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Vice José Eliton diz que programa
Goiás na Frente não tem cor partidária
O programa une “gestores aliados e das oposições, sem atenção às cores de partidos. É exemplo de política de convergência, que vai ao encontro da população e presta conta de como está
sendo empregado o dinheiro público”, afirma o vice-governador José Eliton (PSDB), que lida com a iniciativa em conjunto com o governador Marconi Perillo (PSDB) ou em etapas separadas.
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Gratuitos: EaD Senar Goiás
oferece vagas para 25 cursos
Mais de mil novas matrículas são feitas a cada mês no Portal de
ensino a distância do Senar Goiás. A partir de agora, site da iniciativa
terá capacidade quadruplicada, podendo absorver até 4 mil matrículas
mensais. O EaD Senar Goiás foi criado em 2014, para interessados que
vivem no campo tenham mais facilidade de acesso à formação e à profissionalização. Para o superintendente do Senar Goiás, Antônio Carlos
Neto, alto índice de matrículas comprova o acerto da modalidade.
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Aluno da rede estadual de Rubiataba
apresenta projeto científico em
evento internacional na Inglaterra

EM URUAÇU, > CLÍNICA NINA < >> TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA MULTISLICE 16 CANAIS <<. Se
i-n-f-o-r-m-e, visitando ou telefonando > (62) 3357-1401 <

Antes, Costa Rica. Por agora, Inglaterra. Depois Colômbia. Gabriel
Lemos Gomes, estudante do Colégio Estadual de Tempo Integral
Levindo Borba (de Rubiataba, cidade do interior goiano), se destaca
internacionalmente com o projeto Avaliação da Aceitabilidade Cultural de uma Forma Alternativa Alimentar com Base em Insetos. Ele
é apoiado pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás
(Seduce), comandada por Raquel Teixeira.
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Venda e instalação de sistemas fotovoltaicos (energia solar) e, Nature Torneadora, com serviços de torno e solda em geral. NOVO ENDEREÇO: Av. Weimar Barroso, com Rodovia BR-153 - Bairro São Sebastião - Uruaçu
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Turismo - Verdadeiro oásis natural no Centro de Nova Iorque (Estados
Unidos), o atraente Central Park é um parque urbano com cerca de 30
milhões de turistas por ano. Medindo mais de 840 acres (341 hectares) de
extensão, é ponto turístico que atrai visitantes de todo o mundo, aparece
em muitas produções de Hollywood e, é sinônimo de beleza através de
diversos ângulos. Pertencente à Prefeitura, é gerido pelo Central Park
Conservancy, organização sem fins lucrativos.
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Visite Uruaçu, ‘Terra do Caju’ e do Lago Serra da Mesa
‘Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem.’ - Salmo 126:1
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Uruaçu, 16 a 31 de julho de 2017

Editorial
Curso de Medicina em Uruaçu: é possível, com qualidade
Em informações da Assessoria de Comunicação Social do Ministério da Educanaquele período e na atual Administração, Cabo Borges (PSD) sempre categorizou ser
ção (MEC), é afirmado que ‘o Programa Nacional de Apoio à Formação de Médicos
vital a existência de um curso de Medicina no Norte de Goiás, face o surgimento do
Especialistas em Áreas Estratégicas (Pró-Residência), lançado pelos Ministérios da
Hospital Regional.
Educação e, da Saúde dia 22 de outubro [de 2009], prevê a ampliação da oferta de
A visão de Cabo Borges é excelente, tanto que o mesmo, apesar de Uruaçu ser a
bolsas de residência médica em especialidades e regiões prioritárias para o Sistema
sede da casa de saúde, permanece com a opinião que dura anos e trabalha pela implanÚnico de Saúde (SUS)’. Na época, foi exposto que seriam oferecidas duas mil bolsas
tação do curso de Medicina em Alto Horizonte, o que é um acerto da parte dele, que
de residência até 2011 e, que a oferta do momento seria de 1,7 mil bolsas, significando
relembra: na cidade, existe um imóvel da Prefeitura, onde funciona unidade de ensino
um total de 3,7 mil vagas. As especialidades prioritárias eram de saúde
municipal, totalmente capacitado (obra civil em si) para abrigar a sede de
da criança, da mulher, do idoso, mental, oncologia, de atenção primária,
‘Fica a torcida uma Faculdade ou Universidade. A Prefeitura tem condições de firmar
urgência e emergência, em regiões prioritárias.
parcerias para a implantação de cursos de ensino superior e o prefeito
pela chegada está disposto em selar parcerias perante o Governo de Goiás, o governo
O assunto merece total atenção, envolvendo a região sede do Jornal Cido curso de federal e, diante de instituições privadas e do Terceiro Setor. Tomara que
dade. A residência médica é uma modalidade de pós-graduação implantada
no ano de 1981, formando especialistas mediante treinamento em serviço,
Medicina Cabo Borges prossiga com o intuito e o chefe do Poder Executivo vizinho
supervisionado por instituição de saúde, com orientação de profissionais
no Norte precisa ser ouvido por todos.
médicos qualificados em todos os sentidos.
Em outras hipóteses, Uruaçu possui fatores positivos representativos para
goiano’
Uma grande obra regional está em andamento na cidade de Uruaçu, Norte
abrigar um curso de Medicina, seja por meio de representação pública ou
goiano: o Hospital de Urgências. Hospitais Regionais sediados no Brasil
privada, Faculdade ou Universidade.
sempre dispõem vagas para residência médica nas mais variadas especiaTambém nortense, Porangatu é uma cidade que desenvolve ações há
lidades, inclusive para a residência multidisciplinar em odontologia.
anos visando conquistar o curso de Medicina. Muitas já foram as conversações com a
No primeiro mandato uruaçuense dela (2001-2004), a saudosa prefeita Marisa Araújo
Universidade Federal de Goiás (UFG) e o MEC.
firmou convênio na capital Goiânia e profissionais da saúde estiveram algum tempo na
Goianésia, cidade do Vale do São Patrício goiano, não tão longe de Uruaçu, tem o
cidade, através de parcerias com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e diferentes
curso de Medicina na iniciativa privada e, certamente destinará alunos para em Uruaçu
Hospitais particulares.
praticarem residência médica no Hospital Regional.
O Hospital de Urgências em edificação esteve prestes a ir para a vizinha cidade de
De preferência com qualidade máxima, fica a torcida pela chegada do curso de MeAlto Horizonte, em tempos das gestões municipais 2009-2012. Prefeito alto-horizontino
dicina no Norte goiano.
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SAÚDE DO
CORAÇÃO

