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Geografia - new order é uma banda de ‘rock’/música eletrônica 
formada em manchester (Inglaterra), em 1980, por Bernard Sumner 
(vocais, guitarra, sintetizadores), Peter hook (baixo, sintetizadores) e 
Stephen morris (bateria, sintetizadores, programação), remanescentes 
da banda ‘pós-punk’ joy division, após suicídio do vocalista Ian curtis, 
na noite de 18 de maio de 1980. Isso, com a adição de Gillian Gilbert 
(guitarra, sintetizadores).

(fonte: agências internacionais)
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jc (ImPreSSo): deSde feVereIro/2002 - jc (on-LIne): deSde SetemBro/2005

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

jc (BLoG do jornaL cIdade): deSde juLho/2008

UEG: Uruaçu e outras cidades terão 
curso de Direito gratuito no ano 2018
Universidade Estadual de Goiás aprova a criação, para 2018, dos cursos Direito em seis Câmpus e, de Medicina, no Câmpus Itumbiara. A decisão foi tomada pela 103ª plenária do Conselho 
Universitário (CsU). Os cursos recém-aprovados, segundo o reitor Haroldo Reimer, são demandas antigas. No caso do Direito, ele afirma que há projetos protocolados desde 2010.
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Professor Gigi, nome maior do esporte uruaçuense (foto 4): “Uma grande, bonita festa”
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Parabéns Uruaçu, pelos 86 anos de existência!
Uruaçu: cidade hospitaleira e acolhedora, de um povo 
compromissado com o trabalho.

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

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

‘Jogos Estudantis’ 
movimentam as 
cidades sedes e 
o alunado goiano
Movimentação intensa envolven-
do alunos das redes pública e pri-
vada que se dedicam na busca de 
vitórias nos Jogos Estudantis do 
Estado de Goiás 2017, sediados 
por Uruaçu nas Fases Intermuni-
cipal (abril) e Regional (junho). 
Última etapa, onde se consagram 
os campeões gerais, será em Aná-
polis, no mês de agosto. Primeiros 
colocados na Estadual representa-
rão Goiás nos Jogos Escolares da 
Juventude.

Página 7 Empresário dedicado ao 
trabalho e gerador de 
empregos para dezenas 
de colaboradores, Luciano 
Sousa enaltece a Cidade 
Pássaro Grande no histórico 
4 de julho. “Uruaçu chega 
aos 86 anos de emancipação 
político-administrativa e a 
torcida é por dias cada vez 
melhores para o seu povo. 
Parabéns Uruaçu!”. Luciano 
Sousa está centralizado 
profissionalmente no Distrito 
Agroindustrial de Uruaçu 
(DAUR), mais precisamente 
na White Martins.

COMUNIDADES
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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

Vendilhões dos 
feriados – O mercado 
dos feriados civis e religiosos

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

Imagem... - HojeImagem... - Ontem
...Presidência do Tribunal de Jus-

tiça do Estado de Goiás (TJGO) 
designou o juiz substituto Luciano 
Henrique de Toledo para responder 
pela 1ª Vara (Cível, Criminal e da 
Infância  e da Juventude) e prestar 
auxílio na comarca de Uruaçu. O 
ato foi publicado dia 28 de junho, no 
Diário da Justiça Eletrônico (DJE). 
Doutor Luciano foi aprovado no 56º 
Concurso para Juiz Substituto do 
Estado de Goiás e, empossado dia 21 
de outubro do ano passado (Centro 
de Comunicação Social do TJGO 
– Lílian de França. Com Redação 
[Jota Marcelo]).
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G...2 a 2 foi o resultado de um jogo 
oficial de futebol que durou mais 
tempo. Aconteceu em 30 de março 
de 1946, na Final da Taça da Liga 
da III Divisão Inglesa, disputada em 
três partidas (na primeira, também 2 
a 2). O Stockport County, campeão 
da zona Oeste e, o Doncaster Rovers, 
campeão da zona Leste, digladiaram-
-se ao longo de 3 horas e 23 minutos, 
antes de serem inventados os desem-
pates por pênaltis. As prorrogações 
até eram mais curtas: dois tempos de 
dez minutos. A partir daí, funcionava 
o regime de morte súbita ou gol de 
ouro, conforme preferências. Relatos 
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Crítica chinesa ao sistema ferroviário do Brasil

‘Uruaçu 
faz parte do 

Tramo Central, 
situado entre 

Porto Nacional 
e Anápolis’

O Brasil e a China são enormes. Também grande é a importância do sistema fer-
roviário mundial. Outra grandeza é o tempo de existência das Ferrovias brasileiras, 
fundamentais para melhor escoamento de cargas (e passageiros).

Em encontro empresarial Brasil-China de dias atrás, as Ferrovias tupiniquins ga-
nharam críticas da parte de potenciais investidores, face não comporem um sistema 
adequado. Foco central do governo federal para atração de investimentos chineses, elas 
foram censuradas, com detalhes: o riquíssimo empresariado chinês alertou que por não 
estarem interligadas podem ter baixa rentabilidade e, até registrou-se suges-
tão – a possibilidade da separação da construção das linhas de sua operação.

Quando se referencia linhas férreas no Brasil, uma das lembranças 
centrais imediatas nas últimas décadas recai sobre a Ferrovia Norte-Sul, 
cuja construção se iniciou nos anos 1980. FNS, que poderia estar pronta e 
funcionando normalmente, não fossem tantas barreiras surgidas ao longo 
dos anos.

Norte-Sul do Tocantins, de Goiás, Minas Gerais e São Paulo (até a cidade 
de Estrela D’Oeste. Ramal que sai de Estrela termina em Panorama, que 
fica próxima de Três Lagoas-MS [as duas últimas cidades estão às margens 
do rio Paraná), com projeto de se estender até Rio Grande (que abriga um 
Porto), cidade do Rio Grande do Sul. Em Goiás, 34 Municípios são influenciados di-
retamente pela Norte-Sul. Uruaçu, sede deste periódico, é uma das cidades onde passa 
a Norte-Sul, inclusive menos de quatro quilômetros do Centro, atravessando a rodovia 
GO-237, ligação com Niquelândia. Com a expansão imobiliária, uma parte se localiza 
ao lado de diferentes bairros (que têm se tornado cada vez mais populosos).

Uruaçu faz parte do Tramo Central, situado entre os Municípios de Porto Nacional-
-TO e Anápolis-GO, com extensão de 855 quilômetros, passando por 14 cidades do 

Tocantins e 19 de Goiás.
O governo federal esclarece que esse Tramo ‘encontra-se plenamente operacional 

e disponível para o transporte ferroviário comercial de cargas’, porém poucas cargas 
foram transportadas, até mesmo em função da burocracia existente, englobando per-
missão de uso. Existe carência de malha ferroviária no Brasil, a seriedade e vontade 
precisam ser maiores, a burocracia deve ser reduzida, e, outros problemas, como a falta 
da padronização das bitolas nas junções das malhas férreas (sob concessão de diferentes 

empresas operantes), têm que ser resolvidos o quanto antes, afinal, o Brasil 
está perdendo muito com isso.

No projeto original do governo federal, Uruaçu ficou definido como um 
dos locais para abrigar um dos Terminais Multimodais (é o que se chama 
comumente de Porto Seco) em Goiás, à exemplo de Porto Franco-MA e, 
das tocantinenses Araguaína, Colinas do Tocantins, Guaraí, Porto Nacional 
e Gurupi. O Porto Seco uruaçuense nunca foi construído.

Em recente informação da Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias, 
estatal vinculada ao Ministério dos Transportes e responsável do governo 
que lida com as causas da FNS, está: ‘O contrato de permissão de uso da 
área onde está localizado o terminal de grãos no Tramo Norte da Ferrovia 

Norte-Sul, em Porto Franco, foi prorrogado e renderá para os cofres da Valec cerca 
de R$2,5 milhões. O extrato do termo aditivo foi publicado no Diário Oficial de 6 de 
abril. Com isso, a empresa Multigrain S.A. poderá continuar explorando a área até 
2032. No terminal, a Multigrain S.A. beneficia e comercializa soja e milho de diversos 
produtores. Os grãos são transportados pela FNS S.A. com destino à exportação pelo 
Porto de Itaqui, próximo a São Luís-MA. Além da carga própria, também são realizadas 
operações com carga de terceiros’.

“Os preços oferecidos ao 
consumidor constituem uma 
outra página digna de reflexão. 
Grosso modo, conforme uma 
pesquisa de alguns Procons e 
Associação de Donas de Casa, 
a variação chega a 120%. Ou 
seja, conforme a embalagem, 
o plástico, as cores e formato 
do invólucro, o quilo varia de 
R$22,00 a R$250,00”.

