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turismo - a austrália, maior País da oceania, ex-colônia britânica, 
é umas das nações mais ricas do mundo e um dos destinos preferidos 
de quem procura o exótico com gosto familiar. de inacreditáveis e raras 
paisagens, tem praias maravilhosas, clima semelhante ao do Brasil e 
peculiaridades que tornam a estada super agradável. os australianos 
são conhecidos pelo jeitão relax e por saberem acolher, até facilitando 
as coisas para quem vai fazer algum curso.

(fonte: ‘www.ci.com.br’)
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*(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

‘Temporada de Férias’ em Uruaçu: um 
evento pautado no turismo, na cultura

Propondo novidades turísticas e, reunindo atrações musicais locais, estaduais e nacionais, a Prefeitura de Uruaçu promove o evento denominado Temporada de Férias. Segundo o 
prefeito Valmir Pedro (PSDB), o intuito geral é inovar e, com qualidade, atrair moradores e turistas, com os mesmos aumentando, ampliando laços com atrativos que a cidade detém.
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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 <

Vencedor do ‘Fica 
2017’, um sucesso 
de público, é o 
filme ‘Martírio’

De Vicent Carelli, com codire-
ção de Tita e Ernesto de Carvalho, 
o vencedor absoluto do Festival 
Internacional de Cinema e Vídeo 
Ambiental (Fica 2017) foi o filme 
Martírio, que recebeu o troféu 
Cora Coralina para melhor obra 
e um valor de R$70 mil, além de 
ser consagrado o melhor longa-
-metragem do evento. Cerimônia 
de premiação foi realizada dia 25 
de junho, com um lotado Cinete-
atro São Joaquim.

Página 5 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.
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Álcoolatria – Alcoolismo 
e doenças cerebrovasculares

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

Imagem... - HojeImagem... - Ontem
...Confirmando sua grandiosidade, o Villa 

Mix Festival Goiânia superou sua própria 
marca e continua no Guinness World Records 
como detentor da maior infraestrutura de palco 
para concertos de música do mundo. O certi-
ficado outorgado pelo Guinness foi entregue 
dia 30 de junho, em frente ao palco do evento, 
pela auditora Raquel Assis. Neste ano, em 
que o atrativo aconteceu dias 1º e 2 de julho 
na capital de Goiás com estrelas nacionais e 
internacionais, o palco atingiu 69,37 metros 
de altura – equivalente a um edifício de 23 
andares –, contra os 52,30 metros da edição 
de 2015. Já a área total do palco alcançou os 
2.900,00 metros quadrados, contra os 2.788,39 
de dois anos atrás. Assim, o palco deste ano tem 

...Em setembro de 2010, o então 
senador goiano Demóstenes Torres 
(foto) apresentou projeto para dar 
fim a violência praticada por torcidas 
organizadas, problema que permanece 
nos dias atuais. A iniciativa, idealizada 
para inibir que grupos ligados a clubes 
de futebol pratiquem crimes, trazia lei 
que aumentava pena para associação 
para vandalismo em até três anos. 
A proposta definiu como crime a 
reunião de três ou mais indivíduos 
em torcida organizada para a prática 
de “violência contra pessoa ou para 
depredação de bens públicos ou pri-
vados”. Demóstenes argumentou que 
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Vacina contra HPV para meninos na faixa etária 12-13 anos

‘Vacina contra 
HPV em todo 
o Brasil, para 

meninos na 
faixa etária de 

12 a 13 anos’

O destaque da coluna Saúde do Coração na presente edição – abaixo –, versa sobre 
álcoolatria (o alcoolismo, as doenças cerebrovasculares). Reforçando orientações, este 
Editorial evidencia, mesmo que resumidamente, outro tema essencial: o HPV. O Brasil 
é o País pioneiro da América do Sul e sétimo do mundo a oferecer a vacina contra o 
HPV para meninos em programas nacionais de imunizações. As informações são do 
Portal Brasil, com informações do Blog da Saúde.

Segundo o governo federal, que desde o início de 2017 passou a oferecer a vacina 
contra HPV em todo o Brasil, para meninos na faixa etária de 12 a 13 anos 
(a imunização já era destinada às meninas), pode prevenir os cânceres do 
colo do útero, vulva, vagina, pênis, ânus e orofaringe, refletindo diretamente 
na redução dos casos de HPV, bem como nas mortes provocadas pelo vírus. 
O Ministério da Saúde (MS) reuniu informações para responder os princi-
pais questionamentos das famílias, dos adolescentes e do público em geral, 
bem como explicar a importância da vacinação. Algumas delas, estão aqui:

Qual é o público-alvo de vacinação contra HPV definido pelo Ministério?
Meninos: em 2017, a vacina HPV é disponibilizada para a faixa etária de 

12 a 13 anos considerando o intervalo de seis meses entre as doses. Mas, 
até 2020, a faixa etária masculina será ampliada gradativamente para meni-
nos a partir de nove anos. Meninos e homens vivendo com HIV/Aids: em 2017, todos 
os homens vivendo com HIV/Aids, entre nove e 26 anos, deverão receber a vacina, 
sendo o esquema de três doses (zero, dois e seis meses). Nesses casos, é necessária a 
prescrição médica. A vacina para os meninos de 13 anos está disponível até um pouco 
antes de completarem 14 anos (13 anos, 11 meses e 29 dias).

Qual é o número de doses que os meninos terão de tomar?
Para os meninos, está disponível a vacina HPV quadrivalente, em duas doses. A 

primeira dose deve ser tomada entre 12 a 13 anos e, a segunda, seis meses depois. Para 
a segunda dose, é importante entender que se a criança foi vacinada dentro do limite 
da faixa etária, estipulada até 13 anos, ela terá de tomar a segunda dose ainda que já 
tenha completado os 14 anos. Já para os meninos e homens vivendo com HIV/Aids é 
diferente. Estão disponíveis três doses, com intervalo de dois e seis meses.

A vacina é por via oral ou é injeção?
O procedimento é realizado via intramuscular, ou seja, injeção de apenas 0,5 ml em 

cada dose.
Quem já teve diagnóstico de HPV pode vacinar?
Pode! Desde que esteja na faixa etária estipulada. Existem estudos com 

evidências promissoras de que a vacina previne a reinfecção ou a reativação 
da doença.

Por que a vacina HPV não é introduzida para todas as faixas etárias 
no País?

Ela é potencialmente mais eficaz para adolescentes vacinados antes do 
seu primeiro contato sexual, uma vez que a contaminação por HPV ocorre 
juntamente ao início da atividade sexual.

A proteção dura a vida toda?
Até o momento, sabe-se com convicção que a vacina pode proteger por nove anos, 

mas a imunidade relacionada à vacina ainda não foi determinada, principalmente pelo 
pouco tempo em que é comercializada no mundo (desde 2007). Embora se trate da mais 
importante novidade que surgiu na prevenção à infecção pelo HPV, ainda é preciso 
aguardar o resultado de estudos em andamento para fornecer mais dados sobre a duração 
da proteção e necessidade de doses de reforço (mais detalhes: http://www.brasil.gov.
br/saude/2017/01/tire-duvidas-sobre-a-vacinacao-contra-o-hpv-para-meninos).

O derrame cerebral é a tercei-
ra causa de morte entre adultos 
e a principal causa de invalidez 
de idosos no mundo. Nos EEUU 
ocorrem em média 150 mil óbitos 
e 2 milhões de sobreviventes de 
acidente vascular cerebral (AVC) 
por ano. A doença arterioescleró-
tica (placa de colesterol) está na 
gênese da maioria dos casos de 
derrame. Existem vários fatores 
de risco pessoal e ambiental para 
as afecções cerebrovasculares.

Os principais fatores são a 
tendência hereditária, o tabagis-
mo, a hipertensão arterial, o dia-
betes, sedentarismo, colesterol 
alto, alcoolismo, etc.

Neste artigo discorreremos 
sobre o álcool como um fator de 
risco significativo para doença 
cerebrovascular (derrame, isque-
mia cerebral).

A literatura médica é farta 
em trabalhos científicos mos-
trando a estreita relação entre 
o consumo excessivo de álcool 
e maior ocorrência e acidente 
vascular cerebral (AVC). Esta 
relação existe mesmo naquele 
bebedor ocasional em função 
de sua predisposição genética e 
outros fatores pessoais de risco. 
O consumo moderado de bebidas 
alcoólicas (40-60 gramas álcool/
dia), contínuo ou esporádico, já 
representa risco aumentado para 
complicações e doenças cardio e 
neurovasculares.

As principais anormalida-
des associadas ao consumo 

abusivo de bebidas alcoólicas 
são alterações da função hepá-
tica e da coagulação sanguínea, 
hemorragias, baixa de plaquetas 
e hipertensão arterial. O álcool 
aumenta a liberação de cortisol, 
renina, aldosterona, vasopressina e 
adrenalina. A consequência desse 
pool de substâncias é o surgimento 
de grave crise hipertensiva, infarto 
do miocárdio, edema agudo de 
pulmão e hemorragia cerebral. 
Doenças estas de alta mortalidade 
e, muitas sequelas incapacitantes 
permanentes.