Doutor João Joaquim de Oliveira

...Deputado federal municipalista,
Pedro Chaves (4º - à esq.) entregou dia
4 de julho, data do aniversário de 86
anos de Uruaçu, um caminhão Cargo
1419 Ford (caçamba), em nova emenda parlamentar para a cidade. Com ele,
representantes locais do Executivo e
Legislativo e, aliados políticos. ‘Quero ressaltar o meu apreço ao deputado
e dizer o quão agradecidos somos pelo
carinho dispensado a nossa querida
Uruaçu. A cidade ganhou um presente,
mas nós seremos os beneficiados’: da
vereadora Professora Fátima (na foto)
(PMDB, mesma sigla do congressista)
em rede social (Márcia Cristina).

Facebook/Professora Fátima

Jota Marcelo

...Início do mandato 2001-2004,
o primeiro dos dois cumpridos seguidamente pela prefeita Marisa Araújo
em Uruaçu: ela chamava atenção ao
recapear a danificada avenida Tocantins, principal via pública. O trabalho
desempenhado em favor da melhoria
do asfalto não foi o mesmo de agora, visto no governo Valmir Pedro
(PSDB), mas teve sua relevância. A
Tocantins representa trânsito intenso
todos os dias e providenciar essa renovação se torna necessário, ainda mais
que a gestão 2017-2020 herdou, do
governo anterior, serviço desenfreado
na via pela metade (Jota Marcelo).
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Crack... A Tragédia da
Narcodependência (Maconha, Crack)
na Cracolândia de São Paulo

joaomedicina.ufg@gmail.com * Acesse www.jjoaquim.blogspot.com.br

Conforme jurisprudência
do STF, ser usuário já é tri
legal, falta tornar o traficante
também Legal. É o prenúncio
do fim dos tempos.
Todos nós vivemos tempos
tão estranhos e esquisitos que
há momentos e dias que pelo
que ouvimos, vemos e lemos
nos jornais temos o direito e a
normalidade a alguns questionamentos e perguntas. Sejam tais
questões e dúvidas as mais naturais e inocentes possíveis. Não
estou aqui a questionar a ida do
homem a Marte que já considero
uma extravagância, nem algum
terremoto ou furacão que fazem
parte das tragédias naturais, desde que o mundo é mundo. Nada
dessas intempéries e desastres
naturais me preocupa porque
simplesmente provam as teses
do filósofo Heráclito de Éfeso
que cravou a máxima: “A única
coisa permanente no mundo é a
mudança”. (Teoria do Devir, de
tudo que se transforma).
O que tem me causado pasmo
e muitas interrogações nos últimos tempos tem sido o papel ou
atuação do homem. E aqui me
refiro a muitas pessoas. Desde
um simples pedinte de rua ou
Barnabé aos homens que ocupam
posições de líderes, presidentes
de empresas, de autarquias ou,
sobretudo, os chefes e gestores
de órgãos públicos, enfim, os
representantes do povo. Ou os

supostos tais representantes, contra os quais sinto-me no direito de
indagar: representantes de quem?
Baseado no que tenho visto dessa
classe de gente, representantes
meus eles não são! E nem sei
se vou ter opção de escolher
alguém que me represente nas
próximas eleições. A julgar pelos
que estão hoje nos governos de
Estados (Unidades da Federação)
ou da União, nenhum deles reúne
condições éticas e morais para
representar os eleitores, sequer
cuidar de bens públicos, porque
como refere o termo, público é de
todos, da comunidade, da Nação e
não de nenhum interesse privado.
Eu não quero ocupar minha
coluna no jornal com as nefandas
e repetidas manchetes de jornais
e televisão narrando os crimes
cometidos por políticos de todos
os Poderes como prevaricação,
malversação, lavagem de dinheiro,
peculato, crime de corrupção ativa
ou passiva. Tais ocorrências, às
pessoas de bem e honestas, têm
causado náuseas e engulho, pelas
tantas repetições, como num seriado de filmes de horrores.
Eu quero, enfim, ocupar aqui de
um tema que esses dias ganhou as
manchetes do Brasil e do mundo.
Falo da intenção e do expediente
da Prefeitura de São Paulo (na
pessoa do prefeito João Doria) em
acabar com a Cracolândia naquela populosa cidade. Analisando
vulgarmente tal questão de saúde
pública. A que ponto se chegou

tal tragédia humanitária. Existe
um local público, insidiosamente
construído pelos usuários e traficantes, um local destinado ao consumo e tráfico de uma das drogas
ilícitas a mais nociva e destrutiva
do ser humano. A cocaína na sua
forma mais viciante e indutora da
dependência psíquica e orgânica. E
assim o é porque ela tem uma meia
vida curta; e o usuário pelo reuso
rápido da substância, mais rápido
também se torna extremamente
dependente, porque o efeito passa
rápido.
E aqui frente a mais esse capítulo da tragédia que é o uso de
drogas, qualquer que seja essa
substância, eu mostro meu espanto
e minha surpresa com os homens.
Notadamente aqui, com os homens do Judiciário. O Supremo
Tribunal Federal (STF) já tem uma
jurisprudência no sentido de não
criminalizar o uso de drogas. Só
faltou um detalhe nessa decisão
suprema, porque da suprema Corte
de Justiça: quanto em gramas, o
sujeito pode portar em seu bolso,
na bolsa, na cueca, nas meias,
na condição de usuário? Porque,
assim decidiram os juízes do STF,
ser usuário é legal e Legal. Ou até
trilegal, quem sabe!
Ou seja, nem uma tragédia
social, sanitária e individual como
essa da Cracôlandia de São Paulo,
será capaz de fazer nossa Corte
máxima da Justiça rever sua posição. Ser usuário é duplamente
legal (bacana e lícito), ok.