A Páscoa se passou, mas falo 
dela nesse artigo. Há passagens 
e datas tão solenes, tão mag-
nificentes que são atemporais. 
Assim penso para o Natal, para 
o 7 de Setembro, para o Dia do 
Índio, para  o 15 de Novembro 
da Proclamação da República, 
etc. A Páscoa. Trata-se de mais 
uma ocasião quando podemos 
observar, constatar e analisar o 
comportamento, as atitudes, as 
tendências das pessoas, do gêne-
ro e bicho homem e do sistema 
mercadológico que nos engana, 
alicia e nos  escraviza. Há um 
cartel capitalista, comercial 
e de marketing que se tornou 
escravagista e escravocrata dos 
consumidores.

Estamos vivendo tempos 
políticos tão sombrios e tene-
brosos que relembrar o símbolo 
da Páscoa faz bem à alma, aos 
corações. Oxalá pudéssemos 
viver o espirito de Natal e Pascal, 
eternamente.

Antes de adentrar à questão 

central, vale a pena relembrar o 
que vem a significar a palavra. 
Páscoa vem do hebraico, pesach, 
com o significado de passagem, ou 
também de renascimento, renova-
ção. Ao que parece, pela história 
geral e ensinamentos bíblicos, 
a origem remonta aos tempos 
pré-mosaicos. Ela era a festa de 
primavera dos pastores nômades, 
quando se davam os dias festivos 
com muita alegria e júbilo pela 
renovação (flores) da natureza. Ela 
se refere também ao Êxodo, a fuga 
dos hebreus do Egito. Se transfor-
mou em símbolo e memorial desse 
magno acontecimento.

No âmbito do cristianismo 
(muito celebrada pelos católicos) 
a Páscoa simboliza a ressurreição 
de Cristo. E aqui dou ênfase a esse 
simbolismo. Páscoa, passagem 
(pesach). Nada mais nos traz à 
lembrança do que a vitória de 
Cristo sobre a morte, com a sua 
ressurreição. Ou seja, Ele deixa 
a dimensão humana e torna à 
condição de Deus-Filho, para o 
convívio com o Deus-Pai. E assim 
acreditamos todos nós cristãos 
e religiosos (religados) com o 
salvador e com Deus. “Eu sou o 
caminho, a verdade e a vida, quem 
crê em mim ainda que esteja morto 
viverá”, Jesus Cristo.

Retomo o tema central então e 
reitero que a Páscoa é mais uma 
daquelas datas que é contaminada 
com o desvio de significado e de 
finalidade. Nos mesmos fins que 
tomou o Natal e ano-novo. A fi-

gura do Papai Noel, por exemplo, 
foi uma criação da capitalista e 
multinacional Coca-Cola. Basta 
verificar o biotipo do barbudo 
e bom velhinho e os frascos e 
garrafões da bebida, comprada e 
ingerida por todos os terráqueos.

Papai Noel e garrafas de Coca 
são muito parecidos. As indústrias 
do chocolate, de trigo, do açúcar e 
do leite tiveram os mesmos “insi-
ghts” da Coca-Cola. Pode parecer 
estranho, mas muitos “chocolates” 
industrializados e vendidos, têm 
menos cacau do que estes citados 
ingredientes (açúcar, leite) muito 
mais baratos e de baixo poder 
nutritivo. Além de outras subs-
tâncias aromáticas e sabor muito 
agradável. Numa clara estratégia 
de se tornar uma isca e aliciar as 
pessoas ao consumo exagerado. 
As crianças, como em muitas 
armadilhas de marketing, são 
os principais alvos. Os produtos 
(chocolates) são consumidos pela 
maioria das pessoas, sem uma 
consulta aos rótulos da composi-
ção e percentual dos ingredientes. 
Muitas vezes o que menos con-
tem é o anunciado nos rótulos e 
propagandas (os “chocolates” são 
exemplos padrão).

Os preços oferecidos ao con-
sumidor constituem uma outra 
página digna de reflexão. Grosso 
modo, conforme uma pesquisa de 
alguns Procons e Associação de 
Donas de Casa, a variação chega 
a 120%. Ou seja, conforme a 
embalagem, o plástico, as cores e 

formato do invólucro, o quilo va-
ria de R$22,00 a R$250,00. Con-
siderando que se come a mesma 
composição, dá a impressão que 
a embalagem é foleada a ouro. E 
na verdade não é porque todas 
têm o mesmo destino, o lixo.

Enfim, e ao cabo das coisas, 
dos seres e dos víveres e viveres, 
feitas tais e quais considerações, 
tiveram elas as simples e puras 
análises do quanto somos produ-
tos e pessoas resultantes do meio, 
da cultura e das imposições dos 
sistemas que nos rodeiam. Sofre-
mos sempre dos efeitos das ondas 
contra ou a nosso favor. Somos 
diuturnamente influenciados pelo 
chamado efeito-manada.

Assim ocorre com a cultura 
do saber e do sabor, do lazer e 
do entretenimento. Assim se dá 
com a relação de consumo, com 
as tendências da moda. Até  nas 
ideologias. Somos eternamente 
os (as) maria-vai-com-as-outras.

Que tal se criássemos nas da-
tas de 21 de abril (Inconfidência 
Mineira, Tiradentes), 7 de Se-
tembro (emancipação do Brasil) 
e 15 de Novembro (Proclamação 
da República) produtos, livros 
e objetos históricos relativos 
aos heróis desses feitos épicos 
de nossa Pátria! Ainda que se 
vendesse pouco em comparação 
com os chocolates e presentes 
de Natal e da Páscoa, já seria um 
bom começo para melhor instruir 
e formar nossas crianças e juven-
tude de nossa história.

da época contam peripécia engraçada: 
adeptos desistiram do jogo, foram para 
casa tomar chá e lanchar, mas, repa-
rando que ainda não tinha terminado, 
acabaram por voltar e assistir aos 
momentos finais. Com o aproximar 
das 19h, problema maior: a noite 
começava, o estádio não tinha ilumi-
nação artificial e veio a interrupção 
por falta de visibilidade. Dias depois, 
na labuta de desempate, o Stockport 
goleou por 4 a 0, em 90 minutos e, foi 
campeão. Ao lado, o cartaz da partida 
famosa (Informações [onde pode ser 
lida reportagem interessante sobre 
esse jogo]: www.maisfutebol.iol.pt).
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Goiás na Frente Habitação terá 
investimento inicial de R$607 
milhões em moradia popular

Em julho, o governador de 
Goiás, Marconi Perillo (PSDB), 
apresentará à população o Goiás 
na Frente Habitação, segmento 
do programa de investimentos 
voltado para a moradia popular. O 
ato administrativo será realizado 
no Residencial Nelson Mandela, 
na capital Goiânia, quando serão 
anunciados os primeiros R$607 
milhões para a construção das 
primeiras 7,2 mil casas do total 
de 30 mil unidades habitacionais 
estabelecidas pelo programa Goiás 
na Frente.

A iniciativa reunirá todas as 
ações do setor desenvolvidas 
pelo Governo de Goiás por meio 
da Agência Goiana de Habitação 
(Agehab) – Cheque Mais Moradia 
(Construção e Reforma de mora-
dias), Cheque Comunitário (Cons-
trução e Reforma de equipamentos 
comunitários nos Municípios, 
em parceria com as Prefeituras e 
entidades sociais) e Casa Legal 
(escrituração de moradias).

Segundo balanço preliminar da 
Agehab (até o fechamento desta 
edição), 52 Municípios, de todas 
as regiões, já apresentaram áreas 
para edificações ao Governo de 
Goiás. Juntas, elas receberão as 
primeiras 7.418 unidades, com 
investimento da ordem de R$91 
milhões, em recursos do Tesouro 
Estadual e R$516,15 milhões por 
meio de recursos federais, tota-
lizando de R$607,1 milhões em 
investimentos.

Impulsionar
A principal ação será a assina-

tura de convênios para repasse de 
recursos do Cheque Mais Moradia 
para as Prefeituras que apresenta-
rem áreas para a construção das 
casas do programa, que vai liberar 
os recursos em 2017 e 2018.

Os novos investimentos impul-
sionarão o programa habitacional 
do Governo de Goiás, que está 
com unidades em construção e 
entrega em todo o Estado. É o caso 

do Nelson Mandela, no Conjunto 
Vera Cruz, complexo de aparta-
mentos que está em fase final de 
implantação. Todas as unidades já 
entregues e as que serão entregues 
são resultado de parcerias entre 
Estado, União e Municípios. Entre 
as unidades entregues estão as do 
Residencial Luciano Peixoto, em 
Pirenópolis, inteiramente abaste-
cidas com energia fotovoltaica, 
resultado dos investimentos do 
programa estadual Goiás Solar.

