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cultura - a universal Studios anunciou que está produzindo um filme 
sobre a vida de madonna e a cantora reclamou da apropriação de sua 
história. “ninguém sabe o que eu sei, o que eu vi. Só eu posso contar a 
minha história. Qualquer pessoa que tente fazer isso é um charlatão e 
um idiota procurando por sucesso instantâneo sem trabalhar. esta é a 
doença da nossa sociedade”, escreveu a cantora em rede social. mais: 
“Qualquer um que apoia esse filme está apoiando mentiras e exploração”.

(fonte: agências internacionais)

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

5 DE JUNHO 
DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE
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A Yamana  Gold te convida a celebrar o 
 Dia Mundial do Meio Ambiente hoje e 

em todos os outros dias, com respeito e 
dedicação ao que nos dá energia para viver.

Cuidar do meio ambiente hoje  
É PRESERVAR A VIDA DE AMANHÃ.
E a melhor maneira de fazer isso  
É JUNTO COM VOCÊ!

Programa Goiás na Frente/cidades nortenses – Em 
Uruaçu, vice José Eliton anunciou R$422 milhões

COMUNIDADES - Página 5

“O Goiás na 
Frente possibilita 
expectativas e re-
alização de sonhos 
a o s  g o i a n o s ” , 
afirmou o vice-
-governador José 
Eliton (PSDB), 
ao participar do 
lançamento da 
etapa de Uruaçu, 
que beneficia com 
R$422 milhões 
parte dos Muni-
cípios da região 
Norte e alguns da 
vizinhança.
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Prefeito anfitrião Valmir Pedro (dir.): agradecimento especial ao Governo de Goiás. Na imagem, ele está 
ladeado pelo senador Wilder Morais (esq.), vice-governador José Eliton e por Anne Ligia (primeira-dama)
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contrate nossos 
Serviços fotográficos 

(baixos preços). 
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

Antifinalidade das pessoas – 
Pessoas e coisas sem finalidade

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

Imagem... - HojeImagem... - Ontem
...Presidido por Ozires Ribeiro Silva, o Sindicato 

Rural de Uruaçu (SRU) promove a 34ª Exposição Agro-
pecuária (34ª Expoagro), entre os dias 1º e 9 de julho. 
Esclarecendo que a pretensão é oferecer um evento de 
qualidade, ele relembra que a calma, compreensão, paz, 
dedicação, união de esforços, as parcerias contribuem 
para que a meta seja alcançada. O presidente informa 
que o Parque de Exposições Durval Ponce Leones é um 
local público que representa a popularidade, a oportu-
nidade para a realização de bons negócios e momentos 
de diversão. “Esperamos a presença de um número 
máximo de pessoas em todos os dias. Vamos fazer uma 
festa bonita! Que todos tenham uma boa festa. Qualquer 
coisa, é só ligar 3357-1987, no escritório do Sindicato 
Rural”, conclui Ozires, empreendedor visionário e 
pessoa extremamente educada (Da Redação).
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tocantinense Marly Pires visitava a 
Redação do Jornal Cidade. Com 
a energia e positividade de sempre, 
relatava ter disposição para enfrentar 
desafios, dentro da legalidade e de 
comum acordo com a família. De 
grande ligação com Uruaçu, onde tem 
familiares, ela é atleta craque do stand 
up paddle, esporte com prancha que 
ainda mais cresce no mundo. Depois 
de boa temporada na capital Rio de 
Janeiro, hoje reside em Cassimiro de 
Abreu, interior do RJ, lidando com ou-
tra atividade que adora, a piscicultura. 
Avante Marly (Márcia Cristina)!
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Uma questão que é intrínseca 
ao próprio homem é a preo-
cupação com a finalidade de 
cada coisa, ser, ação e atitude. 
É tão importante que existe um 
sistema filosófico nesse sentido, 
o finalismo. É um modelo de 
pensamento que tem por objetivo 
simplesmente essa relevante ma-
téria: a finalidade de tudo quanto 
há nesse mundo de meu Deus, ou 
mesmo do diabo.

Deus e o diabo, por exemplo, 
entram nos questionamentos do 
finalismo. É de todos sabido, por 
exemplo, que o embate do bem 
versus o mal é uma luta eterna, 
desde que o mundo é mundo, 
desde o surgimento do homem.

Aplicar a finalidade a toda 
forma de existir pode-se princi-
piar pela existência do próprio  
gênero humano, mais seletiva-
mente pelo Homo sapiens. Ou 
seja, desse animal humano, 
pensante, inteligente e conside-
rado superior a todas as outras 
espécies de vida do planeta.

A introdução foi longa, mas 
não à toa, dado que o tema é 
complexo, inextricável em sua 
plenitude e despertante de aten-
ção, discussões e permanentes 
estudos e reflexões no campo 
das ciências e ramos da filosofia 
(finalismo, metafísica, existen-
cialismo).

Uma eterna pergunta que en-
volve finalidade refere-se aquela 
inerente a própria presença do 
homem no planeta: de onde vim? 

Onde estou? O que sou? Para 
onde vou? Na verdade são quatro 
questões emblemáticas do porquê, 
que finalidade tem a  existência do 
bicho homem neste planeta.

Em se falando em tais asserti-
vas da finalidade das coisas e das 
ações humanas vamos em tese e de 
forma mais compreensível deixar 
algumas proposições e resultados 
de muitas coisas e empreendimen-
tos cometidos pelos humanos.

Iniciemos pelo próprio fim 
(destino, razão, finalidade, do 
homem). Tem-se que o objetivo 
era cuidar, povoar e administrar o 
planeta e toda a forma de vida ani-
mal e vegetal. No quesito povoar 
se começou e continua mal porque 
há lugares que têm gente de mais, 
outros de menos. Uns têm muito o 
que comer outros morrem de fome 
e de sede; catastrófico!

No quesito cuidar e administrar 
a terra e os outros viventes. Aqui 

também temos outras derrapadas 
e fracassos. A terra na verdade 
pede socorro. São degradações do 
meio ambiente, poluição de rios, 
mares e ar. A coisa anda tão feia 
que corre-se o risco de extinção 
da vida no planeta e ter-se aqui 
extensões de deserto e de calor. 
Condições incompatíveis com 
qualquer forma de vida. Ainda 
catastrófico!

Por falta de espaço e licença 
vamos afinar e afunilar para o 
mundinho de cada um, no seu 
dia a dia. Que finalidade, por 
exemplo, vê um indivíduo de 
baixos teres e haveres em ter 
uma prole de dois, quatro ou sete 
filhos? Seria aumentar o rebanho 
de analfabetos, desempregados e 
desqualificados? Já não bastam os 
que aí existem aos milhões? Já não 
chegam os membros nem, nem, 
nem? Aqueles que nem estudam, 
nem trabalham, nem ânimo têm 

para ambas as coisas?
Assim então temos nesses 

exemplos a antifinalidade das 
coisas e ações do homem ou 
mulher, no senso de isonomia e 
responsabilidade entre os dois 
sexos. Ainda catastrófico!

Adentrando e particularizando 
como conclusões dessa digressão 
da finalidade de tudo existente 
e vivente. Tem-se lá um casal. 
Não importa o status social e 
econômico,  casal que  mora num 
apertado e restrito apê. Vida que 
anda muito difícil, de muitos 
impostos, prestações vincendas 
e cartão de crédito inadimplente. 
Pergunta final de finalidade: por 
que ter e criar um bicho de esti-
mação, um pet? Por que? Qual a 
finalidade? Por gentileza, quem 
estiver me ouvindo e tiver as 
respostas que me as  traga, que 
continuo curioso e intrigado! 
Sempre catastrófico.
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É ótimo a cultura integrar cotidianos diversos

‘Cultura. 
Cultura. 
Cultura. 
Cultura, 

cultura 
sempre!’

Um olhar para a cena cultural de Goiás e como resposta está a revelação do quanto as 
cidades têm de bons atrativos culturais, dentro de suas realidades. Dos eventos mais que 
centenários, passando pelos de tempos medianos e se estendendo aos novos atrativos. Praticar, 
promover, disseminar cultura ao máximo e no máximo de localidades do Estado é importante.

As manifestações artístico-culturais desenvolvidas na capital Goiânia e no interior merecem 
aplausos. Neste Editorial, um resumido aplauso, face os seus atrativos deste meio do ano.

A cidade de Goiás, com o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) 
(junho), iniciativa ótima da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), 
além do fato de a antiga capital representar cultura todos os dias do ano, pelo 
fato de ser o berço da grande poetisa Cora Coralina e sede da Procissão do 
Fogaréu, na Semana Santa.

Junho: Uruaçu, com o Arraiá do Betinho, revive com destaque a força das Fes-
tas Juninas, igualmente Itumbiara e seu Arraiá de Itumbiara; e, Porangatu, com 
o Arraiá do Descoberto, que chega a edição 38. Impossível esquecer da festança 
quase todo dia nas unidades de ensino e, em outras representações. Uruaçu, da 
Festa do Caju. Poranga da Mostra Nacional de Teatro de Porangatu (TeNpo), 
no finalzinho do ano. Antes, é a vez do Canto da Primavera, em Pirenópolis.

Uruaçu, que ganha em 2017 a Temporada de Férias (julho), com extensa 
programação de shows artísticos. Na mesma cidade e mesmo que de forma 
rápida, um pouco de sétima arte, com o projeto Cinema é pra você, sim! (junho), por meio 
da Caixa Seguradora.

Capital intensa, grande centro com os Festivais Goiânia Canto de Ouro (13 semanas 
consecutivas de shows), Goiânia Noise, Bananada, Grito Rock, Vaca Amarela e Chorinho.

Alto Horizonte presenteou geral com o Rodeio Show, em maio, mesmo mês da Exposição 
Nacional de Orquídeas de Piracanjuba. A Caçada da Rainha é sucesso no Nordeste goiano.

De abril a novembro, os ótimos Festivais Gastronômicos (incrível Uruaçu, sede do Jor-

nal Cidade, ainda ter um!) agrupam milhares de pessoas, em belo circuito composto por 
Pirenópolis, São Simão, Terezópolis de Goiás, Alto Paraíso, Trindade, Nova Veneza, cidade 
de Goiás, Caldas Novas, Goiânia e Santo Antônio de Goiás.

As Cavalhadas ajudam também retratar a história de Goiás e salve, salve as realizadoras 
Posse, Santa Cruz de Goiás, Pirenópolis, Jaraguá, Palmeiras de Goiás, Corumbá de Goiás 
Pilar de Goiás e Hidrolina!