Agora minha indagação mais
importante. Consumir qualquer
produto significa comprá-lo de
algum distribuidor, no caso o
traficante. Para quem defende o
uso descriminalizado das drogas
ilícitas só faltou esse detalhe da
jurisprudência do STF, tornar
o traficante pelo menos Legal
(de acordo com a lei). Vender
também seria Legal. Nesse caso
não precisaria nem quantificar, o
quanto ele pode transportar para
atender seus clientes consumidores, porque os usuários são aos
milhares.
E então me resta afirmar: só
mesmo no Brasil poderia sair
decisão desse quilate, desse disparate e desse desplante.
Marco Gomes/CC (Ag. Senado)

“...Eu mostro meu espanto
e minha surpresa
com os homens...”.

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
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Wilder consegue recursos para equipar Hospitais
res, beneficiando 46 Municípios.
Deste total, R$3 milhões foram
empenhados em 2017. Ao todo,
77 serviços/leitos, que estão em
funcionamento, passaram a ser
beneficiados com repasses de
custeio da contrapartida federal
para habilitação e/ou qualificação.

mir Pedro (PSDB), se fez presente, juntamente com Mauri Lemes,
presidente do PSDB uruaçuense,
quando recebeu a documentação
do repasse do recurso, que tem
destinação imediata para Uruaçu,
mais precisamente para o Hospital

Regional do Norte. Da mesma
forma, Wilder (Informações:
Comunicação Setorial da Secretaria da Saúde do Estado de
Goiás. Com informações da assessoria do Ministério da Saúde.
Com Redação do Jornal Cidade)
Jota Marcelo

Divulgação/Prefeitura de Uruaçu

Emenda de Wilder Morais
O senador Wilder Morais (PP)
é quem conseguiu destinar a diversificada emenda para a aquisição
dos equipamentos hospitalares,
conforme Marconi Perillo havia
discursado em Uruaçu dia 28 de
junho, durante cerimônia de entrega de moradias populares.
Na cerimônia de Palmeiras de
Goiás, o prefeito de Uruaçu, Val- Julho: panorâmica da obra do Hospital de Urgências de Uruaçu

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou, dia 6 de
julho, o repasse de R$30 milhões
para equipar e estruturar os
serviços de saúde nos Hospitais
de Urgências de Uruaçu e Águas
Lindas de Goiás.
O anúncio foi feito na 55ª edição do programa Governo Junto
de Você, realizada em Palmeiras
de Goiás, com a participação do
governador de Goiás, Marconi
Perillo (PSDB); do superintendente executivo da Saúde do Estado,
Deusdedith Vaz – que representou
o secretário estadual Leonardo Vilela -, prefeitos e gestores, em cerimônia que celebrou os 112 anos
da emancipação do Município.
Com este recurso, o Estado
poderá adquirir desde insumos
básicos e equipamentos médicos
– como andadores, bicicletas ergométricas e audiômetros –, até
móveis e materiais permanentes
de escritório, como mesas, macas
e computadores. O recurso será

repassado via Fundo Nacional
de Saúde ao Fundo Estadual de
Saúde.
Outros R$16 milhões serão
destinados à construção de um
Hospital Regional em Palmeiras
de Goiás. Para Ricardo Barros,
esses recursos representam um
ganho relevante na qualidade dos
serviços de saúde que são prestados na região. “Os recursos que
estamos liberando hoje garantem
aos Municípios continuidade dos
serviços prestados além de ampliar o atendimento à população. A
medida se soma aos investimentos
que o Governo de Goiás tem feito
e que estamos complementando”,
destacou.
Saúde fortalecida
O governador assinalou que o
Hospital de Palmeiras de Goiás
será de Administração municipal
e, de fundamental importância
para a região. “Além disso, também pude anunciar muitos benefícios do Governo de Goiás. São

investimentos em infraestrutura,
educação, saúde, que vão melhorar a vida dos moradores”, avaliou
o Marconi Perillo.
De acordo com Deusdedith
Vaz, regionalizar a saúde pública
no Estado é uma das metas do
Governo de Goiás, de forma que a
população tenha acesso a serviços
médicos de alta e média complexidades em todas as regiões. É com
esse objetivo que o Governo do
Estado está construindo os Hospitais de Águas Lindas e de Uruaçu.
“Esses recursos anunciados pelo
ministro são investimentos para
fortalecer toda rede de assistência
de saúde, aqui no cunho hospitalar, que é bastante importante
para a população”, considera o
superintendente.
Em um ano, o governo federal
contemplou Goiás com R$170
milhões para custeio de serviços
e emendas parlamentares, sendo
R$36,2 milhões destinados aos
serviços de saúde e R$133,7
milhões às emendas parlamenta-

EaD Senar Goiás: oferta de
vagas em 25 cursos gratuitos
Divulgação/Comunicação da Faeg

Mauri Lemes (esq.), governador Marconi Perillo, prefeito Valmir Pedro, ministro Ricardo Barros
e senador Wilder Morais (dir.) na solenidade em Palmeiras de Goiás: mais recursos para Hospital

Antônio Carlos: “Preocupado muito com a sucessão familiar”