Falando ao Jornal Cidade, o 
prefeito de Uruaçu, Valmir Pedro 
(PSDB), externou que estará pre-
sente no evento e que o Município 
nortense assinará convênio para 
que casas sejam construídas den-
tro do Goiás na Frente Habitação, 
observando que a área assistencial 
da Prefeitura detém centenas de 
inscritos, ávidos por uma conquis-
ta habitacional, para possuir um 
cantinho. (Gabinete de Imprensa 
do Governador de Goiás. Com 
Redação).

Uruaçu: comunidade quilombola ganha 150 casas

Jota Marcelo/Márcia Cristina

“Foi uma vitória, uma con-
quista muito grande poder 
receber e, entrar na nossa casa, 
poder criar meus dois filhos em 
uma moradia digna e oferecer 
a ele – Alfredo Henrique, de 
16 anos e, Adryan Henrique 
Rodrigues Silva, de quatro 
meses, esse conforto. Estou 
muito emocionada, me faltam 
palavras para expressar e mais 
emocionante, ainda, é eu poder 
estar vendo outras 149 famílias 
com suas chaves, construindo 
os seus muros, colocando suas 
‘coisas’ dentro das casas. Estou 
feliz e as palavras que posso 
dizer são: ‘Estou concretizada, 
porque foi um sonho que virou 
realidade. Estou realizada pelo 
que aconteceu’...

...“A minha casa fica ali, na 
quinta rua, pertinho! Eu estou 
muito feliz por ganhar a minha 
casa. Tenho agora um lugar que 
é meu, para morar”.

Depoimentos prestados ao 
Jornal Cidade por Gislene Sil-
va e Jorge Baião, duas das 150 
pessoas que receberam as chaves 
de igual número de unidades ha-
bitacionais do Residencial João 
Borges Vieira, dia 28 de junho 
em Uruaçu, durante cerimônia 
comandada pelo governador de 
Goiás, Marconi Perillo (PSDB) e 
que teve serviço de prestação de 
informações habitacionais, entre-
ga de documentação de unidades 
de Residenciais já habitados, 
apresentações culturais, show, 
jantar e, diversão para as crianças. 
A documentação foi entregue na 
manhã da data seguinte.

Cada lar soma 42,17 metros 
quadrados de área construída em 
terreno de 200 metros quadrados. 
Os beneficiários, pertencentes a 
famílias da Associação Quilom-
bola João Borges Vieira, pagarão 
mensalidades entre R$20 e R$80 
pelo prazo de até duas décadas.

Está idealizada a construção 
de outras 50 casas para famílias 
quilombolas na zona rural de Uru-
açu, atendendo integrantes cam-
poneses da mesma comunidade, 
através das parcerias Cheque Mais 
Moradia e Programa Nacional de 
Habitação Rural (PNHR).

Com investimento de R$11,4 
milhões, a mais nova estrutura ha-
bitacional local nasceu da parceria 
do governo federal; do Governo 
de Goiás, via Agência Goiana de 
Habitação (Agehab), para cons-
trução de muros e calçadas, mais 
investimentos da Celg e da Sane-
amento de Goiás S. A. (Saneago); 
e, através do governo municipal 
da cidade nortense, hoje sob co-
mando de Valmir Pedro (PSDB).

Elas foram edificadas em uma 
parte do Residencial Dom José 
Silva Chaves, com asfalto e, redes 
de energia elétrica e de água. O 
Governo de Goiás ajudou com 
pouco mais de R$20 mil por cada 
uma das 150 casas. O governo 
federal, com média de R$56 mil 
cada. E, a Prefeitura com a aqui-
sição do terreno.

Presidida por Domingas Gou-
veia de Carvalho e com sede no 
Centro de Uruaçu, onde também 
funciona o Ateliê da entidade 
(merecedor de visitação máxima), 
a Associação é ativa, repleta de 

pessoas simples, humildes e Do-
mingas é uma incansável na busca 
de benefícios, circulando com 
frequência por Uruaçu, Anápolis, 
Goiânia e Brasília.

Francisco Martins
Foram entregues oficialmente 

também quarenta e uma casas 
do setor Francisco Martins de 
Carvalho, situado na parte Oeste 
da cidade, com documentação 
repassada aos agraciados em 12 
de julho.

Três Residenciais
Uruaçu tem os Residenciais 

Jorgina dos Santos Rodrigues, 
Marisa dos Santos Pereira Araú-
jo e Dom José Silva Chaves, 
entregues coletivamente em 1º 
de julho de 2016, com ausências 
governamentais de representan-
tes estaduais e federais (Caixa 
Econômica Federal). Na época, a 
então prefeita Solange Bertulino 
(PMDB) afirmou ter convidado, 
mas, pelo menos da parte do Go-
verno de Goiás, existe a afirmação 
(da época e de agora) de que nin-
guém fora convidado.

“Com a parceria do Governo 
de Goiás, através da Agehab, o 
Marconi tem participação direta 
na construção e entrega dessas 
150 casas das queridas famílias 
quilombolas. Nessas 150, foram 
investidos quase R$4 milhões do 
Governo de Goiás. Da mesma 
forma, direta, na construção e 
entrega das quarenta e uma casas 
do conjunto que fica no Parque 
Paraíso. E, na construção e entrega 
das quatrocentas e quarenta e seis 
moradias dos Residenciais Marisa, 
Jorgina e Dom José”, salientou 
Valmir Pedro ao JC, acrescen-
tando que “o Governo de Goiás 
investiu quase R$8 milhões nessas 
quatrocentas e quarenta e seis 
casas e, não foi convidado para 
a inauguração no ano passado. 
Municipalista, o Marconi agora 
fez questão de inaugurar de forma 
oficial, juntamente com a direção 
da Caixa Econômica [Federal], 
que também não estava presente 
na inauguração do ano passado”.

São seiscentas e trinta e sete 
unidades habitacionais, reduzindo 
o enorme déficit habitacional exis-
tente em Uruaçu. São de infinitas 
parcerias como essas, das esferas 
federal, estadual e municipal – que 
reduzem sofrimentos de seiscentas 
e trinta e sete famílias –, que o 
Brasil está carente.

Presenças
Entre os presentes – além dos 

já listados nesta publicação –, a 
reportagem do Jornal Cidade 
anotou o comparecimento do su-
perintendente da região Norte da 
Caixa Econômica Federal, Gilmar 
Lopes Peixoto. Dos auxiliares José 
Eliton (PSDB), vice-governador; 
Luiz Stival, presidente da Agência 
Goiana de Habitação (Agehab); 
João Gomes, secretário extraor-
dinário para Assuntos Habitacio-
nais; e, Talles Barreto, secretário 
extraordinário de Fiscalização do 
programa Goiás na Frente. Os de-
putados estaduais Eliane Pinheiro 
(PMN), Júlio da Retífica (PSDB), 
Helio de Sousa (PSDB) e Santa-
na Gomes (PSL). Os deputados 
federais Thiago Peixoto (PSD) e 
Marcos Abrão (PPS).

Também o prefeito de Ama-

ralina, Vandeilson Gonçalves 
(PSDB); Hidrolina, Zazá Eloi 
(PMDB); Mara Rosa, Flávio Tatu 
(PROS); e, Jony Lucio (PROS), 
vice-prefeito de Mara Rosa.

Vereadores locais: Alacir Frei-
tas (PSDB; presidente da Câmara 
Municipal), Bia (PSDB), Divino 
Negão (PDT); Maria das Ne-
ves (PSB), Raimundo Ferreira 
(PROS), Rony Piettro (PMB), 
Taroba (PROS), Wanildo Freitas 
(PSDB) e Zé Henrique (PPS).

Também, Erivaldo Oliveira 
da Silva, presidente da Fundação 
Cultural Palmares, com a mesma 
esclarecendo que as certificações 
realizadas pela Fundação têm 
grande importância, ‘pois é o 
primeiro passo para que as co-
munidades sejam reconhecidas e 
possam ter uma atenção maior do 
Estado, fazendo assim como que 
seja mais efetiva a realização das 
políticas públicas.