Além dos acidentes vasculares 
cerebrais ou encefálicos (AVC), 
o alcoolismo é fator causal de 
vários outros distúrbios orgânicos 
com elevadas taxas de morbida-
de e mortalidade. Dentre estas 
pode-se listar arritmias cardíacas, 
miocardiopatia, hipertensão arte-
rial, trombose venosa ou arterial, 
embolia pulmonar, hemorragias 
internas, pancreatite aguda ou crô-
nica, cirrose hepática, neuropatias 
periféricas, demência precoce, etc.

Como em tudo na vida, trata-se 
de questão de equilíbrio. Não se 
quer abominar e abolir a ingestão 
de bebidas com os mais variados 
teores etílicos. Basta prudência, 
senso crítico e sopesar bem a re-
lação prazer etílico e os agravos 
à saúde.

Então, em relação ao consumo 
do álcool podemos deixar as se-
guintes recomendações:

Adolescentes e jovens abaixo 
de 25 anos não devem ingerir 

nenhuma bebida alcoólica. Nesta 
faixa etária o risco de dependência 
e vício é muito grande. Nos adultos 
saudáveis a ingestão não contínua 
de até 30 gramas/dia (uma taça de 
vinho 250 milímetros, uma lata 
cerveja) não representa nenhum 
agravo à saúde.

Em qualquer pessoa portadora 
de hipertensão arterial, diabetes, 
miocardiopatias e outras doenças 
cardíacas e vasculares o álcool tem 
contraindicações relativas. Neste 
grupo de pessoas deve-se con-
sultar o médico sobre a ingestão 
de bebidas alcoólicas. O álcool é 
incompatível com a maioria dos 

a violência dentro e fora dos estádios 
havia se transformado em rotina no 
Brasil. De acordo com ele, “os maus 
torcedores que integram essas facções 
agem como verdadeiros vândalos, 
depredando o patrimônio público e 
privado, agredindo e até matando 
pessoas”, acrescentando, alertando: 
“Temos muitos casos de membros de 
torcidas organizadas que combinam, 
até na internet, de sair para fazer arru-
aça, enfrentar rivais e depredar. Mas, 
se isso não for ‘pré-agendado’, ainda 
assim eles pagarão pelo que fizeram 
(Jota Marcelo. Com informações do 
gabinete, na época)”.

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!

medicamentos de uso contínuo. 
Como exemplos, temos os anti-
-hipertensivos, medicamentos 
para cardiopatias, antidiabéticos, 
anti-inflamatórios, antibióticos, 
etc.

Usuários de medicamentos 
psicotrópicos ou neurotrópicos 
jamais devem ingerir bebidas 
alcoólicas.

A interação de efeitos álcool 
+ psicotrópicos é grave e encerra 
seriíssimos riscos para o usuá-
rio e pessoas à sua volta pelos 
efeitos psiquiátricos e neuroló-
gicos que essa associação pode 
provocar.

www.blog.saude.gov.br

Além dos acidentes vasculares cerebrais ou encefálicos (AVC), 
o alcoolismo é fator causal de vários outros distúrbios orgânicos

111,61 metros quadrados mais do que o de 2015 e está 17 metros e 
três centímetros mais alto (Informações: Palavra Comunicação).

Rubens Cerqueira/Divulgação
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‘Temporada de Férias’ apresenta várias atrações

Com o propósito de praticar 
novidades turísticas e, selecio-
nando shows locais, estaduais e 
nacionais, a Prefeitura de Uruaçu 
realiza, via Pasta do Turismo, a 
edição inicial do evento Tempo-
rada de Férias. Prefeito Valmir 
Pedro (PSDB) comenta que a 
pretensão é inovar com qualidade, 
atraindo a população local e os 
turistas, com eles criando, au-
mentando laços com os atrativos 
que a cidade do Norte goiano tem 
para disponibilizar. É a conexão 
turismo-cultura.

Entre as noites de 15 e 23 de 
julho, nove apresentações musicais 
no palco instalado na avenida Trans-
brasiliana, Centro: na abertura, dia 
15 sábado, Os Paralamas do Suces-
so. No domingo 16, Thiago Brado. 
Na segunda-feira 17, Leonardo. Na 
terça 18, banda Psirico. Na quarta 
19, MC Gui. Na quinta 20, banda 
Mr. Gyn. Na sexta 21, banda Nechi-
vile. No sábado 22, Cléber e Cauan. 
Encerrando, domingo 23, Aline 
Barros. Por volta das 23h30/0h, 
terão início as apresentações.