Mais de mil novas matrículas
são feitas a cada mês no Portal de
ensino a distância do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em
Goiás (Senar Goiás). As vagas não
chegam para quem quer. Mas, a
partir deste mês, o site terá sua capacidade quadruplicada, podendo
absorver até 4 mil matrículas mensais. O EaD Senar Goiás foi criado
em 2014, para que os goianos que
vivem no campo tenham mais facilidade de acesso à formação e à
profissionalização. Para o superintendente do Senar Goiás, Antônio
Carlos de Souza Lima Neto, o alto
número de matrículas comprova o
acerto da iniciativa. “Nós temos a
convicção de que, com a educação
a distância, estamos conseguindo
ampliar ainda mais o leque de
oportunidades de capacitação e
formação do homem do campo e
de todas as pessoas envolvidas no
contexto do agronegócio”.
No Portal estão disponíveis
quatro programas com temáticas
diversas, incluindo ao todo 25
cursos inteiramente gratuitos, não
exigindo nenhum grau de escolaridade. Os temas, como explica o
superintendente, são definidos a
partir das necessidades detectadas
entre os profissionais do campo.
“Em primeiro lugar, nós fazemos
uma pesquisa de percepção do
nosso público, um levantamento

de demandas e a partir daí usamos
toda a capacidade de inovação e
expertise da nossa área técnica
para vencermos o desafio de
lançarmos novos projetos como
o Programa Agricultura de Precisão”.
Idealizado pelo Senar Goiás, o
Programa Agricultura de Precisão
teve tanta repercussão que acabou
sendo adotado também pelo Senar
Nacional, em iniciativa que atende
a um público cada vez mais sedento de informações sobre as novas
tecnologias usadas no campo para
aumentar a produtividade sem
agredir o meio ambiente. Oferece
sete cursos, abordando desde o bê-á-bá da AP até o funcionamento
dos sistemas de orientação por
satélite e o uso da tecnologia nas
diferentes etapas da produção.
De olho no futuro
Goiás também saiu na frente,
ao estimular o empreendedorismo
rural com dois Programas voltados
para a gestão da propriedade. De
olho no futuro, a administração
regional do Senar criou o Programa Jovem Empresário Rural,
com dois cursos que estimulam o
desenvolvimento de habilidades
empresariais, políticas e sociais.
“Temos nos preocupado muito
com a sucessão familiar”, afirma
Antônio Carlos. “E estamos nos

aproximando mais e mais dessa
turma jovem, buscando fortalecer
sua inserção nas propriedades,
trabalhando constantemente os
pilares do empreendedorismo e
da formação de novas lideranças”.
Outro programa voltado para a
gestão é o Minha Empresa Rural,
com 12 cursos que ensinam ao
produtor como conquistar novos
mercados, diversificar a produção e ganhar produtividade. Já
o Programa Gestão de Riscos,
oferece quatro cursos abordando
questões relacionadas à melhor
qualidade de vida no campo, como
prevenção de acidentes e de doenças laborais. E o superintendente
adianta que novos projetos estão
a caminho para atender à uma
população rural cada vez mais
conectada, como comprovam os
dados da recente pesquisa sobre
os hábitos do produtor rural, realizada pela Associação Brasileira
de Marketing Rural e Agronegócio
(ABMRA). O estudo mostrou que
o campo adotou a tecnologia tanto
na produção como na busca de
informações.
“Os dados da pesquisa evidenciam o que nós já havíamos constatado, orientando nosso trabalho
nesse sentido. Nós temos hoje um
homem do campo mais conectado,
com mais acesso às informações,
e também um jovem empresário
rural mais presente dentro das
propriedades. E estamos nos preparando para lançar novos projetos
que absorvam todas as demandas.
Com a ampliação da capacidade
de matrículas no EaD Senar Goiás
enxergamos a oportunidade de
consolidarmos ainda mais nossas
ações, fortalecendo a plataforma
para atender com toda eficiência
às necessidades do nosso público”,
informa (Informações: Gerência
de Comunicação da Faeg – Juliana Barros da Costa. Mais
informações: http://ead.senargo.
org.br, 0800-642-0212).

4 - Jornal Cidade

(PÁGINA POSTADA EM WWW.JOTACIDADE.COM)

COMUNIDADES

Uruaçu, 16 a 31 de julho de 2017

COMUNIDADES
José Eliton diz que Goiás na Frente não tem cor
partidária e é exemplo de política de convergência

Ele é coordenador do programa, lançado em março. Com os recursos disponibilizados dos cofres
do Tesouro Estadual, os prefeitos
fazem obras de infraestrutura,
como construção de praças, pavimentação asfáltica e recapeamento
de vias urbanas. “Temos atendido
a todos os 246 prefeitos goianos e,
isso inclui gestores aliados e das
oposições, sem atenção às cores de
seus partidos”, disse recentemente
o vice do governador Marconi
Perillo (PSDB), durante uma das
várias maratonas por Municípios
do interior goiano. Quando não
estão juntos, têm agenda em separado, com o planejamento de
visitarem 100% das cidades até
meados de setembro, na etapa
inicial do programa.

verno que cuida de cada cidadão”,
relata. Ao ponderar o papel social
do Goiás na Frente, o vice-governador falou da construção de
casas. “O governador já autorizou
e é com muita alegria que vamos
entregar 189 moradias às famílias
carentes de Nova Veneza”, celebra, nominando uma cidade a ser
agraciada com o Goiás na Frente
Habitação, lançado na segunda
quinzena de julho.
No anúncio do segmento do
programa de investimentos voltado para a moradia popular, Marconi e José Eliton comunicaram
a liberação dos primeiros R$607
milhões para a construção das
primeiras 7,2 mil casas do total
de 30 mil unidades habitacionais
De José Eliton (dir.), com Marconi Perillo no interior: “Temos atendido a todos os 246 prefeitos”
estabelecidas pelo programa Goiás
Na região central de Goiás, partidária das ações do Governo “Nossa cidade precisa muito de na Frente, via Agência Goiana de
por exemplo, quando reafirmou o de Goiás. A avaliação foi feita pelo asfalto e agora teremos essa de- Habitação (Agehab).
caráter municipalista do Goiás na vice-governador em Damolândia, manda solucionada”, relatou, ao
Frente, ressaltou José Eliton: “Este cidade administrada por Américo enfatizar, também, o objetivo do
Reconhecimento
programa é exemplo de política de Osório dos Santos e Silva, que é Goiás na Frente de levar a gestão
Prefeito de Hidrolândia e preconvergência, que vai ao encontro do PMDB.
estadual até o povo.
sidente da Associação Goiana
da população e presta conta do emPara a moradora de DamolânAo versar sobre o Goiás na de Municípios (AGM), Paulinho
prego do dinheiro público”. Além dia, Sônia Maria da Silva, o grande Frente, José Eliton relembra seu (PSDB) manifesta que todos os
do aspecto municipalista do Goiás diferencial do convênio do Estado, compromisso de trabalhar para gestores goianos reconhecem a
na Frente, esse ponto abordado celebrado com a Prefeitura, é a levar desenvolvimento e progresso importância do Goiás na Frente.
pelo vice-governador e que tam- liberdade de o prefeito escolher, a todas as regiões goianas. “É pra “São recursos fundamentais que
bém é reconhecido por prefeitos juntamente com a população, onde isso que sou vice-governador, e chegam em boa hora, por meio do
e pelo povo, é a independência os recursos serão empregados. muito me honra integrar um Go- coordenador geral do programa,
Jota Eurípedes/Vice-Governadoria