Valmir Pedro: ‘Ousado’
Ao lado de Valmir Pedro, do 

vice-prefeito doutor Juarez Lou-
rindo (PSB), do vice-governador, 
deputados federais e estaduais e, 
lideranças/personalidades locais e 
regionais, Marconi Perillo discur-
sou que outros benefícios foram 
entregues na referida data; que 
convênios, geradores de novas 
contemplações em diferentes seg-
mentos, foram assinados; e, que 
muito mais obras serão edificadas 
na cidade. “Se hoje Goiás está 
na frente é porque tem Governo 
que trabalha incansavelmente e 
que é ousado”, disse Valmir. Os 
oradores realçaram a importância 
das casas entregues, justificando 
que as famílias são merecedoras.

O superintendente Gilmar 
pontuou se tratar do fato de a 
Caixa cumprir um dos papéis 
dela: investir em habitação, com 
a instituição comunicando que 
‘os financiamentos habitacionais 
destinam-se a população de baixa 
renda e, deste modo, o Fundo de 
Desenvolvimento Social (FDS) 
contribui para a melhoria das 
condições de vida de um segmento 
da população que possui limi-
tada capacidade de pagamento, 
concedendo financiamentos com 
subsídios’.

‘Ensinou a caminhar’
Em dados de meses atrás da 

Agehab, frisa-se que a parceria 
dela com a Associação Quilombo-
la começou em 2011. Antes, foram 
atendidas por essa parceria mais 
de cem famílias descendentes de 
quilombolas com o Cheque Mais 
Moradia, modalidade Reforma.

Domingas, que também co-
ordena os projetos habitacionais, 
conta que recebeu todo o suporte 
técnico da Agehab para habilitar os 
projetos. “A Agehab me ensinou a 
caminhar. Nossos cadastradores 
foram capacitados pela Agência 
e aprendemos também a buscar 
as fontes de recursos e parcerias. 
Tanto, que somos a única entidade 
representativa de quilombolas de 
Goiás que teve projeto habitacio-
nal aprovado pelo Ministério das 
Cidades”, relata.

Segundo Domingas, as famí-
lias quilombolas de Uruaçu estão 
concentradas, em sua maioria, na 
cidade, distribuídas nos bairros/
setores São Vicente, Santa He-
lena, Rosen Park, Vale do Sol e 

Famílias 
quilombolas 

de Uruaçu têm 
150 casas 

novas, 
entregues dia 

28 de junho 
de 2017. É o 

histórico 
Residencial 

João 
Borges Vieira

Aeroporto. Mas ainda existe um 
percentual significativo vivendo 
na zona rural, onde a Associação 
também atua, abrangendo ainda 
Santa Rita do Novo Destino e 
Niquelândia. O projeto de moradia 
para atendimento às famílias é 
articulado com geração de renda 
e resgate cultural das comunida-
des afrodescendentes. Tio-avô de 
Domingas, João Borges Vieira, foi 
o primeiro negro do Município, 
segundo ela, a deixar a fazenda 
para morar na cidade.

Em diversas ocasiões, Domin-
gas disse ao Jornal Cidade se sen-
tir feliz com a conquista das casas 
e que continuaria trabalhando para 
conseguir outros benefícios.

Ouvido pela reportagem, Mau-
ri Lemes, presidente do PSDB 
local, expôs se tratar de “benefício 
expressivo, tamanha a quantidade 
de famílias contempladas. Que-
remos fazer muito mais e isso só 
conseguimos trabalhando, que é 
o que estamos sempre fazendo. 
Lutamos demais para chegarmos 
até aqui e vamos mudar para me-
lhor histórias de vidas de muitas 
famílias de Uruaçu. Temos que 
agradecer eternamente tudo o que 
o Marconi vem fazendo por Uru-
açu. E também os nossos amigos 
Eliane Pinheiro e Thiago Peixoto”, 
assinala o dirigente político, que 
tanto defende os aliados.

Leia mais sobre investimentos 
habitacionais, na submatéria.

Fotos: Márcia Cristina e Jota Marcelo. E, Arquivo pessoal (Gislene/Vanusa)

Valmir (Município); quilombolas Domingas e beneficiária; Stival, 
Marconi e José Eliton (Governo de Goiás); e Gilmar (Caixa) (dir.)

Ouvido por autoridades/personalidades de todas as esferas e o 
público, Valmir Pedro agradece parceiros/enaltece quilombolas

Vice José Eliton, coordenador do Goiás na Frente: “As pessoas 
estão enxergando o nosso Governo em atuação, construindo”

No Brasil, Marconi Perillo é um dos maiores defensores 
da entrega de moradia popular. “Essas famílias merecem!”

Gislene Silva na porta de sua casa, com Adryan (bebê dela). E, 
Vanusa Silva, também no seu lar: alegria entre os quilombolas

Domingas (esq.), deputada 
Eliane Pinheiro e Anne Ligia, 
primeira-dama anfitriã. Abaixo, 
Mauri Lemes e Marconi Perillo

Domingas, com a assistente 
social Alessandra Melo (anjo 
dela) e, o presidente Erivaldo 
Oliveira (Fundação Palmares)
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Por isso, investe em projetos como 
o Programa de Gestão Avançada 
(PGA), que busca aumentar a 
qualifi cação dos profi ssionais de 
educação para melhorar o ensino 
nas escolas municipais da região.

EDUCAR É AVANÇAR!

PARCEIROS: Fundação Pitágoras e Secretarias 
Municipais de Educação de Alto Horizonte, 
Campinorte e Nova Iguaçu de Goiás.

A YAMANA GOLD 
ACREDITA QUE A 
EDUCAÇÃO PODE 
TRANSFORMAR A 
VIDA DAS PESSOAS.

Uruaçu: Valmir Pedro, o prefeito do 
asfalto tão sonhado nas vias públicas

Avenidas Tocantins, Transbrasiliana, Santana, Paraná, Tancredo Neves, Weimar Barroso e, ruas 
Joaquim Fernandes, Francisco Fernandes, José do Patrocínio, Rio Verde (a situada na parte Oeste), 

Vias de Uruaçu ganham asfalto, contendo duas camadas. É o progrma Revitaliza - 1ª Etapa
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Avenidas, como a Tocantins, que tinham comprometidos 
seus pisos, estão com novos visuais. Bem-estar coletivo

...Isso (estrondoso anseio, so-
nho popular), dentro do programa 
Revitaliza - 1ª Etapa, alcançando 
mais de 160 mil metros quadrados 
de malha restaurada. Verba usada 
pelo Executivo da cidade nortense, 
gerida por Valmir Pedro (PSDB), 
tem origem no Orçamento Geral 
da União (OGU), através do Mi-
nistério do Turismo (programa 
Infraestrutura Turística), com 
R$2,099 milhões. Os recursos pró-
prios da Prefeitura nessa fase são 
de R$54,6mil. De um total geral 
de R$3,650 milhões, R$650 mil 
serão contrapartida da Prefeitura.

Avenidas e ruas, que tinham 
o piso comprometido, estão com 
novos visuais, proporcionando 
mais qualidade de vida e bem-
-estar aos cidadãos, usuários, que 
também amenizam problemas 
com os seus veículos. Toda a 
pavimentação tem duas camadas 
(0,7 e 0,8 centímetros), algo su-
pervisionado in loco com rigidez 
pela área de engenharia da Caixa 
Econômica Federal. “É um asfalto 
de qualidade, a Caixa é parceira 
e eu não aceitaria também um 
serviço malfeito”, explica o chefe 
do Executivo.

Geograficamente, além do 
Centro, diversos bairros são con-
templados por agora. Quando do 
fechamento da edição (com atua-
lizações), nas obras de pavimento 
renovado oito delas já haviam sido 
contempladas, entre prontas e em 
andamento.

Comentando que outras etapas 

do Revitaliza serão uma realidade 
com o passar do tempo, o prefeito 
disse ao Jornal Cidade ser preciso 
uma dose de paciência da comuni-
dade em geral, pois é impossível 
fazer em pouco tempo o que não 
foi realizado em décadas. O re-
sultado não poderia ser diferente, 
após anos sem obra alguma do 
porte de agora.

O prefeito comunicou também 
que as proporções das obras futu-
ras serão idênticas ao realizado 
na atualidade, citando redutos – 
Avenidas Cororel Gaspar, Getúlio 
Vargas; ruas Goiânia, Rio Branco 
(detalhe: com procedimentos que 
eliminarão o acúmulo de água nas 
proximidades da sede de Polícia 
Civil, problema existente há qua-

se meio século); setores Casego, 
Aeroporto e Oeste [complexo 
que agrupa distintos bairros]; Vila 
União; bairro São Vicente, entre 
outros pontos.