Shows para variados gostos e 
totalmente com entrada gratuita, 
algo possível através de parcerias 
firmadas com o governo federal, o 
Governo de Goiás, com o deputado 
federal Thiago Peixoto (PSD) e, a 
deputada estadual Eliane Pinheiro 
(PMN), nova moradora de Uruaçu e 
que destinou emenda de R$300 mil.

Nas calçadas dos dois lados da 
via pública, barracas (cadastradas, 

autorizadas pela Prefeitura) comer-
cializarão comes e bebes. Seguran-
ças pública (reforçada) e privada, 
com policiamento ao longo de todo 
o point e adjacências, serão realida-
des. A Assessoria de Comunicação 
Social (ASCOM) do Executivo 
municipal idealizou transmitir ao 
vivo os espetáculos pelo Facebook.

No lago
Nos dois finais de semana do 

período da Temporada de Férias 
2017 – 15 e 16 e, 22 e 23 –, na praia 
Generosa, durante o dia, shows com 
cantores, bandas e grupos teatrais 
uruaçuenses.

Estruturas foram implantadas 
no lago Serra da Mesa, inclusive 
para a prática de esportes; foi cons-
tituído diálogo com os donos de 
restaurantes que margeiam o lago; 
e, a expectativa é de que a lotação 
será satisfatória nesses espaços, com 
movimentado atendimento, mesmo 
com o lago se encontrando com 
pouca água, assunto que o prefeito 
avalia como fator não impeditivo 
para que as pessoas se dirijam até 
local e se divirtam.

Sem cobrar passagens, o gover-
no Valmir Pedro oferecerá trans-
porte coletivo para quem quiser, de 
12h em diante nos quatro dias, com 
sete pontos de partidas: imediações 
do monumento Pássaro Grande, e, 
das calçadas da Caixa Econômica 
Federal, do Banco do Brasil, do 
Museu Dom Prada Carrera, Posto 
Maranhão, da Celg e Posto Santana. 
Boa diversão (Jota Marcelo)!

Prefeito Valmir Pedro: novas experiências, inclusive oferecendo 
diversidade cultural da música, para incrementar turismo local

Maurício Valladares/Divulgação

Os Paralamas do Sucesso: abertura da jornada de espetáculos

Após 19 anos, Leonardo volta a fazer show em Uruaçu. Dia 17

Lago Serra da Mesa: shows locais aos sábados e domingos

Márcia Cristina

Márcia Cristina

Deputada estadual Eliane Pinheiro, agora moradora de Uruaçu: 
emenda de R$300 mil para a Temporada e presença garantida

Na avenida Transbrasiliana, Centro de Uruaçu, shows para gostos diversos durante nove noites e sempre com entrada gratuita
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Vice José Eliton libera segunda 
parcela e diz que ‘Goiás está 
respirando desenvolvimento’

Com documentação em dia, Valmir Pedro (prefeito de Uruaçu, sede do Jornal Cidade) e, outros 20 
receberam segunda parte dos recursos destinados aos seus Municípios. E, outros 11 gestores 
receberam a primeira parcela. Com o uruaçuense, na cerimônia do dia 10, o secretário estadual 
Tayrone Di Martino, o vice-governador José Eliton (PSDB) e a deputada estadual Eliane Pinheiro
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José Eliton (PSDB) liberou em 
10 de julho, a segunda parcela 
dos convênios celebrados entre 
o Governo de Goiás e as Pre-
feituras por meio do programa 
Goiás na Frente, durante evento 
no auditório Mauro Borges, do 
Palácio Pedro Ludovico Teixei-
ra, na capital Goiânia.

José Eliton entregou a segunda 
parcela a 21 prefeitos (entre os 
quais, Valmir Pedro [PSDB], de 
Uruaçu) e, a primeira parcela a 
outros 11 que se credenciaram 
para recebê-la. “Goiás está viven-
do um cenário diferente do Brasil. 
Respira desenvolvimento e pu-
jança”, afirmou, em discurso que 
antecedeu o repasse dos recursos.

Ele ressaltou que, dos 246 
Municípios goianos, 34 já con-
seguiram acessar os recursos do 
Goiás na Frente, porque apresen-
taram as certidões em dia e toda a 
documentação necessária para ga-
rantir o repasse. “Nós já assinamos 
convênio com 80 cidades, e temos 
em caixa os recursos para os 246 
Municípios. É preciso que as Pre-
feituras agilizem a documentação 
para recebê-los”, frisou.

Tayrone Di Martino Gomes, 
secretário de Estado de Governo, 
confirmou que a gestão estadual 
tem se dedicado diuturnamente 
para concretizar o repasse de 
recursos aos Municípios, mas só 
consegue efetuá-lo com a entrega 
pelas Prefeituras da documentação 
exigida por lei. O mesmo afirmou 
que mais 20 cidades estão com 
processo em andamento, e devem 
receber suas primeiras parcelas na 
próxima semana, caso consigam 
dirimir os impedimentos legais.