Cultura religiosa: dentro das tradicionais festas religiosas católicas (e cada louvor é mais 
bonito que o outro), estão as lembranças de Trindade (Romaria do Divino Pai 
Eterno), Guarinos (Romaria de Nossa Senhora da Penha), Silvânia (Festa de 
São Sebastião), Uruaçu/Niquelândia (Romaria de Muquém), Pilar de Goiás 
(Festa de Nossa Senhora do Pilar) e Porangatu (Romaria de Santa Luzia). 
Também, em Catalão, Festa de Nossa Senhora do Rosário, mais a Congada 
de Catalão. Igrejas não católicas também realizam vitais festas religiosas em 
todas as regiões goianas.

Um viva para as Festas Agropecuárias, Semanas Ruralistas e Vaquejadas.
Nos 246 redutos de Goiás, milhares de anônimos trabalham em defesa da 

cultura todos os dias da semana. São verdadeiros guerreiros, desde a dupla que 
canta nos bares da periferia para um público de 30, 50 pessoas, seguindo com os 
atrativos do Centro, culminando com os grandes eventos da iniciativa privada.

A Seduce desenvolve diversas atividades culturais ao logo do ano, com espetáculos varia-
dos, inclusive tendo entretenimentos com preço de ingressos acessíveis e outros gratuitos. 
A mesma Seduce informa: ‘Goiás está entre os cinco Estados brasileiros que mais investem 
em cultura no País, totalizando, para 2017, cerca de R$45 milhões, por meio dos principais 
mecanismos de fomento ao setor em Goiás, entre eles o Fundo de Arte e Cultura (FAC) e o 
Programa Estadual de Incentivo à Cultura (Lei Goyazes)’.

Cultura. Cultura. Cultura. Cultura, cultura sempre!

“Aplicar a 
finalidade a toda 
forma de existir 

pode-se 
principiar pela 

existência do 
próprio gênero 
humano, mais 
seletivamente 

pelo ‘Homo 
sapiens’”.

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

favor de Uruaçu (Goiás). 
Faça o seu contato.

Dialogue com o seu vereador. 
Participe das sessões da Câmara!

CÂMARA MUNICIPAL DE URUAÇU
Legislatura 2017-2020

Presidência 2017
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Edson Arantes, da UEG Uruaçu: ‘A Universidade 
se faz com muitas mãos, formas de pensamento’

Em 2017, a Universidade 
Estadual de Goiás completou 
18 anos. O hoje Câmpus Urua-
çu da UEG chegou aos 23 anos, 
considerando a fase Faculdade 
de Ciências e Letras de Uruaçu 
(FECLU). 

Tais marcas não foram esqueci-
das. Pelo contrário: foram celebra-
das. Dia 19 de maio, evento social 
realizado na sede uruaçuense foi 
marcado por comemoração, recor-
dações e, homenagens para três 
profissionais educadores presentes 
que dirigiram a UEG na cidade 
nortense: Estela Galvão; Pastor 
Edson; e, Marly Carrijo. Eles 
receberam a honraria Certificado 
de Honra ao Mérito. Uma pena 
outros ex-diretores (ou represen-
tantes) não terem participado.

No ato, o atual diretor, Edson 
Arantes Junior – Professor Dr. –, 
discursou sobre a importância das 
parcerias constituídas em favor da 
Unidade Universitária de Uruaçu 
(UnU). Narrou que a UEG repre-
senta grupo de pessoas sempre tra-
balhando em conjunto e enalteceu 
o trabalho de muita gente ao longo 
dos anos. Sobre antecessores lem-
brou: Estela Galvão “construiu 
do nada”, ajudou na implantação, 
liderou o funcionamento do ensino 
superior uruaçuense. “O Pastor 
Edson é um homem sério, res-
ponsável pela criação do curso de 
História”. “Com a Marly Carrijo, 
aprendi muito”.

Compondo mesa o prefeito de 
Uruaçu, Valmir Pedro (PSDB), 
aluno em final do curso de Histó-
ria da Unidade uma década atrás, 
comentou que a UEG mudou para 
melhor a história de vida de milha-
res de pessoas, inclusive a dele. 
O prefeito relatou parcerias já 
firmadas entre a Prefeitura, as que 
estão em andamento e as futuras. 
Elogiou ainda as condutas de Ed-

son Arantes Junior, tanto pessoais, 
quanto profissionais.

Igualmente na mesa, a profes-
sora Jordana de Castro (coordena-
dora pedagógica), representando o 
reitor e Haroldo Reimer; Joscelina 
Borges de Oliveira Santana (Jo 
Borges), coordenador do curso de 
Ciências Contábeis. E, Washing-
ton Luiz de Prado, coordenador 
do curso de Ciências Contábeis.

Também participaram repre-
sentantes da sociedade e segmen-
tos e, equipe gestora, colaborado-
res da UEG. Entre os convidados, 
estavam Carlos Henrique Alves do 
Rêgo (Carzem), jornalista, bancá-
rio e, aluno de Ciências Contábeis 
do Câmpus na virada das décadas 
1990/2000 e, Ezecson Fernandes 
de Sá, entre outras qualificações, 
licenciado em Geografia, jornalis-
ta, radialista, historiador, escritor, 
poeta, palestrante e incentiva-
dor da instituição, retratada pelo 
mesmo em livros. Ezecson foi o 
primeiro jornalista que noticiou 
o surgimento e a implantação do 
ensino superior em Uruaçu.

‘Crescemos muito’
Edson Arantes Junior disse 

em entrevista ao Jornal Cida-
de que “homenagear os antigos 
diretores foi a forma que nossa 
gestão encontrou de expressar 
nossa gratidão e apresentar para 
as novas gerações esse trabalho 
que é a soma de muitas e muitas 
atividades individuais”.

Categorizando que a UEG é 
a segunda ofertante de cursos de 
mestrado e doutorado em Goiás e a 
primeira no interior, explana: “Em 
todos os Câmpus temos cursos de 
especialização gratuitos e de qua-
lidade. A UEG é responsável pela 
formação da maioria dos profes-
sores que atuam. Com o trabalho 
do professor Haroldo, a UEG tem 
buscado a excelência a cada dia. 

Aqui em Uruaçu, não é diferente. 
Crescemos muito”.

Em termos de futuro, ressalta 
que “a UEG é um sonho coletivo, 
cabe a cada cidadão lutar para que 
essa instituição seja forte”.

Na versão eletrônica, esta re-
portagem traz um artigo de Edson 
Arantes Junior (Aniversário da 
UEG), também publicado pelo JC 
online (link Artigos) e destacando 
o aniversário. Em determinado 
trecho está: ‘Os desafios são mui-
tos, mas não desistimos, por isso 
trabalhamos firme para aumentar 
a demanda de nossos cursos, bus-
camos cotidianamente fortalecer 
a graduação e pós-graduação no 
Câmpus’.

Na opção eletrônica consta 
outro artigo do atual diretor, com 
detalhes sobre o nascimento do 
ensino superior em Uruaçu, escrito 
no ano 2014 e, que pode ser aces-
sado no link Artigos, postagem 
de 20 de abril daquele ano – Os 
caminhos do ensino superior em 
Uruaçu.

Leia a entrevista.

O que representa mais um 
aniversário?

O aniversário da UEG em Uru-
açu simboliza a realização de um 
sonho que se tornou realidade com 
a luta de pessoas como o engenhei-
ro civil Wagner Camapum [doutor 
Wagner Camapum], a professora 
Maria Irleth e muitos outros. Esse 
sonho inicial só se materializou em 
uma importante instituição com 
o trabalho da professora Estela 
Galvão, pessoa íntegra, dinâmica, 
com uma imensa capacidade de 
liderança. O Pastor Edson [Pastor 
Edson de Souza Gonçalves], que 
implantou o curso de História. A 
professora Marly [Carrijo], que 
tem uma habilidade de gestão de 
interesses, capacidade de ver as 

Quatro diretores da UEG Uruaçu: Edson Arantes Junior (o atual), Marly Carrijo, Pastor Edson e Estela Galvão (1). Mesa da 
cerimônia marcada por comemoração, recordações, homenagens (2). E, prefeito local, Valmir Pedro, ao levar sua mensagem (3)

potencialidades, respeito pelas 
diferenças que foram muito impor-
tantes para a UEG de Uruaçu ter 
a imagem respeitada que ela tem 
na sociedade do Norte Goiano. 
Não podemos esquecer os muitos 
professores e técnicos que não 
estão mais no nosso quadro, mas 
que são fundamentais para sermos 
o que somos hoje, quero lembrar 
da professora Solange Pucci e da 
Maria Aparecida [dos Santos; 
professora, artista plástica], duas 
protagonistas da nossa Universi-
dade. A Universidade se faz com 
muitas mãos, com muitas formas 
de pensamento, por isso cada tra-
balhador é fundamental para que 
esse momento seja significativo.

Emocionante a noite de 19 de 
maio, com falas e homenagens 
justas. Satisfeito?

Estou muito contente. Home-
nagear os antigos diretores foi a 
forma que nossa gestão encontrou 
de expressar nossa gratidão e apre-
sentar para as novas gerações esse 
trabalho que é a soma de muitas 
e muitas atividades individuais. 
Chamamos a sociedade, nossos 
representantes políticos e pessoas 
representativas da sociedade civil 
para estabelecer novas parcerias 
e fortalecer a presença do ensino 
superior público em Uruaçu.

Qual é o significado da UEG 
para o Estado e especialmente 
para Uruaçu?

O reitor e professor Haroldo 
Reimer, a quem eu agradeço a 
atenção e o zelo com o nosso 
Câmpus, transformou essa Univer-
sidade em um espaço acadêmico 
forte no interior de Goiás. Hoje, 
a UEG é a segunda ofertante de 
cursos de mestrado e doutorado do 
Estado e a primeira no interior. Em 
todos os Câmpus temos cursos de 

especialização gratuitos e de qua-
lidade. A UEG é responsável pela 
formação da maioria dos profes-
sores que atuam. Com o trabalho 
do professor Haroldo, a UEG tem 
buscado a excelência a cada dia. 
Aqui em Uruaçu, não é diferente. 
Crescemos muito. Nosso Câm-
pus já coordenou cinco cursos 
de especialização gratuitos. Hoje 
metade do nosso corpo docente é 
composto por mestres e doutores, 
temos muitos alunos que estão ten-
do sucesso em cursos de mestrado 
e doutorado, como também temos 
egressos que estão ocupando es-
paços importantes na sociedade, 
na vida política, no jornalismo, 
na gestão das unidades de ensino. 
A cada dia nossos estudantes 
estão saindo mais preparados da 
UEG. Hoje comemoramos esses 
resultados, apresentamos nossos 
sonhos a comunidade no esforço 
de consolidar as nossas parcerias.