Avenida do Hospital Regional
A mais expressiva obra civil 

no Norte do Governo de Goiás – o 
Hospital Regional –, tem sua fase 
partindo para a reta final e quan-
do concluída, a avenida Galdino 
Moreira de Souza (vulga Contorno 
ou Anel) será reconstruída prati-
camente 100%, em investimento 
orçado na ordem de quase R$1 
milhão. “Empreitar fica muito 
caro”, frisa Valmir, que trabalha 
para concretizar parceria com o 
Governo de Goiás e, corretamente, 

com Prefeituras da região.
“Quando os prefeitos da região 

falam que o Hospital está em Uru-
açu, mas não é de Uruaçu, tudo 
bem, concordamos. E, por não 
ser apenas de Uruaçu, os prefeitos 
terão que ajudar construir o asfalto 
daquela avenida, que é grande, 
com duas pistas. Seria preciso, 
até mesmo, fazer nova ponte [sob 
o córrego Machombombo], algo 
caro, pois nela temos apenas uma 
pista”, cravou Valmir durante 
recente reunião no gabinete dele.

O prefeito manifesta ainda que 
a operação tapa-buraco não para, 
pois a malha estragada é enorme.

Irresponsabilidade
Um fator negativo – e, a Pre-

feitura pede para ser banido –, 
envolve a irresponsabilidade de 
alguns condutores de veículos e 
pedestres que utilizam trechos 
das vias não prontos de maneira 
erradíssima.

“Quanto mais o mesmo cida-
dão, beneficiado com diferentes 

obras, ajudar zelar do patrimônio 
público, melhor para a nossa que-
rida cidade de Uruaçu”, comenta 
o vereador Raimundo Ferreira 
(PROS), um entusiasta e feliz com 
a nova fase de Uruaçu quando o 
assunto envolve pavimentação 
urbana (Jota Marcelo).

Carioca, 200, Cavalcante, Planaltina e, Travessa Machombombo. Essas 15 vias públicas, conforme 
obras em andamento e dados da Prefeitura, são as pioneiras que ganham recapeamento asfáltico...
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A Nature Poços Artesianos parabeniza a população de Uruaçu pelos 
86 anos de emancipação, pelo crescimento e progresso com os quais 
orgulhosamente contribuímos, pois, nos últimos anos crescemos 
juntos e nos tornamos líderes juntos. 
PARABÉNS URUAÇU!
Nature Poços Artesianos. Nessa marca eu confio!

Do deputado federal THIAGO PEIXOTO (PSD), 
parabenizando a cidade do Norte de Goiás pelos 
seus 86 anos de emancipação político-administrativa:
‘DIA ESPECIAL PARA URUAÇU!!!
4 de julho é uma data especial. Marca o aniversário de Uruaçu, 
este município tão importante do Norte Goiano. Junto com o prefeito 
Valmir Pedro, tenho me esforçado para levar benefícios para a 
cidade. E continuaremos nos esforçando. Obrigado, Valmir e 
Uruaçu, pela parceria e pela homenagem feita a mim neste dia’.

Uruaçu terá curso de Direito gratuito, via UEG

Jota Marcelo/Márcia Cristina

Em decisão tomada pela 103ª 
plenária do Conselho Universi-
tário (CsU), realizada no audi-
tório da Reitoria, em Anápolis, a 
Universidade Estadual de Goiás 
(UEG) aprovou em 28 de junho, 
a criação dos cursos de Medicina 
(Câmpus Itumbiara [a partir de 
2018/1]); e, de Direito (Palmei-
ras de Goiás, Morrinhos, Pires 
do Rio e Aparecida de Goiânia 
([a partir de 2018/1]) e Iporá e 
Uruaçu [a partir de 2018/2]).

Em Uruaçu, o curso será ma-
tutino, com uma turma contendo 
40 vagas e, a instituição deve 
realizar as inscrições do vestibular 
em abril ou maio próximos, as 
provas em junho, as matrículas 
no final de julho, com as aulas 
iniciando no mês de agosto. Du-
rante recente entrevista ao Jornal 
Cidade, Edson Arantes Júnior, 
diretor da UEG Uruaçu, comentou 
que o curso de Direito, oferecido 
gratuitamente, não demoraria ser 
implantado na Unidade. “Quero 
agradecer imensamente ao pre-
feito de Uruaçu, Valmir Pedro 
[PSDB, de Uruaçu], bem como, a 
deputada estadual Eliane Pinheiro 
[PMN], que ajudaram demais nes-
sa conquista. Obrigado especial 
também ao governador Marconi 
Perillo [PSDB], devido todo o 
apoio que ele destina ao Norte 
goiano”, manifesta o diretor.

De Valmir Pedro, falando à 
reportagem do JC: “A deputada 
Eliane Pinheiro, que tem nos 
apoiado muito, ajudou Uruaçu e o 
Norte mais uma vez, nessa causa 

de trazer o curso de Direito. Ela 
trabalhou demais por isso junto 
ao Marconi e ao reitor. Não é algo 
fácil. Toda Unidade da UEG quer 
ter o curso de Direito e Uruaçu 
se torna uma das seis sedes pio-
neiras”.

O fato de o processo seletivo 
ganhar prática a partir do princípio 
do próximo ano e ser realizado em 
separado é devido medidas inter-
nas/externas atuais e futuras, entre 
as quais a elaboração de projetos 
pedagógicos, que exigem aprova-
ção do Conselho, a organização de 
acervos bibliográficos e, realiza-
ção de concurso para contratação 
de professores.

Demandas antigas
Demandas antigas, os recém-

-aprovados cursos foram inseridos 
no chamado Redesenho Insti-
tucional da Universidade. O de 
Direito, salienta o reitor Haroldo 
Reimer, tem projetos protocolados 
em 2008. O processo da Unidade 
Universitária de Uruaçu é de 
2011 (confira ao lado). Sobre o 
de Medicina, desde 2015 existem 
discussões e articulações entre 
a UEG, o Governo de Goiás e a 
Prefeitura de Itumbiara, onde a 
instituição conta com graduações 
em Educação Física, Enfermagem 
e Farmácia. Segundo a UEG, con-
vênios com a Secretaria de Estado 
da Saúde de Goiás (SES-GO) e a 
Prefeitura permitirão que profis-
sionais integrem o corpo técnico 
e docente, além do acesso de es-
tudantes à rede de saúde municipal 
e estadual (campo clínico para as 
aulas práticas).

Contratação de profissionais, 

via concurso: com a novidade, a 
Secretaria Estadual de Gestão e 
Planejamento (Segplan) dará iní-
cio à abertura do processo seletivo 
com 25 vagas ao curso de Direito 
e 14 ao de Medicina.

Opiniões
Procurado pela reportagem 

do Jornal Cidade, salientou o 
presidente da Subseção da OAB 
de Uruaçu, Rodrigo Fernandes 
(doutor Rodrigo): “A aprovação 
da criação do curso de Direito em 
Uruaçu, pela UEG, é uma gran-
de conquista para a sociedade, 
na medida em que oportuniza a 
formação profissional de forma 
pública e gratuita, destacando o 
compromisso com a qualidade. 
Uruaçu vai se tornando um Polo 
Universitário no Norte de Goiás”.

Atendendo o JC, a advogada 
uruaçuense Kátia Paiva, especia-
lista em Direito e Processo Civil 
Ciências e Legislação do Trabalho 
e, presidente da Comissão Espe-
cial de Valorização da Mulher da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
- Seção Goiás, opinou: “Não há 
dúvida que é uma grande conquis-
ta para a população de Uruaçu e da 
região. Sabemos que a educação 
oferece um crescimento pessoal 
e profissional do cidadão, mas é 
importante ressaltar que o Brasil 
possui 1.283 cursos de Direito. 
Com esse número, o País se con-
sagra como a Nação com mais 
cursos de Direito no mundo todo. 
Em Goiás, já existem 45 cursos 
de Direito. A preocupação é com 
a qualidade do ensino, inclusive 
essa tem sido uma luta constante 
do Conselho Federal da OAB. 
Destaca-se que a criação de cursos 
de Direito implica não somente na 
contratação de professores, mas 
também demanda uma série de 
medidas estruturais. Isso, porque 
não podemos conviver com ins-
tituições de ensino sem a menor 
qualificação e não podemos dar 
prioridade à quantidade em detri-
mento da qualidade”.

