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Valmir Pedro: zelo com o dinheiro
público e trabalho com economia

Em entrevista ao JC, Valmir Pedro (PSDB), prefeito de Uruaçu, diz que a decisão de trabalhar com respeito ao dinheiro público e a economia não é fácil. “Você encontra pessoas que estão
acostumadas a trabalhar com Prefeituras onde o prefeito não tem controle da economia e, nós estamos procurando fazer um trabalho realmente com austeridade, respeito ao dinheiro público”.

Leoiran/Seduce
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‘Goiás está na frente na Educação’, diz
economista do Instituto Ayrton Senna,
presidido por Viviane Senna, que opina:
‘A Educação que Marconi promove em
Goiás é top e modelo para o Brasil’

Márcia Cristina

Da presidente do Instituto, Viviane Senna (assinando),
com Raquel Teixeira, Marconi Perillo e o vice-governador
José Eliton (PSDB): “Vocês estão de parabéns porque
fazem o que precisa ser feito, têm compromisso e visão”

Educação infantil
é debatida durante
‘Seminário Internacional’
promovido pela Seduce
Goiânia sediou dias 17 e 18 de agosto, o I Seminário Internacional
sobre Educação Infantil: Caminhos e Conhecimentos para o Desenvolvimento da Primeira Infância, com programação desenvolvida pela
Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte (Seduce), dirigida
por Raquel Teixeira, em parceria com o Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD) e o Ministério da Educação. Entre
os Municípios participantes, Uruaçu, via Claudinea Braz Theodoro.
COMUNIDADES - Página 6 Seminário: diversos especialistas, com troca de experiências

Venda e instalação de sistemas
fotovoltaicos (energia solar) e,
Nature Torneadora, com serviços de torno e solda em geral.
NOVO ENDEREÇO da Nature:
Av. Weimar Barroso, esquina
com Rodovia BR-153 - Bairro
São Sebastião - Uruaçu (Goiás)

Márcia Cristina/Jornal Cidade

Na solenidade de assinatura do convênio entre o Governo de Goiás
e o Instituto Ayrton Senna, o economista e professor do Insper, Ricardo
Paes de Barros expôs: “Goiás é um Estado que leva Educação a sério”.
Presidente do Instituto, Viviane Senna disse, se voltando para o govenador Marconi Perillo (PSDB) e, Raquel Teixeira, titular da Seduce:
“Estão de parabéns porque fazem o que precisa ser feito, têm compromisso e visão. Por isso que a gente gosta de trabalhar com vocês”.
Página 5

Programa ‘Saúde em
Movimento’ novamente
beneficiou famílias
carentes em Uruaçu

COMUNICADO IMPORTANTE

Deputada federal Flávia Morais e doutora Carla Faria ladeadas
por David Damacena, secretário da Saúde uruaçuense, durante
mais uma edição do programa Saúde em Movimento no Norte

Saúde em Movimento atendeu pacientes carentes de Uruaçu, dia 10
de agosto, se estendendo até a madrugada seguinte, em iniciativa da
advogada Carla de Oliveira Faria, prestadora de serviços assistenciais
voluntários. Ação teve apoio da Prefeitura local, com equipe da mesma
marcando presença na abertura. Esposa de doutor George Morais,
médico atendente, a deputada federal Flávia Morais (PDT) comenta
que “o programa beneficia quem realmente precisa”.
COMUNIDADES - Páginas 7 e 8

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

Visando a melhoria no atendimento de nossos clientes,
informamos que a empresa NAUTICA & DIESEL LTDA. (URUNAUTICA),
localizada na Av. Cel. Gaspar, 211, Setor Sul I – Uruaçu – GO, não é mais
distribuidor autorizado de produtos náuticos da marca YAMAHA.
A lista completa dos distribuidores náuticos autorizados pode ser consultada
no seguinte endereço eletrônico: www.yamaha-motor.com.br
Para mais informações, consulte o nosso
SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) pelo telefone (11) 2431-6500, de
segunda a sexta-feira, em horário comercial, ou por
e-mail: sac@yamaha-motor.com.br - SAC Consórcio: 0800-774-3233 ou
e-mail: sac.consorcio@yamaha-motor.com.br - SAC Banco: 0800-774-8283
ou e-mail: sac.banco@yamaha-motor.com.br - ou ainda o
CAS - Atendimento aos portadores de deficiência auditiva
ou de fala: 0800-774-1415
YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA.
YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA.
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.
YAMAHA MOTOR DO BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
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Natureza - Fenômeno meteorológico caracterizado por ciclone tropical
que ocorre em mares orientais, o tufão tem poder de destruição, com
rajadas de ventos que somam 360 quilômetros/hora. É a nomenclatura
que categoriza tipos de ciclone, assim como o furacão. São redemoinhos
que giram em torno de núcleo de baixa pressão atmosférica. E, como
saber se um ciclone será tufão, furacão, tempestade tropical, ciclônica ou
depressão tropical? Através do local em que ocorre e a sua intensidade.
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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 agosto de 2017