José Eliton (PSDB), vice-governador de Goiás, comenta
a vertente municipalista do
programa Goiás na Frente,
especificando que a iniciativa
une “gestores aliados e das
oposições, sem atenção às cores de partidos. É exemplo de
política de convergência, que
vai ao encontro da população e
presta conta de como está sendo
empregado o dinheiro público”.

vice-governador José Eliton”.
Para o morador de Caturaí,
Marcelo Claudino da Costa, que
é autônomo, os investimentos na
restauração das ruas do Município
chegam em momento oportuno.
“Nossa cidade precisa muito do
auxílio do Governo do estado
para a execução de obras importantes, que sem esta parceria não
seriam possíveis”, relata. Durante
solenidade na localidade, Marconi
Perillo e José Eliton entregaram
um cheque no valor de R$20 mil,
de um total de R$60 mil, para
construção de praça no Centro.
Fizeram a entrega, também, de um
cheque de R$250 mil para financiamento a microempreendedores
urbanos, rurais e universitários.
Ao agradecer os benefícios
que o Governo de Goiás tem proporcionado, a prefeita de Caturaí,
Divina Zago (PDT), assinala que
a comunidade reconhece a atenção
de Marconi e Eliton. “Hoje todos
nós sentimos muito orgulho em
dizer que temos um governador
e um vice atuantes na condução
do nosso estado, com sabedoria
e seriedade (Informações, sob
adaptações: Comunicação José
Eliton. Leia mais sobre o Governo de Goiás, abaixo)”.

Eliane Pinheiro: ‘Marconi desbravou
as dificuldades para promover o
progresso de todos Municípios’

O governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), confirmou
em 25 de julho, que vai se desincompatibilizar do cargo no
próximo ano “para dar espaço para
o vice José Eliton ser governador
por nove meses”. As declarações
foram feitas durante a solenidade
em que transferiu simbolicamente
a capital do Estado para a cidade
de Goiás, com a instalação dos
Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário no Município, que
celebrou 290 anos.
Conforme destacou Marconi,
o vice-governador José Eliton,
do mesmo partido, tem sido um
grande parceiro na condução do
Estado. “Ele foi corretíssimo comigo, tem sido absolutamente leal,
me ajuda em todas as frentes do
Governo, e acho mais do que justo
que ele, que é jovem, tenha oportunidade de deixar o seu legado, de
mostrar a sua competência”, nota.

A deputada estadual Eliane
Pinheiro (PMN) afirmou em 6 de
julho, na passagem da Caravana
do Goiás na Frente por Goianira,
que, com o programa, o governador Marconi Perillo (PSDB)
desbravou as dificuldades para
promover o progresso de todos
os municípios do Estado”. “Com
o Goiás na Frente o governador
Marconi Perillo desbravou as dificuldades e está levando o progresso para todos os municípios, sem
distinção, como faz um grande
estadista. São recursos para todas
as áreas”, disse.
Acompanhado do vice-governador José Eliton (PSDB),
do prefeito Carlão (PSDB), do
secretário estadual Sérgio Cardoso
(Articulação Política), Marconi
assinou convênio para liberação
de R$5 milhões para obras de
infraestrutura na cidade. Com
os recursos, afirmou Carlão, a
Prefeitura vai asfaltar bairros da
localidade – integrante da Região
Metropolitana de Goiânia –, que
estão há 40 anos aguardando por
pavimentação.
“O Goiás na Frente é o maior
programa de investimentos do
Brasil porque além dos investimentos feito diretamente pelo
Estado nos Municípios ainda tem
recursos para as Prefeituras, para
que os prefeitos façam suas obras,
de acordo com a demanda da população”, destaca Eliane Pinheiro.
“Aqui em Goianira, o governador Marconi Perillo liberou R$5
milhões para o prefeito Carlão,
recursos muito bem vindos para o
Município. E o governador ainda

Trajetória
Em entrevista à TV Record
Goiás, José Eliton disse que a data
é muito importante para todos os
goianos, “na medida em que nós
relembramos nossa história, nossa
trajetória que ajudou a construir o
Estado nos moldes que ele é hoje”.
O vice salienta que, além das
homenagens e atividades culturais, a transferência da capital
inclui uma agenda administrativa,
com entrega de benefícios pela
gestão estadual. “Realizações
que vão desde o apoio direto ao
Município, para intervenções na
sua infraestrutura, por meio do
progama Goiás na Frente”, des-

Jota Eurípedes/Vice-Governadoria

Leonardo Vilela, secretário de Estado da Saúde de Goiás (esq.),
José Eliton; ministro da Saúde Ricardo Barros (homenageado);
Marconi Perillo; e, senador Wilder Morais na cidade de Goiás

taca. Segundo observa, o fato de
receber governadores de outros
Estados, ministros, outras autoridades, “demonstra a força de
Goiás e a grandeza do governador,
que nos emocionou ao se pronunciar, fazendo com que tenhamos
orgulho da nossa eterna capital”.
Na cerimônia participaram os
ministros João Batista de Andrade
(Cultura), Ricardo Barros (Saúde)
e Direitos Humanos (Luislinda
Santos); os governadores José
Renan Filho (Alagoas), Reinaldo
Azambuja (Mato Grosso do Sul),
Rodrigo Rollemberg (Distrito Federal), Fernando Pimentel (Minas
Gerais), Wellington Dias (Piaui) e
Maria Campos (Roraima), além de
embaixadores, deputados federais
e estaduais, vereadores, lideranças
estaduais, municipais e forças
policiais. Prefeito de Uruaçu,
Valmir Pedro (PSDB) recebeu
homenagem do Governo de Goiás.