Dia 29 de junho, foi realizada 

Diretor Edson (esq.): “Quero agradecer ao prefeito Valmir Pedro 
[dir.], a deputada Eliane Pinheiro, que ajudaram demais nessa 
conquista. Obrigado também ao governador Marconi Perillo”

reunião no gabinete da Prefeitura 
de Uruaçu, quando o diretor e vá-
rios servidores da UEG – Câmpus 
Uruaçu, 11 dos 13 vereadores lo-
cais e o prefeito trocaram informa-
ções sobre a autorização da criação 
do curso. “Importante observar 
que conquistamos o curso de 
Direito sem perdermos nenhum, 
pois foi comentada a possibilidade 
da extinção do curso de História”, 
lembrou Edson na reunião. Ele se 
voltou para Valmir, agradecendo: 
“Obrigado por acreditar em mim, 
prefeito!”. O prefeito cursou His-
tória na UEG Uruaçu, concluindo 
a jornada no final de 2006. Na 
mesma sala, estudou Jota Marcelo, 
editor-chefe do Jornal Cidade.

Uma das óticas de Valmir Pe-
dro sobre a UEG: ela exerce um 
papel social muito importante, 
para melhor, nas vidas das pessoas, 
das famílias. “Bom exemplo sou 
eu, que devo muito à UEG. Muito 
do que eu sou, devo à UEG, que 
é onde estudei”. O prefeito exem-
plifica mais: em inúmeras casas de 
Uruaçu e de cidade da região têm 
pessoas que estudaram na UEG, 
estudaram de forma gratuita.

OAB Goiás é contra
Em 14 de junho a OAB - Se-

ção Goiás, presidida por Lúcio 
Flávio Siqueira de Paiva, emitiu 
a nota OAB solicita que Estado 
reavalie proposta de abertura de 
curso de Direito na UEG e, em 
um dos trechos está: ‘Diante da 
aprovação pelo Consind, órgão 
vinculado à Secretaria de Gestão e 
Planejamento do Estado de Goiás, 
do pleito da Universidade Estadual 
de Goiás (UEG) de abertura de va-
gas para provimento, via concurso 
público, de cargos de professores 
para o curso de Direito, o que 
demonstra de forma inequívoca a 
intenção da UEG em criar cursos 
de Direito em nosso Estado, vem 
manifestar seu posicionamento 
contrário a este intento’, listando 
quatro tópicos.

A nota é encerrada com a afir-
mação: ‘Assim sendo, a OAB-GO 

requer que a UEG e o Governo de 
Goiás reavaliem esse posiciona-
mento de criação de novos cursos 
jurídicos em Goiás, pelos motivos 
retro-referidos, diante da respon-
sabilidade de que, se não atendida 
esta solicitação, obrigará a Ordem 
a buscar medidas de contenção da 
multiplicação de cursos de direito 
em nosso Estado’. Questionado 
pelo JC sobre a iniciativa da OAB 
Goiás, o diretor Edson respondeu 
que tal procedimento serve como 
incentivo para a Universidade 
atuar dentro da qualidade máxima.

A assessoria do deputado es-
tadual Júlio da Retífica (PSDB) 
contatou o Jornal Cidade, infor-
mando que ele conseguiu o curso 
de Direito para a UEG Porangatu 

(algo que o periódico já havia 
informado) e comentou que em 
2014 Júlio também pleiteou o 
curso para Uruaçu. A edição 205 
do JC (de 16 a 28 de fevereiro 
de 2015, página 5) noticiou esse 
pedido de Júlio.

Noticiou também, no início de 
2012, que, além de outras iniciati-
vas anteriores, nos dias iniciais do 
mesmo 2012, durante audiência, 
Valmir Pedro (na época, servidor 
da Companhia de Desenvolvimen-
to Econômico de Goiás [Codego], 
que se chamava Goiasindustrial) 
protocolou ofício junto ao gover-
nador solicitando, entre outros 
cursos, o de Direito para a UEG 
Uruaçu. Marconi imediatamente, 
encaminhou a solicitação ao reitor.

Universidade Estadual de Goiás (UEG) (www.legislacao.ueg.br)Márcia Cristina
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COMUNIDADES
Fabiano Construtor e outros uruaçuenses 
participam de lançamento do partido Podemos

Jota Marcelo

Liderada por Fabiano Bueno 
(Fabiano Construtor), comitiva 
uruaçuense participou neste 
1º de julho, da cerimônia de 
lançamento oficial do partido 
Podemos (que se chamava PTN 
[fundado em 1945]), em Brasília. 

Empresário dos segmentos da 
construção civil, telefonia e outros 
empreendimentos, Fabiano Bue-
no, que é pré-candidato a deputado 
estadual, assumiu o comando da 
sigla em Uruaçu.

Estavam com o dirigente par-
tidário da cidade nortense, aliados 
com militância e experiência no 
cenário político-administrativo 
de Uruaçu: Moisés Domingos, 
Eduardo Jaguar e Carlos Cambão. 
Juntos, estão criando uma nova 
frente política local.

Líder do Podemos na Câmara 
Federal, o deputado Alexandre 
Baldy, se mostrou satisfeito com 
as novidades e chamou atenção, 
dizendo que o povo brasileiro 
anseia mudanças na política. “O 
Brasil não suporta que haja 14 
milhões de desempregados. O 

brasileiro quer um País que tenha 
jeito e o emprego é a forma mais 
digna do povo sustentar a família”, 
discursou o congressista goiano.

Presidenciável
Contendo bancada formada 

por 14 deputados federais e dois 
senadores, o Podemos também 
oficializou o lançamento da pré-
-candidatura do senador Alvaro 
Dias ao Palácio do Planalto em 
2018. O senador é do Paraná e 
estava filiado ao PV.

Alvaro Dias e a deputada fede-
ral Renata Abreu (de São Paulo, 

Cerimônia do Podemos, na capital federal: Fabiano 
Construtor (esq.), deputado federal Alexandre Baldy 
e Moisés Domingos (foto1). Eduardo Jaguar, Carlos 
Cambão, Moisés Domingos e Fabiano no evento. 
E, Fabiano e Moisés com a deputada federal 
Renata Abreu, presidente nacional da sigla

presidente nacional) acompanha-
ram as filiações de algumas pesso-
as ao partido, entre as quais empre-
sários e advogados, como Antônio 
Campos, irmão do ex-governador 
de Pernambuco, Eduardo Campos, 
morto no ano 2014.

Entre os novos filiados, tam-
bém o ex-jogador Marcelinho 
Carioca. O senador Romário (RJ) 
enviou vídeo no qual igualmente 
anunciou a filiação à legenda.

Princípios
Informações da agremiação: 

‘Em 2014, são eleitos quatro depu-

tados federais, em primeiro man-
dato. No começo de 2016, graças 
ao intenso trabalho de articulação 
feito ao longo do ano anterior pela 
presidente em exercício, a deputa-
da federal Renata Abreu, torna-se 
o partido com o maior crescimento 
entre as legendas com represen-
tação na Câmara dos Deputados, 
mais de 300%, saltando para 13 
deputados. Começa 2017 com 
2.324 executivas municipais, 760 
vereadores, 30 prefeitos, 54 vices e 

17 deputados estaduais. Em maio 
de 2017, o Tribunal Superior Elei-
toral autoriza o PTN a mudar de 
nome para Podemos, dando início 
a um novo jeito de fazer política, 
alicerçado em três princípios: 
Transparência, Participação e 
mais Democracia Direta’.

Segundo a direção nacional, 
o Podemos tem a genética das 
grandes transformações, ‘herdada 
de um partido que sempre lutou 
pelos direitos dos cidadãos’.

Fotos: Divulgação

Fabiano Construtor 
e o senador 

presidenciável 
Alvaro Dias. Com 

Renata Abreu, 
presidente nacional 

do Podemos. 
E, ao lado de 

Marcelinho Carioca

Marconi ladeado, entre outros, por Alexandre Baldy, José Eliton, pelo prefeito Roberto Naves, 
deputado federal Jovair Arantes e deputado estadual Carlos Antônio: solução geral para a água
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Nova Iguaçu, Alto Horizonte 
e Campinorte terão oficinas 
de artes da Yamana Gold

Com o objetivo de promover 
as artes cênicas no Estado de 
Goiás, a Mineração Maracá está 
promovendo, durante todo este 
ano, o projeto Giro das Artes nas 
cidades de Nova Iguaçu de Goiás, 
Alto Horizonte e Campinorte. A 
iniciativa é uma parceria entre a 
empresa, o Grupo Teatral Limpan-
do o Olho (GTLO), o Ministério 
da Cultura e o governo federal, 
viabilizado por meio da Lei Fede-
ral de Incentivo à Cultura 8313/91 
(Lei Rouanet).

O projeto conta, ainda, com o 
apoio cultural da Paróquia Nossa 
Senhora da Guia, de Campinorte; 
da Associação de Desenvolvi-
mento Cultural e Comunitário, de 
Alto Horizonte; e, da Prefeitura 
de Nova Iguaçu de Goiás, por 
meio da Secretaria Municipal da 
Educação.