Editorial
Turismo de eventos. Centro de Convenções em Uruaçu
O turismo de eventos, retratado diferentes vezes em Editoriais do Jornal Cidade,
Além dos estímulos já expostos neste texto, é vital que a Prefeitura de Uruaçu (igualcontinua representando fonte positiva em aspectos variados, especialmente se bem orgamente outras) ou algum empreendedor particular idealize ter um Centro de Convenções
nizado, divulgado, estruturado. Sempre existe grande número de pessoas para prestigiar
bem espaçoso e bem dividido, também com localização joia, sob fácil mobilidade e
os eventos, com geração de negócios para o acontecimento em si e para a cidade onde
boa segurança fazendo parte dele. Nessa estrutura, espaços para pequenos, médios e
se realiza. No caso de Uruaçu, cidade sede deste periódico e lugar bem localizado, na
grandes acontecimentos, inclusive ao ar livre. Se otimamente planejado e edificado, o
região central do Brasil, quanto mais for praticada a perfeição, contínuos e novos púgrande Centro de Convenções seria fonte de renda ao longo de todo o ano. E, ainda,
blicos resultarão em certeza. Seja da parte da iniciativa privada ou pública, os eventos
Uruaçu atrairia e sediaria eventos regionais, estaduais, nacionais e internacionais de
têm enorme importância e, a boa relação privada-pública é fator positivo.
terceiros, mais os locais. Uruaçu não possui edificação alguma para abrigar,
De repercussão nacional, Uruaçu sediou recentemente mais uma Exposi‘Sediaria dentro da lógica necessária, com conforto e segurança, eventos de granção Agropecuária, promovida pelo Sindicato Rural de Uruaçu (SRU) e com
des proporções. Quando algo de médio para grande se realiza, é certeza a
eventos atitude de improvisar.
atrações de cunho nacional, com destaque para o show do cantor Wesley
regionais,
Safadão. Na mesma Mostra, aconteceu a 2ª Feira do Agronegócio do Norte
Uruaçu, felizmente, tem no comércio, na prestação de serviços, no agroGoiano. No mesmo mês, julho, a Prefeitura uruaçuense realizou a Temponegócio,
nos salários disponibilizados pelos governos municipal, estadual e
estaduais,
rada de Férias, com apresentações musicais entre os dias 15 e 23. Olhares
nacionais e federal conjunto de fontes de renda que sustenta o seu patamar econômico.
maiúsculos para os shows da banda Os Paralamas do Sucesso e do cantor
Se nada disso fosse real, teria se tornado lugar fantasma, tipo alguns já
internacionais’
Leonardo. Em junho, o Arraiá do Betinho, uma das grandes festas juninas
vítimas e outros e que estão a caminho dessa tragédia. A cidade carece de
do Norte de Goiás, teve como atração musical maior a banda Falamansa.
maior número de grandes empresas, é carente de indústrias, alternativas
Em setembro, a Associação Comercial local oferecerá a edição 2017 da
que proporcionam empregos em massa. Não é cultura na história local (e
Feira da Indústria, Comércio e Turismo de Uruaçu e Região (Fictur). Já a Universidade
da região Norte) se tornar sede de grandes empreendimentos, com oferta de 300, 600,
Estadual de Goiás (Unidade Uruaçu) realizará mais uma Semana Cultural.
900 empregos, o que geraria necessária geração de impostos, tributos, movimentação
São dezenas de eventos existentes. Nos outros nove meses, Uruaçu detém atrativos
satisfatória da economia.
interessantes e, parte deles, se receber atenção maior, seria sinônimo de crescimento
Todo esse conteúdo proposto pode ser alcançado através do ato de pensar grande com
e benefício maiores. Para tanto, se torna necessária a arte do diálogo. Determinados
os pés no chão, do planejamento, da analise, da somatória de forças e da praticidade.
eventos, sem dúvida alguma, caso recebam uma pitada de atenção, certamente tomariam
Acreditar é preciso, para que daqui uma década, 20, 30, 40 anos não esteja semelhante
rumos essencialmente positivos.
ao que é hoje. Já melhorou, porém carece de mais, mais, mais...