O ministro da Saúde, Ricardo
Barros, homenageado com a Ordem do Mérito Anhanguera durante as celebrações, afirmou que
José Eliton é “um companheiro
e lutador” que ele encontra em
todas as oportunidades em que
vem ao Estado. “Um incansável,
junto com o senador Wilder Morais [PP], sempre presentes, com
o governador Marconi Perillo,
demonstrando esse amor por essa
terra abençoada que é o Estado
de Goiás”, disse. O auxiliar do
presidente Michel Temer (PMDB)
agradeceu a homenagem e o reconhecimento do Governo de Goiás,
afirmando que não faz mais que
a obrigação ao “servir a comunidade, assistir em especial os mais
carentes que, de fato, precisam
do Governo (Informações, sob
adaptações: Comunicação José
Eliton. Outras informações sobre
o Governo de Goiás, ao lado)”.

Mantovani Fernandes/Governo de Goiás

Marconi se desincompatibilizará
em 2018, para ‘dar espaço para o
vice José Eliton ser governador’

“Com o Goiás na Frente, o governador [foto] desbravou as
dificuldades, está levando progresso para todos os Municípios,
sem distinção, como faz um grande estadista”, afirma Eliane

está construindo escolas, fazendo
quadras cobertas, investindo na
infraestrutura da região. É o trabalho de um grande estadista, um
governador municipalista, preocupado com as pessoas”, afirmou.
Emenda de R$500 mil
Eliane comunicou: “Como
deputada, eu estou complementando esses investimentos com
uma emenda de R$500 mil que
será usada no custeio da saúde
municipal. Estamos governando
em parceria, com o apoio do governador Marconi Perillo e, por
isso é uma honra fazer parte da
base do governo”.
O prefeito Carlão afirmou ter
“muita gratidão ao governador por
essas parcerias. Tenho orgulho,
Marconi, de falar para todo mundo que o senhor atende as nossas
necessidades. O senhor é político
para atender e ajudar as pessoas”.
A Prefeitura de Goianira optou

por utilizar os recursos do Goiás
na Frente em asfaltamento e recapeamento de ruas. O Município
já recebeu a primeira e a segunda
parcelas liberadas pelo Governo
de Goiás. Coordenador do Goiás
na Frente, José Eliton afirmou que
Marconi Perillo faz de seus mandatos instrumentos de benefícios
para todos os Municípios goianos.
O governador lembrou que
sempre atendeu as demandas de
Goianira, citando como exemplo
a extensão do Eixo Anhanguera
até a cidade. Ele também reiterou a retomada da duplicação da
GO-070 de Goiânia até a cidade
de Goiás, no valor de R$120
milhões. A duplicação passa por
Inhumas e por Goianira. “Nosso
compromisso é ajudar vocês. Eu
e minha equipe estamos sempre à
disposição de todos os prefeitos”,
expôs (Informações, sob adaptações: Gabinete de Imprensa do
Governador de Goiás).
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O aluno Gabriel Lemos Gomes, do Colégio Estadual de
Tempo Integral Levindo Borba
(de Rubiataba, cidade do interior goiano), esteve em Londres
participando do London International Youth Science Forum
(LIYSF), que reuniu mais de 500
jovens cientistas de 75 Países.
O estudante da rede pública
estadual apresentou o projeto que
trata de uma forma alternativa
alimentar com base em insetos. O
projeto Avaliação da Aceitabilidade Cultural de uma Forma Alternativa Alimentar com Base em
Insetos foi desenvolvido durante
a disciplina de Iniciação Científica, ministrada pelo professor
Matheus Fernando da Silva, que
acompanhou o aluno na capital da
Inglaterra. Também fizeram parte
da delegação o pai do estudante,
Luciano Gomes, que financiou a
própria viagem e o coordenador
de Área e Intérprete da Língua
Inglesa, José Carlo Moura de Goi-

ás, disponibilizado pela Secretaria
de Educação, Cultura e Esporte
de Goiás. O projeto, que já havia
sido apresentado na edição 2016
do Fórum, na Costa Rica, também
foi selecionado pelo Programa
Jovens Inovadores – de Incentivo
à Ciência, à Tecnologia e à Inovação do Programa Olimpíadas
do Conhecimento (Rede POC) –,
para integrar a delegação brasileira
no Encuentro Internacional Ondas
Yo Amo La Ciencia 2017, que será
realizado de 28 a 30 de setembro,
em Bogotá, na Colômbia.
Em todas as viagens, inclusive
a próxima para a Colômbia, a
Seduce presta todo apoio logístico aos alunos e professores.
“Nós estamos muito felizes em
ter estudantes cheios de talento. É
uma honra esse reconhecimento
do nosso trabalho e esforço. Isso
nos motiva a crescer mais. Nós
agradecemos à professora Raquel
Teixeira [titular da Seduce] pelo
apoio, à coordenadora regional
de Rubiataba, Márcia Fernandes

Teixeira e Silva, que endossou
todos os nossos pedidos e, aos
familiares que abraçaram essa causa”, disse a diretora do Colégio,
Sirley Amaral.
Em novembro, o Jornal Cidade publicou reportagem evidenciando a iniciativa científica.
LIYSF
É um evento que conta com
palestras e demonstrações de
cientistas, visitas a Centros de
Pesquisa, instituições científicas
e organizações, incluindo laboratórios mundiais e Universidades.
O LIYSF envolve 500 jovens de
16 a 21 anos de idade de mais de
75 Países participantes.
Fundado no ano de 1959, o
LIYSF tem como objetivo dar uma
visão mais profunda da ciência e
suas aplicações em benefício de
toda a humanidade e desenvolver
uma maior compreensão entre os
jovens de todas as Nações (Informações, sob adaptações: Comunicação Setorial da Seduce).