José Eliton reiterou que o pro-
grama está sendo possível graças 
ao ajuste fiscal realizado pela Ad-
ministração estadual, que garantiu 
volumoso aporte de recursos aos 
Municípios, enquanto a maioria 
dos Estados brasileiros encontra 
dificuldades para cumprir com 
suas obrigações administrativas. 
“Às vezes ouvimos falar, na opo-
sição, que o Governo estadual está 
assumindo um compromisso sem 
ter condições. Se o Estado não 
tivesse condição fiscal adequada, 

não teríamos criado este programa. 
O Goiás na Frente é uma realidade 
que tem se mostrado diariamente. 
É um compromisso que temos com 
todos os Municípios goianos, de 
ajudá-los a desenvolver suas Ad-
ministrações. E é uma alegria para 
mim e para o governador Marconi 
[Perillo {PSDB}] ver as máquinas 
trabalhando”, disse, lembrando 
que os recursos entregues no mar-
cante 10 de julho, imediatamente 
caíram nas contas das Prefeituras.

Visitação 100% ao interior
O vice ressalvou que até setem-

bro terá percorrido, junto com o 
governador de Goiás, todos os 246 
Municípios e, que dia 18 de julho 
será lançado o Goiás na Frente 
Habitação. “Já temos 54 cidades 
aptas a celebrar os convênios para 
moradias. Serão mais mil casas”, 
informou.

O prefeito de Luziânia, Cris-
tóvão Tormin (PSD), discursou 
representando as Prefeituras. “O 
Governo de Goiás é sensível às 
dificuldades que as Prefeituras 
enfrentam. É municipalista, e tem 
dado às Prefeituras a liberdade 
delas escolherem onde aplicar 
os recursos. Quero agradecer em 

nome dos prefeitos, e dizer da 
certeza de que esses recursos vão 
atender as maiores necessidades 
de nossos Municípios”, declarou.

De imediato nas contas
Foram os seguintes os Municí-

pios que receberam na ocasião a 
segunda parcela: Acreúna (R$200 
mil, de R$2 milhões); Aloândia 
(R$175 mil, de R$1 milhão); Ca-
choeira Alta (R$157,1, de R$1,571 
milhão); Gameleira (R$166,6, 
de R$1 milhão); Guapó (R$250 
mil, de R$2,5 milhões); Guarani 
de Goiás (R$200 mil, de R$1 
milhão); Indiara (R$166,6, de 
R$1 milhão); Itapuranga (R$200 
mil, de R$2milhões); Itumbiara 
(R$500 mil, de R$5 milhões); 
Jataí (R$500 mil, de R$5 mi-
lhões); Jesúpolis (R$166,6, de 
R$1 milhão); Jussara (R$130 mil, 
de R$1,3 milhão); Maurilândia 
(R$200 mil, de R$2 milhões); 
Morro Agudo de Goiás (R$166,6); 
Nerópolis (R$300 mil, de R$2 
milhões); Padre Bernardo (R$300 
mil, de R$3 milhões); Paraúna 
(R$200 mil, de R$2 milhões); 
Porteirão (R$175 mil, de R$1 mi-
lhão); São João D’Aliança (R$200 
mil, de R$2 milhões); Turvelândia 
(R$140 mil, de R$700 mil); Urua-
çu (R$300 mil, de R$3 milhões); 
Vianópolis (R$ 267,09, de R$3,2 
milhões) e Jaraguá (R$279,8).

Receberam a primeira parcela: 
Goianira (R$412,5, de R$4,125 
milhões); Ipameri (R$300 mil, 

de R$3 milhões); Mossâmedes 
(R$166,6, de R$1 milhão); Serra-
nópolis (R$166,6, de R$1 milhão); 
Trindade (R$484,7, de R$4,847 
milhões); Ceres (R$50 mil, de 
R$500 mil); Edéia (R$197,7, de 
R$1,9 milhão); Itapaci (R$200 
mil, de R$2 milhões);  Luziânia 
(R$1 milhão, de R$10 milhões); 
Santo Antônio de Goiás (R$166,6, 
de R$1 milhão); e, Nova América 
(R$ 84 mil, de R$500 mil).

Participaram também, Tal-
les Barreto (secretário estadual 
Extraordinário Fiscalização do 
Programa Goiás na Frente); os de-
putados estaduais Eliane Pinheiro 
(PMN; representante de Uruaçu na 
Assembleia Legislativa do Estado 
de Goiás), Virmondes Cruvinel 
(PSD) e Santana Gomes (PSL); e, 
os federais Flávia Moraes (PDT) 
e Célio Silveira (PSDB) (Infor-
mações, sob adaptações e com 
acréscimo de dados: Gabinete 
de Imprensa do Governador de 
Goiás).