O projeto é composto por di-
versas oficinas teóricas e práticas 
de teatro, dança e circo, que serão 
desenvolvidas no decorrer do ano 
pelo GTLO junto aos moradores.

Mais de 180 
crianças por semana

A expectativa é que mais de 
180 crianças sejam atendidas 
semanalmente nas três cidades, 
durante um período de seis meses. 
Ao final do ano, as crianças par-
ticipantes vão demonstrar para a 
comunidade local o resultado das 

oficinas, por meio de um espetá-
culo montado e produzido pelo 
Grupo Teatral Limpando o Olho.

“Trata-se de um projeto antigo 
da Yamana, desenvolvido há oito 
anos em Campinorte, há quatro 
anos na cidade de Alto Horizonte 
e há três anos na cidade de Nova 
Iguaçu de Goiás, sempre com 
muito envolvimento dos partici-
pantes e da comunidade. Assim, a 
iniciativa oferece para a população 
destas cidades o acesso à cultura, 
com espetáculos produzidos da 
mesma forma que apresentações 
profissionais”, destaca o gerente 
de Segurança, Saúde, Meio Am-
biente e Comunidades da Yamana 
Gold, Guilherme Araújo.

Contatado pelo Jornal Cidade, 
Antônio Eckert, comandante do 
GTLO, explanou se sentir honrado 
em poder trabalhar novamente 
com a Yamana Gold e que o proje-
to representa muito culturalmente. 

As inscrições para o projeto, 
que está em curso, já foram encer-
radas (Comunicação).

Em data de despachos e auto-
rizações, o governador de Goiás, 
Marconi Perillo (PSDB), deter-
minou dia 21 de junho, por meio 
da Saneamento de Goiás S.A. 
(Saneago), o início da obra de 
infraestrutura urbana mais impor-
tante de Anápolis: a solução para o 
problema de falta de água tratada. 
No quilômetro 417, da BR-414, na 
proximidade do Distrito de Pla-
nalmira, ele, acompanhado pelo 
prefeito Roberto Naves (PTB), 
acionou máquinas da Saneago que 
trabalham na construção de um 
sistema de captação de água do rio 
Capivari até a adutora do Piancó, 
aumentando substancialmente a 
oferta para a população. Na prá-
tica, o sistema vai atuar com uma 
fonte reserva, em casos de queda 
na vazão do Piancó I e Piancó 2, 
nos períodos de estiagem.

A obra, toda bancada com 
recursos próprios da Saneago, 
foi orçada em R$3,8 milhões e 
se insere no contexto dos inves-
timentos globais do Estado em 
Anápolis, na área de saneamento 
básico, cuja rubrica orçamentária 
é de R$120 milhões. Novo sistema 
de captação no Capivari, com 3,9 
quilômetros de extensão fica pron-
to até outubro e terá capacidade de 
vazão de 170 litros por segundo.

Ponta
Em rápida solenidade lança-

mento da obra, às margens da 
BR-414, Marconi explicou que 
dos R$800 milhões advindos com 
a privatização a Celg D, reservou 
R$200 milhões para obras da 

Saneago, boa parte para resolver 
o problema da escassez de água 
em Anápolis, que tanto aflige a 
população. Enfatizou que existem 
quatro projetos estratégicos que 
estão sendo tocados pela Sanea-
go: a conclusão do Complexo do 
Sistema Produtor Mauro Borges e 
obras de saneamento em Goiânia; 
o sistema produtor Corumbá IV, 
que vai beneficiar as populações 
do Entorno Sul do Distrito Fede-
ral, e o aumento da oferta de água 
em Anápolis, com a obra iniciada 
hoje e a ligação definitiva do Ca-
pivari ao Piancó, com a construção 
de novas elevatórias e adutoras de 
água bruta.

Para Marconi, uma cidade 
do tamanho e da importância de 
Anápolis não pode conviver com 
o drama da falta de água. Ele prevê 
que em breve esse assunto será 

página virada. “Vamos dar solução 
a um problema para que Anápolis 
continue na ponta do desenvol-
vimento nacional”, afirmou, em 
entrevista após o lançamento da 
obra. Segundo ele, todas as obras 
do Estado em Anápolis foram re-
tomadas, reforçando a parceria da 
gestão estadual com a Prefeitura.

Participaram, além do governa-
dor e prefeito, o vice-governador 
José Eliton (PSDB), o presidente 
da Saneago, Jalles Fontoura, os 
secretários estaduais Francis-
co Pontes (Desenvolvimento), 
João Gomes (Extraordinário para 
Habitação), deputados federais 
Alexandre Baldy (Podemos) e 
Jovair Arantes (PTB), o deputado 
estadual Carlos Antônio (PSDB) 
e vereadores (Informações, sob 
adaptações: Gabinete de Impren-
sa do Governador de Goiás).

Parceiro, o Grupo Teatral 
Limpando o Olho (GTLO) é 
dirigido por Antônio Eckert

Marconi Perillo resolve problema 
da falta de água em Anápolis

“Uruaçu, Terra querida que me viu nascer, 
parabéns pelos seus 86 anos”.
FABIANO CONSTRUTOR

Arquivo/JC
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Agropecuária estimula 
crescimento do PIB brasileiro

Setor foi o destaque na pri-
meira alta da economia em dois 
anos. Tecnicamente, resultado 
positivo tira o país de sua pior 
recessão.

A agropecuária registrou a 
maior expansão em mais de 20 
anos e foi destaque entre os setores 
calculados pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), 
com salto de 13,4% em relação ao 
trimestre imediatamente anterior. 
O Produto Interno Bruto (PIB) 
do Brasil cresceu 1% no primeiro 
trimestre deste ano sobre os três 
meses anteriores, resultado da 
forte expansão do setor agrope-
cuário. A safra de grãos ajudou 
a impulsionar o resultado. Foi o 
maior crescimento desde o quarto 
trimestre de 1996.

Recém-saída da crise, a agro-
pecuária é agora o carro-chefe da 
expansão da economia, graças à 
colheita excepcional das principais 
culturas. Segundo dados divulga-
dos em 1º de junho, pelo IBGE, a 

safra agrícola deve crescer 26,2% 
este ano, para 233,1 milhões de 
toneladas. A metade dessa expan-
são vem da soja, do milho, arroz 
e fumo que respondem juntos, por 
cerca de 50% do peso da agrope-
cuária do País.

De acordo com o presidente da 
Federação da Agricultura e Pecu-
ária de Goiás (Faeg), José Mário 
Schreiner, a agropecuária conquis-
tou resultado significativo neste 
primeiro trimestre, impulsionada 
pelo crescimento da safra de grãos. 
“O resultado da safra é positivo 
para a economia brasileira. Após 
oito trimestres consecutivos de 
quedas na economia, podemos co-
memorar uma nova perspectiva de 
crescimento. É gratificante fazer 
parte do setor responsável por este 
importante resultado”, destaca.

Setores 
A indústria subiu 0,9% após 

dois trimestres de queda, enquanto 
o setor de serviços não teve varia-
ção. “O serviço, que representa 

mais de 73,3% do valor adiciona-
do total da economia, puxou para 
baixo o desempenho do PIB”, diz 
a coordenadora de Contas Na-
cionais do IBGE, Rebeca de La 
Rocque Pali.

O principal impacto negativo 
no setor de serviços foram as ativi-
dades de intermediação financeira 
e seguros, com queda de 4% ante o 
primeiro trimestre do ano passado, 
assegura o IBGE. Além disso, o 

José Mário: “O resultado da safra é positivo para economia. Após oito trimestres consecutivos de quedas na economia, podemos 
comemorar nova perspectiva de crescimento. É gratificante fazer parte do setor responsável por este importante resultado”

comércio recuou 2,5% no mesmo 
período.

Depois da agropecuária, o setor 
com o melhor desempenho foi o da 
produção e distribuição de eletri-
cidade, gás, água e esgoto, com 
expansão de 3,3%. “A gente ainda 
não teve no primeiro trimestre o 
efeito do religamento das térmi-
cas”, ponderou a pesquisadora.

Entre os subsetores, a indústria 
extrativa mineral expandiu 1,7%, 

revertendo um desempenho ruim 
desde o acidente de Mariana-MG, 
ocorrido em 2015. Segundo o 
Instituto, o setor já não sofre in-
fluência do desastre e teve impacto 
positivo na balança comercial. 
“Tanto o minério quanto o petróleo 
estão com preço mais favorável 
para exportação”, diz Rebeca.