Márcia Cristina

OVG atende romeiros
da ‘Romaria de Muquém’

Valmir Pedro, sobre apoio da Prefeitura: “No próximo ano,
temos certeza, não existirá simplesmente uma barraca de
apoio e sim um programa institucional de apoio aos romeiros”

A Organização das Voluntárias
de Goiás (OVG) vai fazer novamente este ano o atendimento aos
fiéis durante a Romaria de Nossa
Senhora d’Abadia de Muquém,
entre os dias 5 e 15 de agosto.
O Centro de Apoio ao Romeiro (CAR) da Organização será
instalado na Rodovia da Fé, no
quilômetro 14, da rodovia 237, no
Município de Niquelândia, Norte
do Estado. O CAR vai funcionar
24 horas no decorrer da festa. Os
romeiros vão encontrar toda uma
estrutura de apoio e suporte à longa caminhada de 45 quilômetros,
entre Niquelândia e o Distrito de
Muquém. A previsão é de que
cerca de 50 mil pessoas sejam
atendidas no CAR. Haverá missa
solene no encerramento do evento,
dia 15, na Matriz de Muquém.
No Centro de Apoio serão
oferecidos lanches (pão com

manteiga, mortadela, leite, café e
suco) aos peregrinos e às pessoas
de baixa renda acampadas na
praça de Muquém. Os romeiros
contarão ainda com banheiros com
duchas para banho; atendimentos
de saúde, principalmente curativos e massagens; e um espaço de
convivência, onde serão disponibilizados bancos para descanso,
um amparo importante para quem
enfrenta o longo percurso. O CAR
contará com o trabalho de voluntários, funcionários da OVG e da
Prefeitura de Niquelândia, além
da parceria de vários órgãos do
Governo de Goiás e da iniciativa
privada. As Polícias Militar e Civil
e o Corpo de Bombeiros também
darão apoio e reforçarão a segurança no local.
Demonstração de fé
Todos os anos, no dia 5 de

agosto, os romeiros saem da cidade de Niquelândia conduzindo
a imagem de Nossa Senhora
D’Abadia pela Rodovia da Fé.
Eles iniciam a trajetória no fim da
tarde na Igreja Matriz da Paróquia
São José, passam pela Paróquia
Nossa Senhora D’Abadia e terminam a caminhada no Santuário de
Muquém.
A procissão ocorre durante toda
a noite e termina com a chegada
dos romeiros ao Santuário. Com
início há 269 anos, a Romaria é a
mais antiga de Goiás (Assessoria
de Comunicação da OVG).
Prefeitura de Uruaçu
esclarece sobre apoio
Em anos anteriores, romeiros
da Romaria de Muquém, que chega aos 269 anos, contavam com
alguma estrutura às margens da
GO-237 (Uruaçu-Niquelândia).
Neste 2017, a Prefeitura de Uruaçu não desenvolve oficialmente a
iniciativa, conforme explicou na
manhã de 29 de julho o prefeito
Valmir Pedro (PSDB) ao Jornal
Cidade: “O apoio que estamos
dando não é nada institucional em
2017. Apoiamos alguns grupos
com alimentação, combustível e
transporte. Mas, para o próximo
ano estaremos lançando o programa CARU [Centro de Apoio
aos Romeiros]. Seria para já, mas
não foi possível licitar a estrutura
e contratar os profissionais. No
próximo ano, temos certeza, não
existirá simplesmente uma barraca
de apoio e sim um programa institucional de apoio aos romeiros”.
Valmir Pedro confirmou participação na Missa dos Políticos,
realizada na manhã de 15 de agosto, celebrada pelo bispo d. Messias
dos Reis, titular da Diocese de
Uruaçu (Jota Marcelo).

Seduce/Divulgação

De Rubiataba, aluno da rede estadual apresenta
projeto científico em ‘Fórum’ internacional de Londres

Aluno Gabriel Lemos Gomes (meio): projeto dele trata de forma alternativa alimentar com base
em insetos. Em novembro, o Jornal Cidade publicou reportagem focando tal iniciativa científica
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Mineração Maracá realiza
simulado de emergências
Ação da unidade da Yamana
Gold no Brasil teve como foco o
atendimento aos residentes na
Zona de Auto Salvamento.
A Mineração Maracá Indústria
e Comércio, uma das unidades da
Yamana Gold no Brasil, realizou
dia 21 de julho, um simulado de
emergências em sua barragem de
rejeitos. Um dos focos foi o pronto atendimento aos residentes na
ZAS. A ação foi realizada em atenção à lei número 12.334/2010, que
estabelece a Política Nacional de
Segurança de Barragens (PNSB).
A lei especifica que o Plano de
Ações Emergenciais deve conter
as ações a serem executadas pelo
empreendedor da barragem em

caso de situação de emergência,
bem como identificação dos agentes a serem notificados e os meios
de divulgação que deverão ser
utilizados em caso de ocorrência.
“O simulado prepara o nosso pessoal e a comunidade para o atendimento rápido a uma situação de
risco, de modo que todos estejam
preparados em caso de emergência
real. Testamos a comunicação de
emergência, os procedimentos e o
tempo de reposta”, conta o gerente
regional da Yamana no Brasil,
Guilherme Araújo.
“Além de todos os procedimentos e controles para garantir
a estabilidade e segurança da
barragem, a Mineração Maracá se
preocupa em preparar as pessoas

para situações de risco. A empresa
acredita que quanto mais treinada
estiver a comunidade, menores
serão as perdas e danos em caso de
um evento indesejado”, finaliza.
Em 18 de julho, antes da realização do simulado de rompimento
de barragem, a empresa havia
realizado um treinamento com
os residentes e agentes públicos,
quando foram apresentadas as
ações que seriam implementadas
durante a ação.
Brio Gold participa da
‘Exposição Agropecuária’
A Pilar de Goiás Desenvolvimento Mineral, do Grupo Brio
Gold, participará da edição 2017
da Exposição Agropecuária de