Fale sobre a implantação de 
novos cursos na UEG Uruaçu.

Juntamente com o prefeito 
Valmir Pedro e a sociedade orga-
nizada, estamos trabalhando para 
implementar o curso de bachare-
lado em Direito. Nosso projeto já 
está bem encaminhado nos órgãos 
internos da UEG. Pretendemos ter 
um curso de Direito que dialogue 
com nossas licenciaturas com uma 
ênfase em Direitos Humanos e 
com o bacharelado de Contábeis 
com especial atenção ao Direito 
Tributário. Acredito que esse curso 

colocará a cidade de Uruaçu como 
um sólido polo educacional no 
Norte de Goiás.

A transformação para me-
lhor é visível na pessoa que faz 
um curso superior. Qual é a sua 
mensagem aos que ainda não 
adentraram a UEG?

A UEG é uma Universidade 
inclusiva. Hoje, dois terços dos 
nossos estudantes são oriundos 
das escolas públicas. Em sua 
maioria, levam para suas casas o 
primeiro diploma universitário. A 
transformação na vida dos estu-
dantes ocorre em muitos níveis: 
o acesso aos bens culturais; o 
aumento da renda; a abertura de 
novos horizontes existenciais. Ser 
aluno da UEG significa a mudança 
radical nas condições da maioria 
dos nossos alunos. Por isso eu 
afirmo: a UEG tem uma vaga para 
o sonho de cada jovem que almeja 
melhores condições.

Mais alguma observação?
Quero agradecer aos editores 

Jota Marcelo [licenciado em 
História pela UEG Uruaçu], que 
representa muito do que eu disse 
anteriormente e, Márcia Cristina, 
por estarem aqui nesta noite. Agra-
deço ao prefeito Valmir Pedro, que 
tem sido um parceiro da nossa 
gestão desde que assumiu. Ele 
lutou agora para que recursos para 
a construção do nosso auditório 
estivessem presentes no programa 
Goiás na frente. Tenho de expres-
sar o agradecimento ao deputado 
estadual Álvaro Guimarães [PR], 
que tem apoiado nossa gestão e 
disponibilizou recursos para a 
compra de uma Van para o Câm-
pus. Ele viria participar do evento, 
mas não compareceu devido uma 
agenda externa. Quero agradecer 
a todos os professores e técnicos 
administrativos que estiveram 
conosco nesta noite, pois sem eles 
esse momento não seria possível. 
A UEG é um sonho coletivo, cabe 
a cada cidadão lutar para que essa 
instituição seja forte.

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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Deputado federal Jovair Arantes sugere que 
recursos do FAT sejam aplicados apenas no Brasil

Jota Marcelo

Congressista de Goiás pede 
destinação exclusiva de recur-
sos do FAT para o território 
nacional.

O deputado federal Jovair 
Arantes (PTB-GO) apresentou, no 
final de maio, o projeto de lei nú-
mero 7755/2017, sugerindo acrés-
cimo de parágrafo único ao artigo 
11 da lei número 7.998, de 11 de 
janeiro de 1990, para determinar 
a aplicação exclusivamente no 
território nacional dos recursos do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(FAT). Fundo especial, de natureza 
contábil-financeira, vinculado ao 
Ministério do Trabalho (MTb), 

ele é destinado ao custeio do Pro-
grama do Seguro-Desemprego, do 
Abono Salarial e ao financiamento 
de Programas de Desenvolvimento 
Econômico.

Congressista desde 1995, Jo-
vair Arantes é titular da Comissão 
de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público (CTASP), presidi-
da por Orlando Silva (PCdoB-SP).

Justificação
Justificação (termo utilizado 

no Legislativo) do projeto de lei 
de Jovair Arantes especifica que 
‘aplicar recursos do FAT em outros 
países é prejudicar o trabalhador 
nacional, constituindo verdadeira 
deturpação dos objetivos do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador’.

Confira na íntegra:
O Fundo de Amparo ao Tra-

balhador foi criado para apoiar 
programas governamentais e 
políticas públicas que beneficiem 
os trabalhadores brasileiros tais 
como: Programa do Seguro-De-
semprego, pagamento do Abono 
Salarial, financiamento de pro-
gramas de educação profissional e 
tecnológica e de desenvolvimento 
econômico.

Lamentavelmente, a imprensa 
tem noticiado que, por meio do 
BNDES, recursos do FAT têm 
sido utilizados para realização 
de obras em outros países. Se-
gundo reportagem do jornal “O 
Estado de São Paulo” (Alexa 
Salomão – 31.5.2015), “de 2007 

Titular da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, Jovair alerta: FAT foi criado para apoiar programas governamentais e políticas públicas que beneficiem trabalhador brasileiro

a 2014, o BNDES desembolsou 
recursos para 425 operações de 
exportação – pouco mais de 130 
delas, o equivalente a um terço, 
beneficiaram seis construtoras: 
Odebrecht e sua subsidiária em 
Cuba, a Companhia de Obras e 
Infraestrutura, Queiroz Galvão, 
Camargo Corrêa e OAS. Todas 
agora são investigadas na Ope-
ração Lava Jato (...)”

Entendo que aplicar recursos 
do FAT em outros países é prejudi-
car o trabalhador nacional, cons-
tituindo verdadeira deturpação 
dos objetivos do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador. Deve-se consi-
derar que a taxa de desemprego 
no Brasil já chega a assustadores 
13,6%. No primeiro trimestre de 

2017 havia 14 milhões de desem-
pregados!

Assim, a proposição busca 
vedar a aplicação de recursos 
do FAT em território estrangeiro, 
zelando pelos objetivos fundamen-
tais do fundo.

Atuação
Jovair Arantes está em seu sex-

to mandato na Câmara dos Deputa-
dos, tomando posse pela primeira 
vez em 1995. Desde então, foi 
líder e vice-líder de diversos blo-
cos partidários na Casa de Leis. O 
parlamentar, atual líder do PTB na 
Casa, participou das discussões da 
reformulação da legislação do es-
porte, da PEC do voto aberto para 
perda de mandato e da reforma po-

lítica aprovada em 2015. Em 2016, 
foi relator da Comissão Especial 
que recomendou a abertura de 
processo de impeachment contra 
a então presidente da República, 
Dilma Rousseff. É líder do PTB 
na Câmara e titular da Comissão 
de Defesa do Consumidor, além 
de integrar outras Comissões 
(Permanentes, Especiais e Mistas).

Jovair é autor do projeto que 
concede anistia a multas aplica-
das aos Municípios por infrações 
administrativas ambientais ocor-
ridas antes da vigência da Lei 
Complementar 140/11 (Projeto 
de Lei 8170/14). Também é autor 
do projeto de lei que anistia os 
servidores públicos em razão de 
greve (PL 1781/99).

Para Jovair Arantes, é fundamental a 
manutenção das ações contra INSS na Justiça estadual

Dia 9 de maio, a Comissão Es-
pecial da Reforma da Previdência 
(PEC 287/16) aprovou unanime-
mente destaque do bloco PTB, 
PROS, PSL e PRP que mantém na 
Justiça estadual o ajuizamento das 
ações contra o Instituto Nacional 
do Seguro Social, em iniciativa 
que beneficia legal e principal-
mente quem reside distante dos 
grandes centros urbanos.

O parecer do relator da refor-
ma previdenciária, congressista 
Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), 
deslocava as ações contra o INSS 
para a Justiça federal, argumen-
tando ser um facilitador da defesa 
do órgão.

Líder do PTB na Câmara dos 
Deputados, Jovair Arantes (GO) 
explana que caso tais ações pas-
sassem a ser julgadas pela Justiça 
federal em primeira instância, 

milhares de pessoas sequer lida-
riam com a abertura de processos 
contra o INSS, face a dificuldade 
para irem em direção a uma Vara 
da Justiça federal.

Memorizando que no Brasil 
existem localidades a mil quilô-
metros de distância de uma sede 
da Justiça federal, salienta Jovair: 
“O texto do relator prejudicaria o 
trabalhador sobremaneira. Além 
disso, a Justiça estadual tem dado 
conta do ‘recado’. E tem uma ca-
racterística importante da comarca 
local: o juiz conhece as pessoas, 
sabe quem está pedindo. Então, é 
muito mais fácil o juiz local fazer 
essa definição e essa previsão”.

Comissão votou texto
Até mesmo pela grandeza do 

País e a proporção do aumento 
diário da demanda processual, o 

Poder Judiciário se defronta com 
enormidade de problemas, se-
gundo sucessivos estudos oficiais 
apesentados por representações 
sérias, a exemplo Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ). Reinam a 
burocracia, morosidade, estrutura 
inadequada, a ausência de demo-
cratização do acesso à Justiça, 
nas salas e nos gabinetes, o que é 
altamente prejudicial ao cidadão 
comum.

O texto da reforma da Previ-
dência terminou de ser votado na 
Comissão Especial em 9 de maio. 
A data da análise da proposta no 
Plenário da Câmara ainda não foi 
definida.

Leia mais sobre a Reforma da 
Previdência na submatéria seguin-
te (Informações: Assessoria de 
Imprensa da Liderança do PTB 
na Câmara. Com Redação).

Jovair Arantes analisa que manutenção de ações contra o INNS na esfera 
estadual beneficia especialmente o cidadão habitante longe dos grandes centros
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‘Reforma da Previdência, na
verdade, tem que servir ao País’

Líder do PTB na Câmara, Jo-
vair Arantes sugeriu ao relator da 
reforma da Previdência, deputado 
Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), 
reunião com a bancada trabalhista 
para 11 de abril, ocasião em que 
o relator explicou mudanças que 
faria em seu parecer, apresentado 
dias depois à Comissão Especial 
da Reforma da Previdência (PEC 
287/16). Jovair Arantes classifica 
como relevante o debate acon-
tecido.

“O relator, com certeza, vai 
acatar alguns pontos importantís-
simos nessa questão. A redução 
da idade de aposentadoria e do 
tempo de contribuição para os 
professores será fundamental, 
não podemos abrir mão disso. 
Também não podemos abrir mão 
de que a mulher possa se apo-
sentar antes do homem. Ela tem 
uma jornada tripla de trabalho 
com as atividades que exerce em 
casa – mesmo, hoje, nos tempos 
modernos, quando o homem já se 

ocupa um pouco mais das tarefas 
domésticas”, pontua.