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!
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COMUNIDADES
Projetos do deputado Jovair Arantes beneficiam 
produtores rurais, micro e pequenas empresas

Projeto de Jovair permite 
renegociação de dívidas do 
crédito rural contratadas até 
2014. Em outra iniciativa do 
político goiano, Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) é obrigado 
a financiar micro e pequenas 
empresas.

O líder do PTB, Jovair Arantes 
(GO), apresentou à Câmara dos 
Deputados dia 4 de julho, projeto 
de lei que permite que produtores 
renegociem as dívidas originadas 
por operações de crédito rural 
contratadas até 31 de dezembro de 
2014 (PL 7997/17). A renegocia-
ção vai valer tanto para o crédito 
obtido para custeio das despesas 
normais dos ciclos produtivos, 
quanto para investimentos em 
bens ou serviços cujo uso se 
estenda por vários períodos de 
produção. “Essa renegociação 
precisa ser feita em benefício do 
setor agrícola do Brasil, pois é 

ele que sempre recupera o País. 
Quando uma crise como essa que 
estamos atravessando pega o pro-
dutor rural, ele perde quase todo o 
patrimônio, quando não perde tudo 
mesmo”, destaca Jovair.

O líder lembra que o desempre-
go urbano e o menor poder aqui-
sitivo das famílias reduziram o 
consumo, provocando a derrubada 
dos preços dos produtos agrícolas 
vendidos no mercado doméstico. 
Ainda segundo o parlamentar, a 
rentabilidade dos produtores rurais 
também foi prejudicada pela alta 
nos custos de produção, porque 
a disparada da cotação do dólar 
aumentou os preços dos insumos, 
como fertilizantes, defensivos e 
rações. “Nessa situação, diversos 
produtores têm sofrido muitas difi-
culdades para honrar seus compro-
missos financeiros, principalmente 
aqueles que contraíram dívidas de 
crédito rural em um cenário de ex-
pectativas totalmente irrealistas de 
crescimento econômico”, ressalta.

De acordo com o projeto, na 
renegociação das dívidas dos 
produtores rurais, a taxa efetiva 
de juros será de 3% ao ano. O 
prazo de pagamento será de até 
dez anos, com carência de até três 
anos, além de prestações anuais, 
iguais e sucessivas. A proposta 
também proíbe a repactuação das 
dívidas dos produtores que tenham 
praticado desvio de recursos ou 
que tenham sido caracterizados 
como depositários infiéis.

BNDES
A Comissão de Trabalho, de 

Administração e Serviço Público 
da Câmara dos Deputados apro-
vou dia 28 de junho, o projeto 
4.607/16, de Jovair Arantes, que 
determina que o BNDES aplique 
20% dos recursos repassados pelo 
Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(FAT) em operações de finan-
ciamentos a micro e pequenas 
empresas.

“O projeto representa um im-

portante passo para recolocar o 
BNDES na trilha do interesse 
público nacional,” afirma Jovair.

Segundo o parlamentar, atu-
almente, o procedimento para 
aquisição de empréstimos junto ao 
BNDES é estruturado de forma a 
privilegiar as grandes empresas, 
que possuem equipes técnicas 
preparadas para preencher a longa 
lista de documentos e exigências 
feitas pela entidade.

“Com isso, micro e pequenas 
empresas acabam desassistidas”, 
pontua Jovair Arantes, ao afirmar 
que o acesso a empréstimos e 
financiamentos pelas micro e pe-
quenas empresas muitas vezes é 
difícil, porque elas não costumam 
possuir histórico de crédito que 
permita às instituições financeiras 
estimar probabilidades de inadim-
plência. Outra dificuldade, segun-
do o petebista, é que os pequenos 
empreendimentos não têm como 
oferecer garantia quando contra-
tam um empréstimo.

Jovair Arantes também afirma 
que a política industrial brasileira 
e, em especial, o BNDES, têm 
priorizado o repasse de recursos 
públicos a empresas de grande 
porte e o fortalecimento de suas 
posições.

Para o congressista, o reconhe-
cido insucesso dessa política abre 
espaço no conjunto de orientações 
a serem seguidas pelo BNDES 
em relação ao direcionamento de 
crédito. “Entendemos ser esse o 
momento adequado para fazer 

com que o Banco público reen-
contre seu caminho de propulsor 
do desenvolvimento econômico 
e social, ampliando seus finan-
ciamentos para micro e pequenas 
empresas,” defende.