Imagem... - Ontem
Acervo da família

...Feliciano Custódio de Freitas (esq.) durante viagem ao
Rio de Janeiro, buscando apoio para o Município. Patriarca de
família tradicional de Uruaçu, foi vereador; e, prefeito (duas
vezes). Ele governou a cidade nos períodos de 8 de fevereiro de
1951 a 31 de janeiro de 1955. E, por alguns meses no mandato
1961-1965, após o vice Benedito Alves da Silva ser cassado
pelo Legislativo, face inabilidade para administrar. Este havia
substituído o titular Marcionílio Francisco de Mendonça (que
assumira dia 31 de janeiro de 1961, vindo a falecer no exercício
do cargo). Feliciano, na condição de presidente da Câmara,
assumiu como prefeito, responsabilidade que lhe coube até 31
de janeiro de 1966, quando foi sucedido por Roberto Izidoro de
Almeida, vitorioso no pleito eleitoral/1965. Feliciano faleceu em
2 de março de 1985. Dos filhos dele, Vany Custódio de Freitas e
Walzate Freitas Carvalho (Zata) presidiram a Câmara. Wanildo
Freitas (PSDB) está no segundo mandato de vereador (Jota).

Imagem... - Hoje

SAÚDE DO
CORAÇÃO

...A Prefeitura de Uruaçu tem recapeado vias públicas
centrais e, ao mesmo tempo desenvolve serviço de tapa-buraco. No setor Oeste, complexo que agrupa cerca de dez
bairros, as atividades da operação tapa-buraco no final de
agosto contemplaram as vilas Xique-Xique e, Primavera
I e II, se expandindo para outros redutos com o passar dos
dias. Experiente no ofício, o coordenador da operação é o
vereador Raimundo Ferreira (PROS), que se dedica com
vontade para ajudar amenizar os problemas enfrentados
por motoristas, pedestres, moradores e visitantes. Na foto,
Raimundo Ferreira está na lida, rastelando, observado pelo
prefeito Valmir Pedro (PSDB), durante visita de inspeção
de obras. Não se trata de encenação, pois, de fato, o vereador atua na causa. Ruas de bairros também receberão
recapeamento, começando pela Vila União, e pelos setores
Casego e Aeroporto (Márcia Cristina).

ASCOM/Câmara Municipal de Uruaçu

O retrocesso na
educação de nossos jovens

Doutor João Joaquim de Oliveira

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

vos à ética e à moral influenciarão
na formação técnica e profissional
e científica do indivíduo. São condições inter-relacionadas que se
completam para o bem do sujeito.
Outro componente fundamental na construção e formação do
caráter do sujeito é o trabalho. Tal
iniciativa, um dever das famílias,
deve se dar ainda na infância. O
trabalho infantil aqui defendido,
muito diferente do trabalho do
adulto, tem um significado pedagógico. Ele deve ter características
lúdicas, adaptado à faixa etária e à
aptidão da criança, do adolescente e do jovem. Muitas formas e
objetos de lazer e entretenimento
entram nesse expediente. Seria
o entreter trabalhando. Como
exemplos vamos imaginar uma
menina de seis anos ou oito anos
que brinque de bonecas e suas
casinhas e outros objetos nesse
entretenimento. Como deve se
dar esse ensinamento simbólico
do trabalho? Treinar a criança
no cuidado, organização e guarda desses brinquedos, uma vez
findados o entusiasmo e alegria
desse entretenimento. Com isso
está se ensinando a essa criança
o senso e significado do trabalho,
tendo esta etapa como um reforço
da personalidade e da importância
do zelo e do cuidado com os seus
pertences, os seus objeto de entretenimento e diversão.
À medida que essa criança
vai crescendo e desenvolvendo
em suas habilidades físicas e