Regras não claras
Jovair Arantes assinalou que 

o projeto original enviado pelo 
governo federal retira direitos e 
dificulta a vida dos aposentados 
e dos que irão se aposentar, “com 
regras não muito claras” em re-
lação às mulheres, aos policiais 
civis e militares, e aos professo-
res, entre outros. “Havia pontos 
nebulosos. Agora, com o governo 
começando a aceitar as mudanças 

por nós propostas, também inicia-
mos a discussão com o governo. 
Entendemos que a reforma da 
Previdência, na verdade, tem que 
servir ao País. Ela não pode servir 
a esse partido, àquele governo, ou 
àquele segmento”.

O congressista petebista-goia-
no enaltece ser vital que a reforma 
da Previdência não prejudique as 
pessoas que já estão aposentadas. 
“Mais do que cuidar dos que vão 
se aposentar, temos que olhar para 
os já aposentados. Da forma que 
o texto está, daqui a pouco, não 
vai dar para cuidar nem dos apo-
sentados que, hoje, já vivem com 
muita dificuldade com o pouco 
que ganham – mas ainda estão se 
mantendo. Há um risco enorme 
de se mexer nas aposentadorias 
anteriores, que já haviam sido 
declaradas, e isso nós não permi-
tiremos”, alerta (Informações, 
com adaptações: Assessoria de 
Imprensa da Liderança do PTB 
na Câmara. Com Redação).

Jovair: reforma trabalhista 
dará segurança jurídica, sem 
tirar direitos do trabalhador

Em 25 de abril, a Comissão Es-
pecial da Câmara dos Deputados 
que analisa o projeto da reforma 
trabalhista (PL 6787/16) aprovou 
o texto apresentado pelo relator, 
deputado federal Rogério Marinho 
(PSDB-RN). Foram 27 votos favo-
ráveis e dez contrários. No passo 
seguinte, votação no Plenário.

Para o deputado federal Jovair 
Arantes (PTB-GO), a reforma vai 
dar segurança jurídica às relações 
de trabalho, sem retirar direitos 
dos empregados. “Nós somos pela 
preservação de todos os direitos e, 
estamos trabalhando nesta direção, 
mas precisamos também fazer a 
modernização da legislação. A 
Consolidação das Leis do Trabalho 
[CLT] entrou em vigor em 1943. 
Naquela época, a questão da tecno-
logia estava começando a evoluir, 
nem televisão existia. Havia várias 
profissões que hoje não existem 

mais e, hoje, há várias profissões 
que não existiam antes”, destacou. 
Segundo o congressista goiano, a 
adequação das leis permitirá, por 
exemplo, decisões mais uniformes 
por parte dos Tribunais Regionais 
do Trabalho (TRTs).

Mesmas medidas
O novo texto da reforma traba-

lhista, apresentado no 25 de abril, 
mantinha as medidas centrais do 
substitutivo anterior, como a regu-
lamentação do chamado trabalho 
intermitente, modalidade que per-
mite que os trabalhadores sejam 
pagos por período trabalhado.

Mais que isso, o projeto fa-
voreceu que a negociação entre 
empresas e trabalhadores preva-
leça sobre a lei em pontos como 
parcelamento das férias em até 
três vezes, jornada de trabalho de 
até 12 horas/dia, Plano de Cargos 

e Salários (PCSs), banco de horas e 
trabalho no domicílio. Também re-
tirava a exigência de os Sindicatos 
homologarem a rescisão contratual 
no caso de demissão e tornava a 
contribuição sindical optativa.

Arthur Oliveira Maia acatou 
emendas que faziam alterações 
pontuais na proposta, concordan-
do, por exemplo, em retirar cate-
gorias disciplinadas por legislação 
específica da lista de trabalhadores 
que podem ser contratados via 
contratos de trabalho intermitentes 
(aeroviários, por exemplo). Tam-
bém aceitou alterar o substitutivo 
para proibir que um empregado 
seja demitido da empresa e volte 
a prestar serviço para esta mesma 
empresa na condição de emprega-
do de empresa terceirizada (Infor-
mações, com Redação e agências: 
Assessoria de Imprensa da Lide-
rança do PTB na Câmara).

Deputado Jovair Arantes: 
“Havia pontos nebulosos”
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Programa Goiás na Frente – Em Uruaçu, José 
Eliton anuncia R$422 milhões para Norte goiano

José Eliton (PSDB) afirma 
que através Goiás na Frente 
“Governo do Estado presta 
conta de suas ações à população, 
mostra onde e como os recursos 
públicos são aplicados”. No 
total, 26 Municípios serão con-
templados com obras da etapa 
apresentada em Uruaçu, confor-
me foi explanado no Encontro 
Regional do Goiás na Frente.

 
“O Goiás na Frente possibi-

lita expectativas e realização de 
sonhos aos goianos”, afirmou o 
vice-governador de Goiás, José 
Eliton, ao participar dia 19 de 
maio, em Uruaçu, do lançamento 
do programa (coordenado por 
ele) aos Municípios do Norte de 
Goiás e afins. No ato, ele repre-
sentou o governador Marconi 
Perillo (PSDB), que, por conta de 
tratativas emergenciais focando 
questões nacionais do PSDB em 
Brasília, não participou.

Maior programa de investi-
mentos do Brasil (R$9 bilhões), 
o Goiás na Frente foi criado por 
Marconi e, o lançamento acon-
teceu em 30 de março na capital 
Goiânia, contando com o compa-
recimento do prefeito de Uruaçu, 
Valmir Pedro (PSDB) e, comitiva.

Juntos, 26 Municípios da re-
gião receberão mais de R$422 
milhões em obras que vão melho-
rar ainda mais a qualidade de vida 
da população – Alto Horizonte, 
Amaralina, Barro Alto, Bonó-
polis, Campinaçu, Campinorte, 
Campos Verdes, Crixás, Estrela 
do Norte, Formoso, Guarinos, 
Hidrolina, Mara Rosa, Minaçu, 
Montividiu do Norte, Mutunópo-
lis, Niquelândia, Nova Iguaçu de 
Goiás, Pilar de Goiás, Porangatu, 
Santa Tereza, Santa Terezinha 
de Goiás, São Luiz do Norte, 
Trombas, Uirapuru e Uruaçu. Na 
contabilidade geral, envolvendo 
Uruaçu, são R$75 milhões (R$72 
milhões para a conclusão do 

Hospital Regional de Urgências 
[que levará o nome da saudosa 
mãe do governador – Maria Pires 
Perillo], sediado na cidade; e, R$3 
milhões, parcelados em dez vezes 
destinados para construção de 150 
unidades habitacionais; ampliação 
do sistema de esgoto e da galeria 
pluvial; manutenção de vias pú-
blicas; construção de auditório no 
Câmpus da Universidade Estadual 
de Goiás [UEG]; conclusão da 
obra da Escola Padrão Século 21; 
cobertura de mais três quadras 
poliesportivas em unidades de 
ensino; e, instalação de uma usina 
de beneficiamento de sementes no 
Município).

Como se vê, são investimen-
tos em infraestrutura, educação, 
saneamento, ciência e tecnologia, 
habitação, entre outras áreas. “Por 
meio deste programa, o Governo 
do Estado presta conta de suas 
ações à população, mostrando 
onde e como os recursos públicos 
são aplicados”, explicou o vice.

Ele também lembrou que a 
iniciativa foi construída a partir 
do debate com lideranças de todo 
o Estado. “O governador Marconi 
Perillo e eu atenderemos todos os 
Municípios goianos, independente 
da sigla partidária de seus gesto-
res. Este é um Governo republica-
no e municipalista”, disse.

De acordo com o senador 
Wilder Morais (PP), que também 
participou do evento, o Goiás na 
Frente é referência para todo o 
Brasil. “Muitos parlamentares 
me perguntam como o Governo 
do Estado consegue executar um 
programa de tamanha enverga-
dura. Minha resposta é simples: 
temos um governador e um vice 
que trabalham diariamente com 
força e seriedade”, declarou.

O prefeito de Uruaçu, Valmir 
Pedro (PSDB), elogiou a parce-
ria do Governo de Goiás com a 
municipalidade. “Marconi e José 
Eliton são sensíveis com nossas 

demandas. Só temos motivos para 
agradecer”, relatou. Ao Jornal 
Cidade, Valmir acrescentou que 
outros investimentos do Governo 
de Goiás estão em andamento, 
além de novidades que estão por 
vir. “É de uma soma importante 
todo o apoio que o governador 
Marconi e o vice José Eliton es-
tão destinando para Uruaçu. Eu 
não canso de agradecê-los pelas 
ajudas”.

Após a cerimônia, José Eli-
ton visitou as obras do Hospital 
Regional, que conta com projeto 
semelhante ao do Hospital de Ur-
gências Governador Otávio Lage 
de Siqueira (Hugol), de Goiânia. 
Serão 281 leitos de internação. A 
unidade, que possui 23 mil me-
tros quadrados, descentralizará 
o atendimento concentrado na 
capital. “É uma obra de extrema 
importância para a população 
desta região”, avaliou.

Opinião positiva
Diversas autoridades presti-

giam a passagem de José Eliton 
por Uruaçu, no Centro Popular de 
Abastecimento e Lazer de Uruaçu 
Antônio de Freitas Carvalho (Ce-
palur - Feira Coberta). Entre elas, 
o secretário estadual de Governo, 
Tayrone Di Martino; os deputados 
estaduais Jean Carlo (PHS), Nédio 
Leite (PSDB), Lincoln Tejota 
(PSD), Júlio da Retifica (PSDB), 
Santana Gomes (PSL) e Eliane 
Pinheiro (PMN), mais prefeitos, 
vices, vereadores, outros líderes.

O Jornal Cidade colheu de-
poimentos de autoridades e de 
forma unânime elas tecem elogios 
para a iniciativa governamental de 
apoiar as Prefeituras com destina-
ção de verbas.

Sai crise, entram investimentos
Os mais de R$6 bilhões (e 

ainda tem outros R$3 bilhões 
da iniciativa privada) em inves-
timentos em obras e benefícios 

José Eliton: “Governo mostra onde e como os recursos públicos são aplicados”. Valmir Pedro: “Marconi e José Eliton são sensíveis com nossas demandas”
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estabelecidos pelo Goiás na Frente 
mostram que o Governo de Goiás 
acertou ao enfrentar a crise econô-
mica nacional com medidas duras 
de austeridade fiscal, afirmou em 
30 de maio, o governador, ao falar, 
em entrevista à rádio Terra FM (da 
capital Goiânia), sobre as frentes 
de trabalho em andamento em todo 
o Estado. “Enfrentamos a crise, 
fizemos os cortes e Goiás agora vai 
se transformando num canteiro de 
obras”, disse.