Construção 
O setor de construção teve forte 

recuo de 6,3% na comparação com 
igual trimestre do ano passado, 
com desempenho ruim tanto no 
setor imobiliário quanto de infra-
estrutura.

De acordo com Rebeca de La 
Rocque Pali, a ocupação da cons-
trução caiu 9,5% e houve queda de 
3,3% das operações de crédito para 
o essencial setor (Informações: 
Portal G1. Com informações 
da Faeg).

‘Jogos Estudantis’ transformam 
hábitos, movimentando cidades

Jota Marcelo

Movimentação intensa envol-
vendo alunos das redes pública e 
privada que se dedicam na busca 
de vitórias nos Jogos Estudantis 
do Estado de Goiás 2017, promo-
vidos pela Secretaria de Educação, 
Cultura e Esporte (dirigida por 
Raquel Teixeira) e, sediados por 
Uruaçu nas Fases Intermunicipal 
(abril) e Regional (junho). Ter-
ceira e última etapa, onde serão 
consagrados os campeões gerais, 
ocorrerá em Anápolis, no mês de 
agosto. Primeiros colocados na 
Estadual representarão Goiás na 
competição nacional – os Jogos 
Escolares da Juventude 2017. 
Curitiba-PR receberá a etapa de 
12 a 14 anos, entre 12 e 21 de se-
tembro; e, Brasília-DF, de 15 a 17 
anos, entre 16 a 25 de novembro.

Todos os anos a Seduce é bem 
representada no pódio da etapa 
nacional. Além disso, diversos 
alunos já foram convocados para 
a respectiva seleção brasileira e 
ainda para participar de Jogos 
específicos da modalidade repre-
sentando o País. Tal conquista 
pode significar o início de uma 
carreira dedicada ao esporte de 
alto desempenho. Entre os objeti-
vos da Seduce estão o de incenti-
var a juventude escolar a praticar 
atividades físicas, de motivar o 
aprimoramento de habilidades e 
de contribuir para a formação do 
aluno/atleta. Mudança para me-
lhor, em todos os sentidos, desde 
o comportamental, passando por 
práticas saudáveis, indo até o êxito 
profissional como atleta. Quando 
das disputas interioranas, falta 
apenas uma divulgação, motiva-
ção mais acirrada, proximidade 
maior com o público, o que re-
sultaria em plateias satisfatórias.

Em Uruaçu, reduto de uma das 
agora denominadas Coordenado-
rias Regionais da Educação (an-
tigas Subsecretarias), a abertura 
oficial da cerimônia ocorreu no 
Centro Popular de Abastecimento 
e Lazer de Uruaçu (Cepalur - Feira 
Coberta). A beleza e emoção da 
abertura, que reuniu superinten-
dentes da Seduce, coordenadores 
regionais e várias autoridades 
locais (entre elas, o prefeito Val-
mir Pedro [PSDB]; e, Sil [PSDB], 

presidente da Câmara Municipal), 
regionais, estaduais e uma federal 
(congressista Thiago Peixoto 
[PSD]). Tudo, sob coordenação 
geral da Superintendência de 
Desporto Educacional, dirigida 
por Mauricio Roriz, que represen-
tou Raquel. Como anfitriã maior, 
Nilde Alves, coordenadora regio-
nal da Educação. Em 2º Polo de 
competições da Fase Regional que 
durou três dias (2 a 4 de junho), a 
cidade recebeu estudantes-atletas 
de quatros regiões do Estado.

Professor Gigi, superintenden-
te municipal de Esporte uruaçuen-
se, diz que o evento é importante 
num todo: “É uma grande, bonita 
festa em todas as cidades sedes”.

Modalidades
Cerca de duas mil pessoas 

prestigiaram a cerimônia, que 
contou com desfile das equipes, 
apresentação da fanfarra do Colé-
gio Polivalente (Uruaçu) e de um 
grupo de dança que reproduziu a 
celebração dos Jogos Olímpicos 
na antiguidade. A representação, 
que chamou a atenção do público 
pela presença de elementos mito-
lógicos e beleza das roupas típicas, 
foi coordenada pelas professoras 

Simone Portela e Márcia Lemes.
Promovidos em parceria com 

as Coordenadorias e as Prefeitu-
ras, durante toda a jornada os Jo-
gos envolvem os 246 Municípios 
e todas as Coordenadorias. Em 
dados da Seduce, os Jogos Estu-
dantis têm alunos de modalidades 
esportivas individuais, como atle-
tismo, badminton, ciclismo, judô, 
luta olímpica, natação, tênis de 
mesa, vôlei de praia e, xadrez. E, 
coletivas, que incluem basquete, 
futsal, handebol e vôlei. As dispu-
tas envolvem categorias Feminino 
e Masculino distribuídos por faixa 
etária, sendo Infantil de 12 a 14 
anos e Juvenil (15 a 17). Cerca de 
três mil alunos participaram, em 
maio e junho, da Segunda Fase, 
disputada nos Polos Regionais de 
Goianésia, Uruaçu e Jataí.

Das competições disputadas 
em Uruaçu, três representantes 
locais se sagraram campeões 
no futsal e estarão em Ceres: os 
colégios públicos Alfredo Nasser 
(Juvenil Masculino) e Polivalente 
(Infanto-juvenil Feminino); e, a 
particular Escola Pirâmides do 
Saber (Infanto-juvenil Masculino) 
(Redação. Com Comunicação 
Setorial da Seduce).

Jogos Estudantis/2017 – Fase Regional em Uruaçu: disputas e interação
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Vereador Wanildo Freitas destaca
importância do ‘Arraiá do Betinho’

Jota Marcelo

Um dos maiores e mais tra-
dicionais eventos populares do 
Norte goiano, o Arraiá do Betinho, 
sob nova direção, foi realizado dia 
1º de junho, animado pelo grupo 
Falamansa. Até 2016, a organiza-
ção ficava por conta do Centro de 
Atendimento Educacional Espe-
cializado Herbert José de Souza 

(Escola Betinho) e agora pela 
Prefeitura de Uruaçu.

Vereador em segundo mandato, 
Wanildo Freitas sempre apoiou 
a unidade de ensino na condição 
de voluntário, contribuindo com 
a melhoria da qualidade de vida 
de dezenas de pessoas com de-
ficiência. “É com satisfação que 
eu ajudo promover esta grandiosa 
festa, que é o Arraiá do Betinho, 

um acontecimento importante, en-
volvendo muita gente, com ajuda 
para quem realmente precisa”, 
comenta o parlamentar.

Filha do casal Marilúcia Mar-
tins dos Santos Freitas/Wanildo, 
Coralina Freitas Martins (Cora) 
é uma das integrantes da Escola 
Betinho. “Da mesma forma que 
outras pessoas de nossa cidade 
[ele citou alguns nomes], há mui-
tos anos eu também sou voluntá-
rio, gosto de praticar a cidadania 
e fazer o bem, como fez meu pai 
Feliciano Custódio de Freitas 
[que foi vereador e prefeito de 
Uruaçu], pois tenho uma filha 
especial e sei bem o quanto essa 
causa e dedicação representam 
para as famílias envolvidas”, disse 
Wanildo ao Jornal Cidade nos 
bastidores do evento, transcorrido 
na avenida Transbrasiliana.

“Estou aí para somar no que 
for necessário, dentro das minhas 
possibilidades. Sempre ajudo as 
pessoas especiais, eu tenho muito 
carinho pela Escola Betinho e sou 
um dos idealizadores da inclusão 
social em Uruaçu”, salienta o edil, 
que destaca também: “Têm as pes-
soas especiais ‘antes e depois’ da 
Cora. Eu tenho um legado muito 
bom, pessoas compreensíveis e 
sensatas para as quais nós leva-
mos essa ideia compartilharam os 
nossos planos. Algumas delas, já 
tinham passado pela experiência 
de atuar na APAE [Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais] 
aqui de Uruaçu”, relembra.

Wanildo Freitas e a filha Cora no Arraiá do Betinho/2017

Márcia Cristina

O PODER LEGISLATIVO DE CAMPINORTE 
(GOIÁS) ATUA EM FAVOR DO MUNICÍPIO 

EM GERAL, FISCALIZANDO, E, APRECIANDO, 
DEBATENDO LEIS PÚBLICAS. 

PROCURE, CIDADÃO E CIDADÃ, O 
SEU VEREADOR E FAÇA SUAS SUGESTÕES.
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Todos os anos 
a Seduce é bem 

representada no 
pódio da etapa 
nacional. Além 
disso, diversos 

alunos já foram 
convocados para 

a respectiva 
seleção 

brasileira e ainda 
para participar de 
Jogos específicos 

da modalidade 
representando 

o País
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