cognitivas, devem ser ensinadas
a ela pequenas tarefas domésticas
compatíveis com o seu vigor físico
e sua aptidão.
Aos adolescentes (12 anos-15
anos) devem ser delegadas atividades domésticas, como cuidar de
seu dormitório, limpeza e higiene
de banheiros, montar uma mesa de
jantar e lavagens de louças.
Pelo que assistimos das famílias brasileiras, elas, muitas dessas
famílias andam na contramão dessas premissas e dessas preleções.
O que temos ouvido e visto são
tendências de um completo relaxamento e abandono dos filhos e
alunos nesses quesitos e diretrizes
no concernente a esse binômio tão
determinante e tão decisivo no
pacote de educação e na formação da pessoa humana, o binômio
educação e trabalho.
Hoje convivemos com correntes de pais, educadores, grupos de
direitos humanos, etc, dos quais,
são proferidas diretrizes de amplas
liberdades, muitos direitos, afrouxamento na correção e disciplina
das crianças e jovens. E toda essa
orientação, já se comprova, tem
tido resultados muito negativos

no que se refere a conduta e ao
caráter de nossos jovens e futuros
cidadãos.
Das gestões públicas para
educação, pouco se pode esperar.
Um exemplo da imbecilidade
de nossos legisladores foi a tal
lei da palmada. Impor limites e
corrigir os filhos com mais rigor
se tornou até um risco dos pais e
escolas serem processados. Ninguém é a favor de castigo físico
a uma criança birrenta e rebelde,
mas, palmada e limites são vão
melhorar seu comportamento.
As consequências nefastas
de toda essa frouxa criação e
educação de filhos têm sido o
surgimento de uma sociedade
em transe, doente, imbecil e demente. Para tanto basta ler e se
informar da baixa qualificação
de nossos jovens para tudo, a
começar pelas relações interpessoais frágeis, pela banalização
dos valores éticos e aumento da
taxa de crimes infantojuvenis.
Os índices que avaliam nossos
alunos e respectivas escolas, tipo
IDEB, Prova Brasil, Pisa, provas
de Português e matemática atestam bem o que aqui foi exposto.
Arquivo/Agência Brasil

Eu tenho defendido uma tese,
e volto a ela neste artigo, que é
a importância da educação latu
sensu e do trabalho na formação
cidadã e do caráter do indivíduo.
Impressiona-me sobremaneira a
constatação do quanto a sociedade, os educadores e as famílias vêm perdendo o bonde da
história; o bonde da importância
desses dois recursos ou expedientes no que se pode chamar
ou nominar de a construção da
pessoa humana e, expliquemo-la.
Quando se fala em educação,
devemos entendê-la em toda
sua abrangência, em toda a vida
do indivíduo enquanto esse
indivíduo é susceptível de mudança e aprendizado (educando,
aprendiz, aluno, discípulo). Um
componente determinante na
primeira fase educacional da
criança, adolescente e jovem é
a família. O indivíduo será, em
grande parte, o reflexo da família
onde criado.
A construção quase que absoluta e total do indivíduo se dá
até os 21 anos de idade. O que foi
moldado nele até essa idade se
tornará definitivo para o resto de
sua vida. Isto no que se refere ao
seu caráter e qualidade moral. De
ora avante o que se terá vai ser
um aprimoramento desse qualitativo cívico (cidadania) e da
moral. Qualitativo esse que poderá ser adicionado à aquisição
técnico-profissional e cultural.
Os atributos construtivos relati-

“O indivíduo será,
em grande parte,
o reflexo da família
onde criado”.