“O Governo de Goiás e todas 
as duzentas e quarenta e seis Pre-
feituras estão trabalhando juntos 
pelo crescimento do Estado e 
para melhorar a vida dos goianos. 
Governador e prefeito têm de 
trabalhar juntos. Quando brigam, 
quem perde é o povo”, alertou, re-
afirmando parceria administrativa 
com prefeitos. “Não é possível um 
governador e um prefeito brigarem 
por razões políticas e ideológicas”, 
afirmou, para dizer em seguida 
que “o Goiás na Frente contem-
pla todos os Municípios, todos os 
prefeitos. É uma grande união de 
esforços em prol dos goianos”.

Ele assinalou sobre a boa rela-
ção que nutre com os prefeitos dos 
246 Municípios goianos, dando 
como exemplo o relacionamento 
com Iris Rezende, prefeito de 
Goiânia, e Gustavo Mendanha, de 
Aparecida de Goiânia, ambos do 
PMDB. “Fui adversário do prefei-
to Iris Rezende em três eleições, 
mas sempre tivemos uma postura 
elegante, respeitosa. Sempre nos 
respeitamos, tanto pessoal, quanto 
politicamente”. “Devo visitá-lo, 
em breve, para conversarmos so-
bre agenda de uma aliança entre o 
Município de Goiânia e o Estado 
de Goiás”, afirmou, em relação à 
entrada da Prefeitura de Goiânia 
no programa Goiás Mais Competi-
tivo e Inovador. Marconi assinalou 
a maneira republicana com que os 
prefeitos pertencentes a partidos 
que fazem oposição a sua gestão 

foram recebidos por ele no Palácio 
Pedro Ludovico Teixeira. Os en-
contros com os prefeitos de todas 
as cidades goianas redundaram em 
um verdadeiro raio X das deman-
das municipais e fomentaram o 
programa de informações para que 
a Administração estadual firmasse 
convênios com a municipalidade 
para execução de obras.

“Estendi parcerias e estendi as 
mãos para todos os 246 Municí-
pios goianos, independentemente 
de partido”. De acordo com ele, 
a boa relação administrativa que 
manteve com Maguito Vilela 
(PMDB), ex-prefeito e, o atual, 
de Aparecida de Goiânia, foi 
essencial para que a população 
da cidade fosse beneficiada com 
obras e ações conjuntas, como o 
Instituto Médico Legal (IML), 
o Centro de Referência e Exce-
lência em Dependência Química 
(Credeq) e a nova sede do Corpo 
de Bombeiros.

“Já recebi várias vezes o prefei-
to Gustavo, já fui a Aparecida com 
ele. Temos uma parceria muito boa 
com Aparecida, como tive com 
o prefeito Maguito”, afirmou. O 
governador, que esteve no Entor-
no de Brasília, contou como foi o 
encontro com o prefeito Ernesto 
Roller (PMDB), em Formosa. 
“Estamos celebrando um convênio 
com ele. Governo está ajudando a 
todos Municípios, vamos trabalhar 
por todos os Municípios, por todo 
Estado de Goiás e essa tem que 
ser a agenda positiva daqui para 
frente”, projetou.

Leia a íntegra da entrevista 
com o governador na versão ele-
trônica do Jornal Cidade, link Es-
taduais, postagem de 31 de maio 
(Redação. Com informações, sob 
adaptações, do Gabinete de Im-
prensa do Governador de Goiás/ 
da Comunicação Setorial do 
Vice-Governador. O programa foi 
destacado várias vezes pelo JC 
[opções eletrônica e impressa]).

Goiás na 
Frente: R$513 
milhões 
para áreas 
educacional, 
cultural 
e esportiva

As áreas da Educação, Cultura 
e Esporte receberão investimentos 
de R$513 milhões do programa 
Goiás na Frente. Os recursos vão 
possibilitar, entre outras ações, a 
construção de mais de 30 escolas 
Padrão Século 21, quadras de 
esportes e Centros Culturais em 
diversos Municípios goianos; 
reformas de unidades de ensino; 
aquisição de equipamentos como 
ar-condicionado e carteiras; repas-
ses direto para os Conselhos das 
Escolas; conclusão da biblioteca 
do Centro Cultural Oscar Nie-
meyer; e, pagamento de convênios 
com várias Prefeituras.

Para a secretária Raquel Tei-
xeira, esse trabalho é uma grande 
conquista para alunos, atletas e 
artistas, que terão mais condições 
de desenvolvimento. “Assistimos 
ao evento [lançamento, dia 30 de 
março] mais importante da polí-
tica brasileira. Goiás é o primeiro 
Estado que lança um programa 
de investimentos para os anos de 
2017 e 2018, mostrando as fontes 
de recursos de cada centavo que 
será aplicado. Enquanto o Brasil 
se debate em crises e retrocessos, 
Goiás sai na frente avançando, 
inovando e colocando a tecnologia 
e inovação a serviço das pessoas”, 
comentou.

Durante a solenidade de lan-
çamento, o governador de Goiás, 
Marconi Perillo (PSDB), ressaltou 
que o programa de investimentos 
não teria sido viabilizado se o 
Estado não tivesse adotado as me-
didas de ajustes fiscais e reduzido 
os gastos com custeio da máquina 
pública. Agradeceu a colaboração 
e o esforço de toda a equipe de 
secretários, superintendentes e 
demais servidores do governo 
estadual, que trabalharam em prol 
do desenvolvimento do Estado 
mesmo em momento de crise.  
Segundo ele, as ordens de serviço 
serão dadas imediatamente para 
início da execução ou retomada 
das obras em todas as áreas, como 
Saúde, Educação, Segurança 
Pública, Ciência e Tecnologia, 
Saneamento, Habitação, Meio 
Ambiente, Infraestrutura. Ao todo, 
serão mais de R$ 9 bilhões, oriun-
dos do Tesouro Estadual, da venda 
da Celg Distribuição para o grupo 
italiano Enel Brasil e da iniciativa 
privada, injetados em todos os 246 
Municípios goianos (Comunica-
ção Setorial da Seduce).

Raquel: “Grande conquista 
para alunos, atletas e artistas”
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Seis deputados, entre os quais Eliane Pinheiro, representante de Uruaçu na Assembleia (dir.). Falas: Wilder Morais; Flávio Tatu, prefeito de Mara Rosa/presidente 
da Amunorte; e, Wagner da Cerâmica, prefeito de Estrela do Norte. Mauri Lemes, presidente do PSDB local, com o vice-governador, que visitou a obra do Hospital
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comunIdadeS6- jornal cidade (PÁGIna PoStada em www.jotacIdade.com) uruaçu, 16 a 31 de maio de 2017

Sindicato e Prefeitura de homologam 
acordo para pagar salários atrasados aos servidores
Jota Marcelo

Concluindo ação movida 
pelo SINDIURUAÇU E RE-
GIÃO contra a Prefeitura de 
Uruaçu – cobrando pagamento 
de salários atrasados deixados 
pela Administração 2013-2016 
–, acordo se realizou na Justiça. 
“Representa dinheiro na conta 
dos servidores já de imediato e 
o problema de alguns servidores 
já foi resolvido neste ‘finalzinho’ 
de maio”, informou dirigente 
sindicalista no último dia do his-
tórico mês que evidencia, ainda 
mais, o trabalhador e a luta em 
defesa deles.

A Prefeitura de Uruaçu estabe-
leceu acordo com o Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais 
de Uruaçu, Campinorte, Nova 
Iguaçu de Goiás, Alto Horizonte, 
Mara Rosa, Amaralina, Estrela 
do Norte, Mutunópolis, Barro 
Alto, Santa Rita do Novo Destino 
e Nova Glória, cujo presidente é 
Mário Ribeiro Filho.

Falando ao Jornal Cidade, 
Marinho esclareceu que a inicia-
tiva teve por objetivo praticar de 
fato “a resolução do problema, 
pois foi a melhor saída”, destacan-
do: a parte inicial ficou ajustada 
para ser creditada no pagamento 
de maio, algo visto dia 30. “Isso 
representa dinheiro na conta dos 
servidores já de imediato e o 
problema de alguns servidores 

já foi resolvido neste ‘finalzinho’ 
de maio”, manifesta, cravando: 
“Algumas críticas do próprio fun-
cionalismo são vistas, também da 
parte de pessoas que nada têm a 
ver com a questão, mas compreen-
demos. Ninguém, mais do que eu 
e os diretores do Sindicato, o pre-
feito em si, torceu pela resolução 
da causa, ficando estabelecido: em 
12 vezes, foi parcelado, com todo 
mês um grupo se vendo diante da 
situação resolvida”.

Pontuando que acordos judi-
ciais às vezes não são cumpridos 
a contento, o dirigente sindical 
detalha que a Prefeitura, coman-
dada por Valmir Pedro (PSDB) 
– passando por dificuldades fi-
nanceiras, igualmente outras (sem 
esquecer da situação de Estados, 
como o Rio de Janeiro) –, poderia 
se ver impossibilitada de honrar 
os compromissos seguindo o que 
foi sentenciado judicialmente, em 
tutela de urgência. “Se deixásse-
mos na Justiça, que nos deu ganho 
de causa, o [Poder] Executivo 
poderia recorrer, ‘espichando’ de-
mais a causa e todos ficariam sem 
receber, até que fosse decidido em 
instância superior. Se hoje já temos 
um grupo que recebeu em maio e 
tem tudo atualizado, no final de 
junho já teremos outro grupo e 
assim sucessivamente, todo mês, 
com o funcionalismo recebendo 
em três opções: o salário do mês, o 
salário atrasado e o 13º. Ainda tem 
gente que receberá junto as férias 

a vencer. Bom para as famílias, 
bom para a economia de Uruaçu. 
Eu creio que o Valmir vai honrar 
tudo certinho”.

Opinando ver intuito positivo 
na atual gestão municipal, Ma-
rinho comenta: “O Valmir vem 
trabalhando muito e tem boas 
pretensões, se preocupa com a 
situação. Além disso, tem afirmado 
que não deixará ‘bagunçar’ outras 
questões, que não teremos atrasos 
quanto aos pagamentos em geral: 
seja no salário mensal, 13º, [nas] 
férias, licenças, Uruaçu Prev [Fun-
do de Previdência do Município de 
Uruaçu] normal e parcelamentos, 
Ipasgo [repasses para o Sindi-
cato quitar mensalidades junto 

Marinho e Professora Jô, presidente e vice do SINDIURUAÇU, 
durante recente sessão da Câmara, acompanhando debates 
e votações de interesse dos servidores públicos municipais. 
Primeira tesoureira, Helcy Braga (mais atrás - à esq.) também 
sempre acompanha os trabalhos do Poder Legislativo
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ao Instituto de Assistência dos 
Servidores Públicos do Estado de 
Goiás], consignado, enfim, todas 
as responsabilidades junto ao fun-
cionalismo”.

