição do pro-
grama Governo Junto 
de Você, realizado em 
junho na cidade.

Acompanhado da 
primeira-dama Anne 
Lígia; dos secretários 
municipais Padre Cré-
sio (de Promoção So-
cial) e David Damace-
na (Saúde) e, de outros 
assessores, o prefeito 
Valmir Pedro (PSDB) 
expressou se tratar de 
mais uma iniciativa 
do governador Mar-
coni Perillo (PDSB), 
que não mede esforços 
para contribuir com as 
famílias de baixa ren-
da. Satisfeito, focando 
a parceria e comentan-
do ser importante a ini-
ciativa, ele agradeceu 
os que contribuíram 
para com a causa. O 
prefeito adiantou: de-
zenas de parcerias com 
o Governo de Goiás 
ajudarão famílias de 
baixo poder aquisitivo 
uruaçuenses.

Entre novembro 
de 2015 e junho de 
2016, Valmir Pedro 
liderou pedidos e con-
seguiu, junto à gestão 
estadual, que Uruaçu 
se tornasse sede de 
duas edições do Vapt 
Vupt Móvel e uma do 
GJV, possibilitadores 
de uma gama de be-
nefícios assistenciais.

Famílias assistidas
Falando ao Jor-

nal Cidade, Tayrone 
Di Martino, titular da 
Secretaria de Estado 
de Governo (Segov), 
organizadora do pro-
grama, salientou que 
a rede de proteção so-
cial proporcionada por 
Marconi “é ampla, não 
deixando de assistir 
famílias carentes. Por 
outro lado, o gover-
nador não deixa de 
investir com obras es-
truturantes, inclusive 
aqui, como, por exem-
plo, com o Hospital 
Regional do Norte, 
que, temos certeza, 
será inaugurado na 
gestão do Marconi. 
Todos de Uruaçu es-
tão de parabéns pela 
chegada dos óculos”. 
Posteriormente, ele se 
dirigiu para Minaçu, 
participando de ceri-
mônia semelhante.

Outro integrante 
do Governo de Goiás 
e chefe de gabinete da 
Vice-Governadoria, 
Charlles Antonio re-
presentou José Eliton 
(PSDB), vice-gover-
nador. João Henrique 
de Almeida e Alves, 
da Fundação Banco de 
Olhos de Goiás, igual-
mente compareceu.

Além dos listados, 
na mesa de trabalho, 
outros parceiros, entre 
os quais os vereadores 
Bia (PSDB), Fábio 
Vasconcelos (PP), Ma-
ria das Neves (PSB), 

Raimundo Pedreiro (PROS), Rony Piettro 
(PMN) e Taroba (PROS). Mauri Lemes, 
presidente do PSDB local. E, a advogada 
Carla Faria, representando a deputada 
federal Flávia Morais (PDT).

Padre Crésio reforçou que as dificul-
dades e as demandas apresentadas pelas 
famílias são muitas, mas a Prefeitura não 

se furta de apoiar, dentro das normas e na 
medida do possível. Para Mauri Lemes, mais 
que “investir muito em Goiás, o governador se 
preocupa com o lado social, abrindo oportuni-
dades e reduzindo dificuldades de milhares de 
famílias. Exemplo nosso de hoje, com a entre-
ga dos óculos, tem grande significado”, expôs 
Mauri, incentivador de causas assistenciais.

João Henrique (Fundação) (esq.); prefeito Valmir Pedro; beneficiário; Tayrone 
Di Martino e Charlles Antonio (Governo); e, Mauri Lemes no evento assistencial
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