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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A sede da Prefeitura mudará
de endereço neste ano?
Estamos trabalhando nesse
sentido, já alugamos o novo prédio
– o do Palace Hotel [localizado
na avenida Goiás, Centro] –, já
assinamos o contrato e trabalhamos agora na captação de recursos para fazer a reformulação, a
remodelação de algumas salas, de
corredores, banheiros, enfim dá
uma reforma geral, de forma que
a gente consiga colocar lá todas
as Secretarias e outros órgãos do
Município. Isso dará uma economia de quase R$20 mil por mês
de aluguel. A população terá um
Centro Administrativo onde será
concentrado todas as Secretarias
que estão em espaços alugados.
[Na página seguinte, continuação da entrevista

Márcia Cristina
Prefeitura de Uruaçu/Divulgação

De acordo com o prefeito, “as parcerias com o deputado Thiago
Peixoto e a deputada Eliane Pinheiro [ambos, na foto acima,
ladeados pelo prefeito e por outras autoridades uruaçuenses]
estão além da expectativa. A Eliane tem sido aquela pessoa
que ‘abre as portas’ para nós em Goiânia, que acompanha
todos os pleitos de Uruaçu e, o Thiago Peixoto, junto com
o senador Wilder Morais, são as pessoas que acompanham
nossos pleitos em Brasília”. Abaixo, Mauri Lemes (presidente
do PSDB uruaçuense), Wilder Morais e o prefeito

Márcia Cristina (24/08/17)

Fundo de Previdência: aprovado pela Câmara, em questão
também envolvendo o SINDIURUAÇU E REGIÃO, parcelamento único e melhor planejado
se tornou realidade. Situação
mais amena?
O presidente [da República]
Michel Temer [PMDB] aprovou
uma medida provisória [MP], dando fôlego para os Municípios em
um Regime Geral e, em seguida
estendeu essa decisão para a Previdência Própria. Aproveitamos
essa oportunidade, com anuências
do Sindicato dos Servidores e da
diretoria do Fundo [Fundo de Previdência do Município de Uruaçu
{Uruaçu Prev}] e, mandamos
o projeto de lei para a Câmara.
Reparcelamos todo o montante
que herdamos das duas últimas
gestões. Também, uma parte da
nossa. Não resolve o problema,
mas dá um fôlego maior, com
certeza, ao nosso Município. Eu
quero agradecer ao Sindicato
dos Servidores, através do seu
presidente Marinho, a diretoria da
Uruaçu Prev e agradecer a Câmara
Municipal, que de forma unânime,
aprovou esse projeto de reparcelamento do débito previdenciário.

Valmir Pedro, ladeado pela deputada estadual Eliane Pinheiro:
“Será assim até o último dia do nosso governo. Trabalho,
trabalho e muito respeito a cada centavo que pertence ao povo”

“O governador Marconi [dir.] e o vice José Eliton [esq.] têm
sido ‘dois irmãos’ que nos ajudam bastante. Eu devo demais
ao governador Marconi e, quero retribuir no próximo ano, pra
valer, o apoio que o vice-governador José Eliton tem dado ao
nosso Município, destinando verbas, recursos para a gente
fazer as obras e promover a qualidade de vida da população”
Márcia Cristina (24/08/17)

à folha salarial, atrasos salariais
herdados da gestão anterior e
afins. Comente.
O Sindicato dos Servidores
Públicos, através do seu presidente
Marinho, tem sido um grande
parceiro da Administração e, eu
tenho só o que agradecer ao Marinho, que, em todas as decisões
que toma, faz isso pensando no
servidor público, nos mais de mil
servidores da Prefeitura, tanto os
comissionados, como os efetivos.
Ele nunca toma decisão pensando
em si, só pensa no funcionalismo
e sabe, conhece a realidade. Tenho
aberto todas as contas, o mesmo
tem conhecimento de todos os
recursos que o Município possui e
sabe que diante da dificuldade que
nós assumimos o Município não
teria condições de quitar a folha de
dezembro, que herdamos em atraso, também o 13º salário de junho
a dezembro e, o mês de novembro,
que também nós herdamos. Assim,
de imediato quitamos o mês de
novembro, mas, dezembro e 13º
nós tivemos que negociar, parcelar
e hoje os servidores estão vendo
que o Marinho tomou a decisão
correta, porque estamos todo mês
pagando o nosso salário atual,
pagando o 13º nosso no mês de
aniversário e, ainda pagando as
parcelas do mês de dezembro que
também herdamos e, mais 13º
atrasado. Hoje, os servidores têm
a consciência que o Sindicato,
através do seu presidente Marinho,
tomou a decisão acertada.
Nota da Redação: SINDIURUAÇU E REGIÃO, presidido
por Mário Ribeiro Filho: Sindicato
dos Servidores Públicos Municipais de Uruaçu, Campinorte, Nova
Iguaçu de Goiás, Alto Horizonte,
Mara Rosa, Amaralina, Estrela
do Norte, Mutunópolis, Barro
Alto, Santa Rita do Novo Destino
e Nova Glória (SINDIURUAÇU
E REGIÃO)