“Nós tivemos o entendimento 
suficiente para a solução do caso, 
que é benéfica para os funcioná-
rios públicos que estão com seus 
salários atrasados. Eu quero agra-
decer a compreensão e o apoio do 
Sindicato, na pessoa o presidente 
Marinho”, disse Valmir ao JC.

‘Ganham ainda 
mais, os servidores’

O Sindicato, que havia ajuizado 
ação na Justiça, obteve vitória, 
com o Judiciário determinando 

que os salários atrasados fossem 
quitados em até setenta e duas ho-
ras (contadas a partir da intimação 
da liminar). “Ganham ainda mais, 
os servidores. Eu, por exemplo, 
tenho o salário de dezembro e o 
meu 13º salário atrasados”, espe-
cifica o presidente. Alegando que 
o Município não pagou o salário 
do mês de dezembro de 2016 e, o 
13º salário a partir de agosto do 
mesmo ano, o Sindicato requereu 
liminarmente o bloqueio de verbas 
públicas para o pagamento dos 
percebimentos.

Em informações do Centro 
de Comunicação Social do Tri-
bunal de Justiça do Estado de 
Goiás (TJGO), o juiz Leonardo 
Naciff informou que ao analisar 
as alegações, acostadas aos autos 
pelo Sindicato, ‘evidencia-se que 
os servidores não receberam o 
salário do mês de dezembro de 
2016, o que contraria o artigo 111, 
da Lei Orgânica do Municipal, 
que dispõe que se toda folha de 
pagamento não for quitada até 
o décimo dia útil, o município 
não poderá saldar nenhum outro 
compromisso’. E: ‘O pagamento 
ao servidor público, com a ne-
cessária pontualidade, constitui 
dever intransferível da Adminis-
tração municipal, por se tratar de 
direito liquido e certo, pois possui 
caráter de verba alimentar, razão 
porque precisa ser respeitado pela 
Administração pública, vez que é 
indispensável para a garantia da 

vida e da dignidade do servidor’.
Sobre a reivindicação de pa-

gamento do 13º salário a partir de 
agosto de 2016, Leandro Naciff 
explicou: ‘Adoto como fundamen-
to as mesmas razões explícitas, 
todavia, já foi determinado em 
sentença o pagamento dos 13º 
salário de agosto de 2016. Assim, 
será deferido o pedido de tutela 
de urgência, mas tão somente a 
partir de janeiro até abril de 2017, 
finalizou o magistrado’.

O Centro de Comunicação So-
cial ressaltou ainda: ‘O Município 
se manifestou argumentando que o 
bloqueio de verbas públicas seria 
medida desprovida de razoabilida-
de, podendo causar grave lesão e 
de difícil reparação’.

“Efetuar o pagamento dos 
salários em dia, dentro de cada 
mês trabalhado ou de prazo que 
atenda a lógica da relação patrão-
-empregado, é uma obrigação, 
mas infelizmente a Administração 
anterior não agiu dessa forma e o 
problema ‘sobrou’ para o novo 
prefeito, se juntando a isso outros 
problemas de liquidez”, comenta 
Marinho, para quem, investir bem 
na categoria do servidor público 
em geral representa investimento 
na qualidade de vida da população 
e melhoria dos serviços ofertados 
pela Prefeitura.

Leia mais sobre o funcionalis-
mo público uruaçuense, a seguir 
(conteúdos também publicados na 
versão online do JC).

Revisão anual – Funcionalismo público de Uruaçu tem reajuste
Foi concedida revisão geral 

anual dos vencimentos de servi-
dores municipais da Prefeitura 
de Uruaçu, com o reajuste não 
se estendendo aos funcionários 
que recebem o piso salarial dos 
professores (em janeiro, tiveram 
aumento de 7,64%, índice acima 
da inflação) e aos beneficiados 
com reajuste do salário mínimo 
(estipulado em R$937, desde 1º 
de janeiro de 2017).

Algo possível, via gestão Val-
mir Pedro (PSDB), com aprovação 
da Câmara – e uma das bandeiras 
do Sindicato dos Servidores Públi-
cos Municipais de Uruaçu, Campi-
norte, Nova Iguaçu de Goiás, Alto 
Horizonte, Mara Rosa, Amaralina, 

Estrela do Norte, Mutunópolis, 
Barro Alto, Santa Rita do Novo 
Destino e Nova Glória (SINDIU-
RUAÇU E REGIÃO), presidido 
por Mário Ribeiro Filho.

No projeto de lei 014/2017, o 
autorizo do reajuste se deu à base 
de 3,99%, correspondente a varia-
ção do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC – medido 
pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística [IBGE]) entre 
maio 2016 e abril último.

Calmaria em alguns momen-
tos, debates efusivos em outros, 
a prática do reajuste ocorrerá em 
duas parcelas, no decorrer deste 
ano: 2% em maio e 1,99% no 
mês de setembro. No artigo 2º 

consta: ‘Esta Lei entra em vigor 
na data de sua publicação, com 
seus efeitos retroagindo a 1º de 
maio de 2017, revogando-se as 
disposições em contrário’. Em 
Comissões e sessões da Casa de 
Leis, alguns vereadores sugeriram 
que o reajuste fosse concedido de 
uma só vez. Outros concordaram 
com o parcelamento.

‘Vitória’
“O prefeito alegou não ter 

condições de arcar de uma só vez, 
devido a impossibilidade financei-
ra do caixa da Prefeitura, o que é 
compreensível, ainda mais nesses 
tempos de grandes dificuldades 
pelas quais passamos, até mesmo 

devido a instabilidade nacional da 
política, da economia do Brasil”, 
relatou ao Jornal Cidade, Mari-
nho, que considera a aprovação e 
sanção “como vitória. Não vejo 
derrotados, pois analiso que o caso 
só tem vitoriosos. Somos contra 
toda espécie de arrocho salarial. 
Isso existe de forma mais acentu-
ada nos Municípios devido uma 
injustiça, um desprezo do governo 
federal para com as Prefeituras”, 
reclama o sindicalista.

“Não adianta querer fazer 
‘mágica’. Nossa Prefeitura está 
com dificuldade no caixa, igual-
zinha todas as outras do Brasil! 
Tivemos casos no passado em que 
os aumentos foram aprovados, 

mas não pagos aos funcionários 
públicos. O Valmir está certo, a 
maioria dos vereadores também 
e foi importante termos debatido 
o tema. Melhor dividir e pagar do 
que querer acertar de uma vez só 
e não dá conta do compromisso. 
O nosso importante funcionalismo 
é que faz a ‘máquina’ funcionar”, 
disse Alacir Freitas (Sil) (PSDB), 
presidente da Câmara, ao JC.

Segundo Valmir Pedro, o fun-
cionalismo merece receber mais 
pelo trabalho exercido, porém a 
realidade não permite isso. “Eu 
torço muito por cada funcionário 
público. Sempre quero o bem de 
todos eles”, assinala o chefe do 
Poder Executivo (Jota Marcelo).

Instituto suprirá falta de dados e ajudará produtores rurais
“O Instituto para o Fortaleci-

mento da Agropecuária de Goiás 
[Ifag] será a melhor entidade 
econômica e agropecuária do Bra-
sil”, enfatizou o presidente da 
Federação da Agricultura e Pecu-
ária de Goiás (Faeg), José Mário 
Schreiner, em 30 de maio, durante 
lançamento oficial na sede da Fe-
deração, em Goiânia. Ao lado de 
membros da diretoria, Schreiner 
apresentou a representantes liga-
dos ao setor econômico e agrope-
cuário de Goiás, as funções e os 
objetivos da nova representação, 
além de como será desenvolvido 
o trabalho que contribuirá para o 
fortalecimento da economia do 

Estado. “Vamos ampliar e levantar 
dados, informações, estudos e pes-
quisas do setor agropecuário goia-
no e do Centro-Oeste”, destacou. 

Fundado pela Faeg, pelo Ser-
viço Nacional de Aprendizagem 
Rural em Goiás (Senar Goiás) 
e Associação dos Produtores de 
Soja e Milho (Aprosoja Goiás), 
o Instituto veio para suprir a falta 
de dados, informações e estudos 
confiáveis mais ágeis para que o 
produtor rural possa tomar suas 
decisões com base em estudos do 
setor. “Números, estudos e pesqui-
sas são extremamente importantes 
para o setor agropecuário. O Ifag 
nasce da ideia de levantarmos da-

dos econômicos, estatísticos para 
que o agro possa avançar em várias 
áreas do setor produtivo”, disse.

No que diz respeito às análises 
de mercado, trabalhará na elabo-
ração de estudos e pesquisas para 
auxiliar o setor agropecuário de 
Goiás. “Inicialmente, no levanta-
mento de cotações dos principais 
produtos agropecuários de Goiás, 
no cálculo do Valor Bruto da Pro-
dução Agropecuária [VBP], levan-
tamento dos custos de produção 
dos principais produtos agrope-
cuários desenvolvidos em Goiás, 
dados do mercado atacadista e 
varejista dos principais produtos 
derivados do setor agropecuário, 

entre outros”, destacou o gerente 
de Estudos Técnicos e Econômi-
cos da Faeg, Edson Novaes.

Em outra parte, o Instituto 
elaborará boletins de mercado 
agrícola e pecuário, além de 
estudos e preparação dos perfis 
agropecuários dos Municípios 
goianos, entre outros. “Os dados 
serão divulgados por meio de re-
latórios produzidos diariamente, 
semanalmente e mensalmente por 
uma equipe técnica qualificada, 
atuando para a elaboração dos es-
tudos e pesquisas”, disse Novaes.

Programa social
As atividades do Ifag também 

visam o lado social, por meio da 
Casa de Apoio à Saúde Rural, 
que oferece amparo à população 
no momento em que necessitam 
de tratamento de saúde na capital.

A Casa proporciona, de forma 

gratuita, serviços de qualidade, 
tanto para o hóspede e seu acom-
panhante, podendo permanecer 
no local por tempo indeterminado 
(Informações: Comunicação 
Faeg – Nayara Pereira).

Grupo Escoteiro Manoel Fernandes de Carvalho - 
32/GO: o resgate da prática do escotismo em Uruaçu

No dia 1º de abril de 2017, foi 
realizada a cerimônia que marcou 
o início das atividades do Grupo 
Escoteiro Manoel Fernandes de 
Carvalho - 32/GO. Tal solenidade 
marcou a volta do escotismo à 
cidade de Uruaçu.