A proposta ainda será analisada 
pelas Comissões de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria, 
Comércio e Serviços; Finanças e 
Tributação; e, Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania (Informações: 
Assessoria de Imprensa da Lide-
rança do PTB – Renata Tôrres).

Cerimônia de 
premiação 

do Fica 2017. 
“Tivemos um 

aumento de 
público do ano 

passado 
e salas 

completamente 
cheias”, 

frisa Raquel 
Teixeira
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Safra 2017/2018: Banco do Brasil 
libera R$15,6 bilhões para Goiás. 
Presidente da Faeg destaca que 
setor agropecuário tem avançado

O Banco do Brasil anunciou 
em 11 de julho, o valor de R$15,6 
bilhões de investimentos, custeio 
e comercialização para a safra 
2017/2018 em Goiás, incluindo 
recursos de outras fontes como 
a Letra de Crédito Imobiliário 
(LCA). Em todo o Brasil, serão 
R$103 bilhões, sendo que R$11,5 
bilhões serão destinados para as 
empresas da cadeia do agronegó-
cio e R$91,5 bilhões serão empres-
tados a produtores e Cooperativas. 
O presidente da Federação da 
Agricultura e Pecuária de Goiás 
(Faeg) e também presidente da 
Comissão de Políticas Agrícolas 
da Confederação da Agricultura 
e Pecuária (CNA), José Mário 
Schreiner, esteve presente no 

anúncio, em Goiânia, lembrando 
que o setor agropecuário tem 
alcançado grandes avanços, no 
que diz respeito às políticas de 
financiamento.

Segundo ele, o País tem alcan-
çado, nos últimos anos, avanços 
importantes, como a redução da 
taxa de juros e a ampliação de 
recursos para o Programa para 
Construção e Ampliação de Arma-
zéns e para o Plano Agricultura de 
Baixa Emissão de Carbono.

Em contrapartida, lembrou 
do atual momento que o País 
atravessa, em relação à pecuária 
de corte. “Precisamos de medidas 
que amenizem o atual cenário e 
que possam dar sustentabilidade 
ao nosso setor. É importante 

proteger a produção, mas muito 
mais importante proteger nossos 
produtores”, destaca.

Goiás
De acordo com o gerente de 

mercado do Banco do Brasil, Ro-
drigo dos Santos, o compromisso 
para esta safra é de R$11,5 bilhões, 
praticamente o dobro de valor 
disponibilizado na safra passada, 
que foi de R$7,03 bilhões. “Temos 
uma missão importante. Estamos 
bastante otimistas que consegui-
remos atingir esta marca, porque 
precisamos avançar em outros 
segmentos, por isso, vamos honrar 
esta luta”, informa.

Para custeio e comercializa-
ção, o total é de R$8,6 bilhões e 
para investimento, R$2,9 bilhões. 
“Queremos promover o desen-
volvimento dentro do Estado, 
fazer com que o crédito chegue 
ao produtor, nas mãos de quem 
produz, de quem promove o desen-
volvimento para Goiás”, explica 
Rodrigo dos Santos. 

Brasil 
Do total liberado, R$91,5 bi-

lhões será destinado ao crédito 
rural, R$11,5bilhões para as em-
presas do agronegócio. Para o 
custeio e comercialização serão 
destinados R$72,1 bilhões e para 
investimento, R$19,4 bilhões.

Na agricultura familiar, R$14,6 
bilhões. Para médios produtores, 
R$15,6 bilhões e aos produtores 
empresariais, R$61,4 bilhões 
(Informações, sem adaptações: 
Comunicação Faeg – Juliana 
Barros).

O grande vencedor da 19ª 
edição do Festival Internacional 
de Cinema e Vídeo Ambiental 
(Fica 2017) foi Martírio, de Vicent 
Carelli com codireção de Tita 
e Ernesto de Carvalho. O filme 
recebeu o troféu Cora Coralina 
para melhor obra e um valor de 
R$70 mil e ainda foi consagrado 
o melhor longa-metragem do 
evento. A cerimônia de premia-
ção foi realizada na manhã de 25 
de junho, com o Cineteatro São 
Joaquim lotado.

A solenidade contou com a 
presença da secretária de Educa-
ção, Cultura e Esporte de Goiás, 
Raquel Teixeira; do superinten-
dente de Cultura José Eduardo 
de Morais; do jornalista André 
Trigueiro; e, da atriz Dira Paes. 
Em carta, o governador de Goiás, 
Marconi Perillo (PSDB), exaltou o 
Festival e ressaltou a importância 
da discussão ambiental, reveren-
ciando os convidados e cineastas, 
além de destacar a grandeza que 
o atrativo adquiriu ao longo das 
19 edições. Finalizou desejando 
muitas outras edições ao evento. 
“Vida longa ao ‘Fica’”, externou 
o chefe de Estado.