Valmir Pedro: “José Eliton [foto] é o nome ideal
e ele me tem como um ‘soldado do seu exército’
para conquistar o Governo e Goiás continuar
no caminho do progresso e desenvolvimento”
Márcia Cristina

na Frente, destinou para Uruaçu
esses R$3 milhões. Está em execução inicial, o serviço de pouco
mais de R$2 milhões do Ministério, também com contrapartida e,
agora passamos a executar mais
R$3,560 milhões, sendo R$560
mil do Município e, para em seguida, já estamos com mais R$1,980
milhão para fazermos também
recapeamento, recurso que é do
Ministério das Cidades, conquistado pelo deputado federal Thiago
Peixoto. Portanto, chegaremos a
quase 600 mil metros quadrados
de recapeamento somente com
essas três fontes de recursos. E,
nós já estamos trabalhando para
captar mais recursos para fazermos mais, no mínimo, 200 mil
metros quadrados de recapeamento, de forma que a gente consiga
fechar o segundo ano de mandato
com 700 mil metros quadrados
de recapeamento e, até no final
Valmir Pedro: “É possível sentir na rua que a população aprova do mandato, eu creio em Deus,
e com muito trabalho da nossa
nossa gestão. Uma de nossas lutas é e será sempre melhorar”
equipe, nossos parlamentares, que
Jota Marcelo/Márcia Cristina acabamos de ver e ouvir o cantor possamos chegar com 1 milhão de
Leonardo na Temporada de Fé- metros quadrados de recapeamenExplicando que trabalhar rias e já teremos o show dele na to na cidade de Uruaçu.
com austeridade e respeito ao virada do ano. Assim, teremos um
Como analisa sua gestão nesdinheiro público ajuda a Prefei- calendário em Uruaçu, todos os
tura ter capacidade de investi- anos, de grandes eventos e com ses primeiros oito meses?
Eu avalio nesses oito primeiros
mento e fazer obras necessárias, apresentação de grandes artistas,
Valmir Pedro (PSDB) comenta de conhecimento em todo o Brasil. meses como uma gestão de muito
ser zelador do dinheiro público. Começamos no Arraiá do Betinho trabalho, de muita paixão, de mui“Estamos trabalhando realmen- esse calendário, veio a Tempora- to amor e de muita determinação.
te com economia, austeridade da de Férias e agora vamos indo Ando pelas ruas da cidade e vejo
e a população é prova que as para o Réveillon e, em seguida já manifestação de carinho e amor,
ações do poder público munici- teremos também o Carnaval. Sem respeito da população. Então, é
pal estão acontecendo na nossa falar na Pecuária, que teve grande possível sentir na rua que a popuquerida cidade”. Gratos aos apoio da Prefeitura e, também a lação aprova a nossa gestão. Uma
parceiros – governador Marconi Fictur, que é a Feira da Indústria, de nossas lutas é e será sempre
Perillo (PSDB), vice-governador Comércio e Turismo de Uruaçu e melhorar.
José Eliton (PSDB), deputada Região, que terá o apoio total da
Ao assumir, o prefeito foi
estadual Eliane Pinheiro (PMN), Prefeitura nesse ano.
enfático em afirmar que trabadeputado federal Thiago Peixoto (PSD) e senador Wilder MoDetalhe a origem dos recur- lharia pautado na economia. O
rais (PP) –, o prefeito de Uruaçu, sos da pavimentação asfáltica. que pode ser dito hoje sobre essa
cidade do Norte de Goiás, é taA pavimentação asfáltica que decisão?
A decisão de trabalhar com
xativo em esclarecer: atuará em nós estamos fazendo em Uruaçu
favor deles nas eleições de 2018. na primeira etapa do [programa] respeito ao dinheiro público, com
Leia a entrevista, que contém Revitaliza soma mais de R$2 a economia, não é fácil. Você
vários assuntos.
milhões, que é do Ministério do encontra pessoas que estão acostuTurismo e tem a contrapartida da mados a trabalhar com Prefeituras
Com o Falamansa, na edi- Prefeitura em torno de R$60 mil. onde o prefeito não tem controle
ção 2017 do Arraiá do Betinho, Só que nós estamos gastando mais da economia do Município e, nós