Fundado no ano de 1907, 
por Robert Stephenson Smyth 
Baden-Powell, o escotismo é 
uma instituição de coeducação, 

de participação voluntária e sem 
fins lucrativos, no qual cada jovem 
tem oportunidade de buscar seu 
autodesenvolvimento dentro de 
metodologia baseada em valores, 
respeito, amizade, fraternidade e 
amor pela natureza.

O Grupo Escoteiro Manoel 
Fernandes de Carvalho - 32/GO é 
uma unidade da União dos Esco-
teiros do Brasil, única organização 

reconhecida e certificada pela 
Organização Mundial do Movi-
mento Escoteiro e é a instituição 
que dirige e acompanha as práticas 
escoteiras adotadas no País, con-
forme previsto nos decretos leis 
números 5.497/28 e 8.828/1946

Em Uruaçu, a última autoriza-
ção oficial para prática do esco-
tismo data do ano de 1990. Hoje, 
novamente com as portas abertas, 

Atividades do Grupo Escoteiro Manoel Fernandes de Carvalho - 32/GO: oportunidade que surge em Uruaçu para a promoção do lazer, da cidadania, esporte e educação não formal para os jovens
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graças aos esforços de voluntários 
e benfeitores, como o excelen-
tíssimo senhor Leonardo Naciff 
Bezerra, juiz de Direito da 2ª Vara 
da Comarca de Uruaçu, juntamen-
te com o senhor Airton Machado 
Júnior, Chefe do Centro Judiciário 
de Solução de Conflitos e Cidada-
nia (CEJUSC), que autorizaram a 
utilização do estacionamento do 
Centro de Pacificação Social para 

realização de práticas escoteiras.
Atualmente o Grupo Escoteiro 

possui uma estrutura de volun-
tários adultos suficientes para 
realizar atividades com crianças 
de 6,5 anos a 14 anos, mas em 
breve estenderá suas atividades 
até jovens de 21 anos. Após essa 
idade o adulto pode participar 
como voluntário.

Suas reuniões estão acontecen-

do aos sábados, entre 16h e 18h, 
na rua Itália, quadra 9, lote 7, setor 
Aeroporto, em frente ao Centro 
de Pacificação. Sendo esta mais 
uma oportunidade que surge em 
Uruaçu para a promoção do lazer, 
da cidadania, esporte e educação 
não formal para os nossos jovens 
(Informações: Grupo Escoteiro 
Manoel Fernandes de Carvalho 
- 32/GO - Uruaçu [GO]).

Ao lado de 
diretores da 

Faeg, 
presidente 
José Mário 

fez o 
lançamento 

do Ifag
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Marinho: “Analiso que 
o caso só tem vitoriosos”

Márcia Cristina
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Economia Digital – Deputado federal 
Thiago Peixoto preside nova Frente Parlamentar

Lançada em Brasília, Frente 
Parlamentar Mista é presidida 
por congressista goiano. Expec-
tativa é grande quanto ao ato 
de alavancar o desenvolvimento 
público e privado através da 
digitalização da economia.

Em 17 de maio, Dia Mundial 
da Internet, foi lançada no Salão 
Nobre da Câmara dos Deputados, 
em Brasília, a Frente Parlamentar 
Mista de Economia Digital e 
Economia Colaborativa. Presidi-
da pelo deputado federal Thiago 
Peixoto (PSD-GO), a Comissão 
tem objetivos variados e, segundo 
o congressista, “além de tratar das 
questões relacionadas com a Nova 
Economia, algo que integra a ro-
tina de todos nós, o seu objetivo 
maior é voltar um olhar para a 
sociedade e focar leis que possam 
ser favoráveis a ela. Queremos ter, 
a partir da Frente, um espaço de 
convergência para a legislação e 
as políticas públicas relacionadas 
com essa Nova Economia, que não 
pode ter crescimento limitado”.

Explicando que os integrantes 
têm compromisso com a prática de 
inserir de maneira efetiva o debate 
sobre o assunto no Congresso 
Nacional, Thiago Peixoto sublinha 
ser vital resolver os desafios de 
regulamentação que “temos nas 
mãos. É importante regular, definir 
regras, mas nunca no sentido de 
proibição”.

O presidente acentua que o 
Congresso Nacional tem grande 

desafio em suas mãos, “que é o 
de dar um norte às propostas em 
tramitação relacionada com novas 
tecnologias. Pela importância que 
a Economia Digital tem no mundo, 
temos que aumentar sua partici-
pação no Brasil. Nesse sentido, a 
Frente vai trabalhar sempre com 
bastante diálogo e foco no que é 
mais importante para a sociedade 
dos grandes, médios e pequenos 
centros. Vamos definir regras, mas 
nunca no sentido de proibições”.

Trata-se de mais uma presidên-

cia sob o comando do integrante 
da bancada de Goiás no Congresso 
Nacional.

Expectativa
A expectativa é grande quanto 

ao ato de alavancar o desenvolvi-
mento público e privado via digi-
talização da economia. O evento, 
de pauta existente cada vez maior 
no dial da sociedade, contou com 
a presença de Thiago Peixoto e 
outros deputados federais; sena-
dores; Gilberto Kassab, ministro 

Thiago Peixoto preside Frente Parlamentar Mista de Economia Digital e Colaborativa: setor em 
destaque e, debates. “É importante regular, definir regras, mas nunca no sentido de proibição”
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da Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações; autoridades 
federais, estaduais, municipais; 
executivos empresariais; e, re-
presentantes da sociedade civil e 
do segmento. Kassab fez uso da 
palavra, enaltecendo a novidade. 
O ministro elogiou a iniciativa e 
esclareceu que o governo federal 
pretende colaborar no que for 
preciso com o setor.

Presidente executivo do Mo-
vimento Brasil Competitivo, 
Claudio Gastal ressalta: pesqui-

sas demonstram que se o Brasil 
investir em tecnologias digitais é 
possível um crescimento de meio 
por cento do Produto Interno 
Bruto/ano. “Temos uma necessi-
dade real, a sociedade demanda 
serviços melhores e mais rápidos”, 
avalia, expondo que, além da 
melhoria dos serviços públicos, o 
investimento na digitalização da 
economia pode gerar um impacto 
econômico na ordem de U$97 
bilhões na economia brasileira em 
2020. O manifesto Brasil Digital, 
defendido pelo MBC, propõe 
política de Estado que promovam 
ações como mecanismos de go-
vernança, ambiente regulatório 
e normatizações, digitalização 
no setor público e privado, força 
de trabalho digital, inovação e 
empreendedorismo digital e infra-
estrutura digital.

A área da Comunicação do 
MBC entrevistou Thiago Peixoto 
e, para a pergunta Estimativas 
apontam que o investimento na 
digitalização da economia pode 
significar um acréscimo de R$97 
bilhões ao PIB brasileiro em 2020. 
Na sua percepção o que o setor 
público e privado podem fazer 
para não perder esse potencial?, 
o presidente da Frente respondeu: 
‘Esse é um setor que cresce cada 
dia mais neste mundo sem fron-
teiras. O Brasil não pode perder 
tempo e deixar que outros ocupem 
espaços que podem ser ocupados 
por nós. Creio que o País tem 
muito mais a perder se não fizer a 

regulação das empresas de eco-
nomia digital de forma positiva e 
que favoreçam a atuação delas em 
nosso mercado, observando aqui-
lo que é mais positivo ao consumi-
dor. Alguns legisladores defendem 
a liberação geral, sem regras, 
para a atuação. Eu não concor-
do. Creio que é fundamental dar 
espaço suficiente para que a nova 
economia cresça, mas que seja 
regulamentado. O parlamento e 
o setor público de maneira geral 
têm um papel fundamental de esta-
belecer regras e mecanismos que 
possibilitem que o processo seja 
positivo para todos os lados: para 
o setor público, para as empresas 
e para a população. Entendo que a 
regulamentação é importante, mas 
jamais com o viés de proibição. 
Não é possível e nem um pouco 
inteligente trabalhar contra essa 
nova economia. As pessoas usam a 
tecnologia de forma muito intensa 
no seu cotidiano, para se locomo-
ver, para ter diálogos com seus 
amigos, para pedir comida, para 
viajar, para se hospedar, para 
ouvir músicas, para assistir filmes. 
Se eu fosse ficar aqui listando as 
funcionalidades, ocuparia muito 
tempo. O PIB da economia digital 
no mundo é duas vezes maior do 
que o do Brasil. O Brasil vive uma 
grande crise e o Congresso está às 
voltas com temas polêmicos e o 
incentivo à economia digital pode 
ser um debate bastante positivo.’. 
(Redação. Com informações/
fontes citadas).

Atividades parlamentares de Thiago Peixoto 
envolvem atenção com o municipalismo em geral

A bancada de Goiás na Câ-
mara Federal é composta por 17 
deputados, ambos portadores do 
intuito de ajudar o Estado, além 
do País num todo, no exercício de 
suas funções. Municipalista por 
tradição, Thiago Peixoto (PSD-
-GO) desenvolve atividades parla-
mentares sequenciais na busca do 
fortalecimento do municipalismo, 
pontuando que no Município é 
onde estão as pessoas, justamente 
vivenciando o cotidiano com ex-
pectativas de melhorias em todos 
os setores da sociedade.

Parlamentar municipalista, 
Thiago Peixoto mantém preocupa-
ção com a viabilidade das gestões 
públicas de cada localidade, razão 
pela qual se esforça ao máximo 
para praticar ações concretas favo-
ráveis na direção da municipalida-
de, seja no gabinete, no plenário e 
nas Comissões da Casa de Leis ou 
nas visitas de cunho parlamentar.

Homem público que acredita 
em tempos melhores para o Brasil 
e lutador por um pacto federativo 

mais justo, ele tem destacada pauta 
municipalista cem cessar. Ciente 
das muitas necessidades, Thiago 
Peixoto trabalha determinado 
para conseguir soluções públi-
cas, coletivas e visando ajudar 
amenizar demandas, desenvolveu 
dias atrás série de visitação parla-
mentar a Municípios agraciados 
com destinação de suas emendas 
individuais. Existe também todo 
um trabalho quanto à destinação 
de recursos via emenda de bancada 
estadual impositiva, além da bus-
ca por assegurar a liberação dos 
restos a pagar de emenda extra do 
Orçamento da União.

Praticidade
Os empenhos recentes de Thia-

go Peixoto beneficiam Municípios 
de diferentes regiões goianas, visi-
tados há pouco tempo, conforme 
relação a seguir:

-Entrega de benefícios a Morro 
Agudo de Goiás, dia 29 de maio: 
o deputado federal esteve na ci-
dade cumprindo compromisso de 

entregar emendas, beneficiando a 
população.