Uruaçu, 16 a 31 de julho de 2017

Itapaci. Consolidado como um dos
principais eventos da cidade, localizada
no Vale do São Patrício, em Goiás, a
Itapaci é Show será realizada de 9 a 13
de agosto, em espaço para eventos ao
lado da Faculdade Asteq. A entrada é
gratuita. A Brio Gold terá estande, onde
o público poderá ver ativações da marca e conhecer o mundo da mineração,
os principais aspectos da empresa, os
projetos sociais que ela realiza na região, além de conferir o banco de vagas
de empregos na companhia.
“A Brio Gold é uma empresa comprometida com a comunidade. Procuramos estar sempre próximos do povo
goiano e não poderíamos ficar de fora
da principal festa da cidade”, explica o
gerente geral da unidade Pilar, Henrique Rangel. Entre as atrações, realizada
como parte das comemorações pelo
aniversário da cidade, celebrado dia 11
de agosto, estão Jorge e Mateus, Jads
& Jadson, Bruno & Marrone, Israel
& Rodolffo e Kleo Dibah e Rafael. E,
montarias em touros com a Companhia
João Palestino (Comunicação).

5 A 16 DE AGOSTO DE 2017
Dia

05
sáb

Dia

06

Dom

Dia

07

AberturA dA romAriA de muquém
16h - Procissão com andor - Percurso: Santuário Paróquia São José - Paróquia Nossa Senhora d’Abadia
(Niquelândia/GO)
17h - Missa de Abertura presidida pelo bispo da Diocese de Uruaçu/GO, dom Messias dos Reis Silveira, na
Paróquia Nossa Senhora d’Abadia (Niquelândia/GO)
18h - Procissão com andor da imagem de Nossa Senhora d’Abadia ao Muquém
19h - Missa presidida pelo bispo da Diocese de Rubiataba-Mozarlândia/GO, dom Adair José Guimarães, e
Peregrinação de Jovem Regional Centro-Oeste CNBB
20h às 0h - Vigília Jovem Regional Centro-Oeste CNBB
ChegAdA do Andor
6h - Missa de Chegada do Andor com a imagem de Nossa Senhora d’Abadia, presidida pelo reitor do Santuário
de Muquém, padre Aldemir Franzin
8h30 - Abertura da Novena a Nossa Senhora d’Abadia
9h, 15h e 19h - Santa Missa
AberturA do CerCo de JeriCó
7h - Missa com Abertura do 8º Cerco de Jericó
9h, 15h e 19h - Santa Missa

sEG

Dia

08
tEr

Dia

09

SAntuário de noSSA SenhorA dA PenhA
7h, 9h e 15h - Santa Missa
16h30 e 17h30 - Encontro com Maria
19h - Missa Solene presidida pelo reitor do Santuário Nossa Senhora da Penha (Guarinos/GO), padre Valdivino
Borges Junior
enContro Com mAriA
7h, 9h, 15h e 19h - Santa Missa
16h30 e 17h30 - Encontro com Maria

qua

Dia

10
qui

Dia

11

sEx

Dia

12
sáb

Dia

13

Dom

Dia

14

ProCiSSão do roSário Ao monte dA Cruz
7h, 9h, 15h - Santa Missa
9h - Procissão do Rosário ao Monte da Cruz
16h30 e 17h30 - Encontro com Maria
19h - Missa Solene presidida pelo bispo da Diocese de Rubiataba e Mozarlândia/GO, dom Adair José Guimarães
imACulAdo CorAção de mAriA
7h, 9h e 15h - Santa Missa
16h30 e 17h30 - Encontro com Maria
19h - Missa Solene do Imaculado Coração de Maria, Padroeira da Diocese de Uruaçu/GO
SAntuário de nAzAré
7h, 15h - Santa Missa
9h - Missa presidida pelo bispo emérito de Uruaçu/GO, dom José Silva Chaves
16h - 12º Chegada dos Tropeiros Foliões de Nossa Senhora d’Abadia (Brazlândia/GO)
16h30 e 17h30 - Encontro com Maria
19h - Missa Solene presidida pelo reitor do Santuário de Nazaré (Nazaré/Israel), Frei Bruno
20h30 - Solene Procissão da Fiaccolata na Praça do Santuário
22h - Abertura da 30ª Vigília de Oração da Renovação Carismática Católica
SAntuário nACionAl de noSSA SenhorA APAreCidA
7h - Missa presidida pelo bispo emérito de Uruaçu/GO, dom José Silva Chaves
9h e 15h - Santa Missa
10h - 5ª Chegada dos Ciclistas da Fé (Niquelândia/GO e outros)
13h - 19ª Chegada da equipe Aroeira Jeep Cross (Padre Bernardo/GO)
16h30 e 17h30 - Encontro com Maria
19h - Missa Solene presidida pelo reitor do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida (Aparecida/SP),
padre João Batista
enCerrAmento dA novenA A noSSA SenhorA d’AbAdiA
7h, 9h,15h e 19h - Santa Missa
16h30 e 17h30 - Encontro com Maria

sEG
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TrANSMiSSão Ao vivo pelA WeB Tv MAriA!

Ajude o Santuário
Santuário Diocesano Nossa
Senhora d’Abadia de Muquém
Niquelândia – Goiás – Brasil

Diocese de Uruaçu - GO

am15.com.br

Tel: (62) 98177-3735

/santuario.nsam
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diA dA PAdroeirA de goiáS
7h - Missa Solene de Nossa Senhora d’Abadia
9h - Missa Solene da Padroeira de Goiás presidida pelo bispo da Diocese de Uruaçu/GO, dom Messias dos Reis Silveira
17h30 - Majestosa Procissão da Padroeira de Goiás
19h - Missa Solene com Coroação de Nossa Senhora d’Abadia
20h30 - Coroação de Nossa Senhora d’Abadia - Paróquia Santo Antônio (Mara Rosa/GO)

Dia

deSPedidA doS romeiroS
7h - Tradicional Missa de Despedida
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