Representando o governa-
dor, a secretária Raquel Teixeira 
conversou com jornalistas e fez 
um balanço do Fica 2017. “Foi 
extremamente positivo. Tivemos 
um aumento de público do ano 
passado e salas completamente 
cheias durante as ‘Mostras’. O 
Fica teve um investimento de R$3 
milhões, valor abaixo de outras 
edições e teve um retorno fantás-
tico”, afirmou.

Homenagem
O cineasta Luiz Eduardo Jorge 

foi homenageado no encerramento 
do Fica 2017. Morto em maio 
último, o também professor di-
rigiu diversos filmes com temas 
ambientais, incluindo Césio 137: 
O brilho da morte, que foi exibido 
durante a edição este ano. Convi-
dado para realizar a homenagem, o 
amigo Kim-Ir-Sem, que, bastante 
emocionado leu uma carta sobre 
a vida do amigo e dos projetos 

realizados entre os dois.
Ele convidou o filho de Luiz 

Eduardo Jorge, presente na plateia, 
para receber o troféu do Fica 2017.

Destaques
O filme Algo do que Fica, de 

Benedito Ferreira, também foi 
destaque na cerimônia de pre-
miação. A ficção recebeu o troféu 
de Melhor Produção Goiana na 
Mostra Competitiva e ainda o le-
vou os prêmios de Melhor Ator e 
Melhor Direção de Fotografia na 
15ª Mostra da ABD – Cine Goiás. 
A animação A noiva do Coelhinho, 
de Rafael Franco, também recebeu 
três prêmios: Trilha Sonora Origi-
nal, Roteiro e Melhor Animação. 
Já o vencedor da I Mostra Saneago 
de Filmes Temáticos sobre Água 
foi o documentário Ilha, de Daniel 
de la Calle. A produção recebeu o 
troféu e um prêmio de R$30 mil.

Confira a lista de vencedores.

Mostra Competitiva
Prêmio Júri Jovem - Histoires 

de la plaine, da diretora francesa, 
Christine Seghezzi.

Menção Honrosa - L’Ours 
Noir, de Méryl Fortunat-Rossi e 
Xavier Séron

Menção Honrosa - Automatic 
Fitness, de Alberto Couceiro e 
Alejandra Tomei

Troféu da Mostra Saneago - 
Ilha, do diretor espanhol Daniel 
de la Calle.

Júri Popular - Terra e Luz, de 
Renné França

Troféu Imprensa - Ninguém 
nasce no paraíso, de Alan Schvar-
sberg

Segundo Melhor Filme Goiano 
- Real Conquista, de Fabiana Assis

Melhor Filme Goiano - Algo 
do Que Fica, de Benedito Ferreira

Melhor Curta-Metragem - 
Aprés le Volcan, de Léo Favier

Melhor Longa-Metragem - 
Martírio, de Vincent Carelli

Troféu Cora Coralina de Me-
lhor Obra do Fica - Martírio, do 
diretor Vincent Carelli

15ª Mostra ABD – Cine Goiás
Ator - Álvaro Bonfim, do filme 

Algo do Que Fica
Atriz - Ellen Moreira, do filme 

Procura-se Marina
Melhor Trilha Original - A 

noiva do Coelhinho
Melhor Som - A câmera do 

João
Melhor Montagem e Edição - 

Família S2
Melhor Direção de Fotografia 

- Algo do Que Fica
Melhor Direção de Arte - O 

veleiro fantasma
Melhor Roteiro - Rafael Fran-

co, de A noiva do Coelhinho
Melhor Direção - Yolanda 

Margarida, de Procura-se Marina
Melhor Documentário - Real 

Conquista
Melhor Animação - A noiva do 

Coelhinho
Melhor Filme de Ficção - Algo 

do Que Fica

I Mostra Saneago de 
Filmes Temáticos sobre Água

Melhor Filme - Ilha, de Daniel 
de la Calle (Comunicação Seto-
rial da Seduce – Jordânia Bispo 
e Pedro Paulo Souza).

‘Martírio’ é o vencedor do ‘Fica 
2017’, que teve aumento de público

Projetos de 
Jovair 

amenizam 
adversidades 

enfrentadas 
por 

produtores, 
micro e 

pequenas 
empresas

Jo
ta

ric
/L

id
er

an
ça

 d
o 

P
TB



InformeS6 - jornal cidade (PÁGIna PoStada em www.jotacIdade.com) uruaçu, 1º a 15 de julho de 2017