-Apoios para Três Ranchos, dia 
15 de maio. “Fui entregar emen-
das de minha autoria que levarão 
benefícios à comunidade”.

-Em 12 de maio, entrega de 
benefícios a Nerópolis: “Meu 
compromisso é contribuir com 
melhorias para Nerópolis. Tinha 
firmado parceria nesse sentido, 
estive na cidade para entregar 
benefícios, fruto de emendas 
parlamentares de minha autoria”.

-Em Campo Alegre de Goiás, 
dia 8 de maio: “Conforme compro-
misso firmado com a cidade, fiz a 
entrega de emendas para as áreas 
da Saúde e da Educação”.

-Abadia de Goiás, na data 6 de 
maio: “Tinha feito compromisso, 
há algum tempo, com a população 
dessa localidade da região metro-
politana da capital. Os benefícios 
são frutos de emendas parlamen-
tares de minha autoria, na ordem 
de R$1 milhão.

-Dia 3 de abril, Thiago Peixoto Thiago Peixoto: atenção grande para com o municipalismo

M
ár

ci
a 

C
ris

tin
a/

Jo
rn

al
 C

id
ad

e 
(0

3/
04

/2
01

7)visitou Uruaçu. “Uruaçu está cada 
vez melhor e estamos trabalhando 
para que fique ainda mais. Esti-
ve no Município, entreguei um 
veículo para a Saúde oriundo de 
emendas destinadas por meu ga-
binete e mais de R$2 milhões em 
novos recursos”. É uma Van, para 
deslocamentos de pacientes que 
realizam hemodiálise fora.

Além dessas localidades, ou-
tras também foram contempladas 
com emendas do deputado fede-
ral Thiago Peixoto, que dia 11 
de maio se viu, juntamente com 
comunidades distintas, diante de 
“boa notícia que Brasília e o En-
torno do Distrito Federal aguarda-
vam com ansiedade. Foi anuncia-
da, oficialmente, a retomada das 
obras do Sistema de Tratamento 
de Água de Corumbá IV”.

Com fornecimento de até 5,6 
mil litros por segundo, a obra 
(uma segurança hídrica) ampliará 
em 70% a capacidade de abaste-
cimento da capital do Brasil (Jota 
Marcelo).

Thiago Peixoto incentiva hábitos e práticas culturais
Presidente da Comissão de 

Cultura (CCult) da Câmara Fe-
deral em 2017, Thiago Peixoto 
(PSD-GO) é um incentivador de 
hábitos e práticas culturais. Mili-
tante do setor cultural assíduo, o 
congressista salienta que o cres-
cimento e a prática dos hábitos 
culturais em cada cidadão são 
possíveis, entre outras opções, 
através do aumento da oferta de 
diversidade dos atrativos culturais, 
com acesso o quanto mais fácil 
e simples – um impacto social 
urbano positivo.

Thiago Peixoto aprecia ini-
ciativas culturais e compartilha 
ideias, sugestões afins, seja no 
exercício do cargo, nos eventos, 
em momentos de folga, pessoal-
mente, através das redes sociais, 
nas entrevistas. Exemplos recentes 
são listados nesta reportagem, na 
opção redes sociais.

-‘Clima de Festa Junina no ar: 
essa época do ano é uma das mais 
esperadas por muita gente. Com o 
mês de junho chegando, começam 
as tradicionais Festas Juninas, 
com muita dança de quadrilha, 
quentão, pamonha, milho verde 
assado e todas as guloseimas 
tradicionais...’.

-‘Como sempre, gosto de falar 
sobre educação e estimular meus 
seguidores que se interessam pelo 
assunto; a dica desta manhã de 
sábado é a Biblioteca Virtual da 

FAPESP, que está com nova cara. 
Ela tem um acervo riquíssimo 
de estudos, teses e pesquisas do 
pessoal da Fundação. Tem mui-
to material bom para subsidiar 
outras pesquisas e produção de 
textos citando, é claro, sempre, as 
referências originais’.

A Biblioteca Virtual oferece 
informação referencial sobre 
bolsas e auxílios concedidos pela 
Fundação. É construída com base 
em modernos recursos de Tecnolo-
gia da Informação e Comunicação 
(TIC) e em regras internacionais 
de tratamento da informação. Mais 
informações: www.bv.fapesp.br.

-‘Para quem se interessa por 
leitura, a Universidade de Brasília 
(UnB) está com uma programação 
bem interessante para debater, 
semanalmente, os grandes autores 
da literatura latino-americana. 
Nesta quarta (17/5), por exemplo, 
é a vez do inesquecível Gabriel 
García Márquez ter sua obra ana-
lisada. A participação é aberta ao 
público em geral’.

Com atrativos basicamente 
semanais, o Circuito de Confe-
rências públicas em Brasília se 
estende até 14 de junho.

-‘Mais leitura e mais cinema: 
interessante essa pesquisa que 
aponta que os brasileiros estão 
lendo e indo mais ao cinema. 
Entendo que qualquer forma de 
cultura é fundamental para for-

Thiago 
sugere 
maior debate 
quanto à 
proteção 
ambiental

É importante que as questões 
ambientais sejam destacadas sem-
pre e ao máximo. Para o deputado 
federal Thiago Peixoto (PSD-
-GO), elas precisam estar entre as 
prioridades de todos, “não só em 
discussões, mas também em ações. 
Os efeitos da exploração ambien-
tal desmedida já são sentidas há 
tempos e a tendência é continuar 
piorando, caso a tendência não seja 
revertida”, comenta.

No Congresso, ele integra a 
Comissão Mista Permanente sobre 
Mudanças Climáticas (CMMC). 
“A intenção é fazer um debate pro-
positivo que possa indicar planos 
e ações de proteção ao nosso meio 
ambiente como um todo e, em 
especial, ao cerrado”, esclarece.

Em todas as datas do ano é 
ímpar relembrar sobre os cuida-
dos para com a causa, mas 5 de 
junho é o Dia Mundial do Meio 
Ambiente, criado no ano de 1972, 
durante realização da Assembleia 
Geral das Nações Unidas (Márcia 
Cristina).

mar melhor os cidadãos e formar 
cidadãos melhores. Com mais 
cultura e mais educação com toda 
certeza teremos índices menores 
de violência, por exemplo’.

Dia 24 de abril, a Federação 
do Comércio do Estado do Rio 
de Janeiro divulgou pesquisa 
nacional sobre hábitos culturais 
dos brasileiros, revelando: 56% 
dos entrevistados (86 milhões de 
pessoas) frequentaram pelo menos 
uma atividade cultural em 2016, 
com avanço de três pontos per-
centuais em comparação a 2015.

A atividade central dita: leitura 
de livros, revelando a prática por 
37% dos entrevistados e aumento 
de seis pontos percentuais com-
parativamente ao início da série 
histórica (2007). Cinema foi a se-
gunda atividade citada, com 34% 
das respostas e o maior aumento 
comparativamente à pesquisa de 
2007: 17 pontos percentuais. Son-
dagem foi feita em parceria com o 
Instituto Ipsos, de 30 de novembro 
a 12 de dezembro de 2016, com 
amostra de 1,2 mil pessoas no 
Rio de Janeiro, em São Paulo, 
Belo Horizonte, Florianópolis, 
Salvador, no Recife, Porto Alegre 
e Brasília e, mais 64 cidades.

-‘Em abril, que tem datas im-
portantes para leitura e literatura, 
pautei a inclusão nas discussões 
da Comissão de Cultura da Câ-
mara, projeto de lei que institui 

a Política Nacional de Leitura e 
Escrita. Como curiosidade, este 
mês foram comemorados os Dias 
Mundial e Nacional do Livro In-
fantil (2 e 18) e, o Dia Mundial do 
Livro e do Direito do Autor (23)’.

-‘Em comemoração ao ani-
versário de 57 anos de Brasília, 
a Câmara dos Deputados está 
realizando a mostra Brasília em 
Foto. São imagens belas, curiosas 
e inusitadas da capital feitas por 
três profissionais da fotografia. 
As fotografias estão expostas na 
Galeria de Arte da Câmara, no 10º 
andar do Anexo IV, até 3 de maio. 
Horário de visitação: 9h às 17h’.

Os artistas são Danilo Pierma-
tei (pesquisador; lida com as artes 
plásticas); Fabio Pozzebom (foto-
jornalista); e, Weberth Carvalho 
(fotógrafo).

-‘Exposição traz 22 livros da 
coleção da Sociedade dos Cem 

Bibliófilos do Brasil’.
Criada por Castro Maya (indus-

trial e mecenas dos anos 1940), a 
Sociedade reunia seleto grupo de 
personalidades, entre intelectuais, 
empresários e figuras da socieda-
de, com a meta de produzir e editar 
anualmente obras de grandes auto-
res da literatura brasileira, ilustra-
das por notáveis artistas plásticos 
do País. Um dos exemplares é a 
obra Memórias Póstumas de Brás 
Cubas, ilustrada por Portinari. As 
relíquias são do acervo de Obras 
Raras da Biblioteca da Câmara, 
adquiridas nos anos 1970.

De 5 de abril a 26 de julho, com 
visitação diária (9h às 17h), in-
clusive fins de semana e feriados, 
o local do atrativo indicado por 
Thiago Peixoto é Galeria de Arte 
do Salão Nobre da Câmara dos 
Deputados – Edifício principal. 
Mais informações: 0800-619-619.

Thiago Peixoto preside a Comissão de Cultura da Câmara
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INOVAÇÃO QUE CUIDA DAS PESSOAS

MAIS SAÚDE, COM MAIS
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
E RESPEITO À VIDA.

Resultado: Goiás caminha para garantir 
excelência em atendimento à saúde em 
todas as regiões do Estado.

Aprovados por mais de 90% dos usuários.

Os recursos já se encontram à disposição e serão 
investidos imediatamente. Para diminuir 
as filas de exames e acelerar o diagnóstico, 
também serão construídas 6 novas AMEs
em diferentes regiões do Estado.

E para completar a rede de assistência 
a dependentes químicos serão 
construídos 2 novos CREDEQs 
em Quirinópolis e Goianésia.Agora, com o novo Programa Goiás na Frente, 

essa rede será ampliada com a 
conclusão das obras dos hospitais de Águas 
Lindas, Santo Antônio do Descoberto e Uruaçu.

Goiás já conta com uma moderna rede de hospitais estaduais de excelência 
como o Hugo, o Crer, o Hugol, o HGG, o HDT e tantos outros.