seu governo deu início a uma de R$300 mil com reperfilamento, estamos procurando fazer um trasequência de shows nacionais pois precisamos tapar os buracos e balho realmente com austeridade,
na cidade. Além desse evento fazer o reperfilamento dos pontos respeito ao dinheiro público, pois
e a Temporada de Férias, mais mais críticos, para em seguida vir se não for assim você não tem
outros poderão receber mais o recapeamento, que é recurso capacidade de investimento, a Preartistas nacionais?
oriundo do Ministério do Turismo. feitura não consegue fazer as obras
Nós iniciamos com o Arraiá do Eu quero parabenizar minha equi- necessárias, não consegue colocar
Betinho uma sequência de grandes pe de convênio que resgatou um o remédio na Farmácia Básica, a
eventos na cidade de Uruaçu, que recurso que estava praticamente Prefeitura não consegue pagar o
serão realizados durante todo o perdido, nossa equipe de engenha- servidor dentro do mês trabalhado,
nosso governo e, a gente espera ria, em nome da doutora Denise, como estamos fazendo. Estamos
que vire tradição. Nós tínhamos que fez um novo projeto e aprovou tendo zelo com o dinheiro público,
um compromisso com a popula- na Caixa [Econômica Federal] e, estamos trabalhando realmente
ção de assumir como prefeito o nós estamos executando 160 mil com economia, austeridade e a
Arraiá do Betinho e já no primeiro metros quadrados de recapeamen- população é prova que as ações
ano realizamos o Arraiá com um to nas principais avenidas e no do poder público municipal estão
público com pouco mais de 15 Centro. E, licitamos, em agosto, acontecendo na nossa querida
mil pessoas para assistir o show mais 220 mil metros quadrados cidade. Será assim até o último
do Falamansa.
de recapeamento, somando o valor dia do nosso governo. Trabalho,
de R$3,560 milhões. Esses R$560 trabalho e muito respeito a cada
Que avaliação o senhor faz mil é contrapartida do Município, centavo que pertence ao povo.
da Temporada de Férias?
é dos cofres do Município e,
Recente acordo com o SINNós realizamos a maior Tem- os R$3 milhões é do Estado. O
porada de Férias do interior de governador [de Goiás] Marconi DIURUAÇU E REGIÃO perGoiás. Se for feita uma pesquisa Perillo, através do programa Goiás mitiu melhor dinâmica quanto
vai ver que os grandes shows que
Fotos/montagem: Márcia Cristina/Arquivo
aconteceram no interior de Goiás
no mês de julho foram realizados em Uruaçu. Com isso, nós
compensamos a baixa do lago
de Serra da Mesa e acabamos
atraindo grande público para a
cidade. Segundo estimativa dos
organizadores do evento, da Secretaria Municipal do Turismo,
não passaram menos de 150 mil
pessoas na avenida Transbrasiliana para assistir os nove shows que
realizamos durante esses nove dias
de Temporada de Férias. Portanto,
foi um grande evento e nós anunciamos a Temporada de Férias
lá no Arraiá do Betinho e, agora
estamos preparando para realizar
o Réveillon com o cantor Leonardo. Isso é um presente do senador
Wilder Moraes e da deputada estadual Eliane Pinheiro, juntamente
com o deputado federal Thiago
Peixoto, para a cidade. Uruaçu
nunca imaginou ter no Réveillon Valmir Pedro: “Tenho só o que agradecer ao Marinho [esq], que,
um cantor como o Leonardo. Nós em todas as decisões que toma, faz isso pensando no servidor”
Márcia Cristina/Jornal Cidade
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Prefeito Valmir Pedro: ‘Estamos tendo zelo com
o dinheiro público, trabalhando com economia’

Honrarias recebidas recentemente pelo prefeito Valmir Pedro
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Uruaçu, 16 a 31 de agosto de 2017

Prefeito Valmir Pedro (dir.), deputada estadual Eliane Pinheiro
e deputado federal Thiago Peixoto: parceria em favor de Uruaçu

Como se sente em ter recebido diferentes homenagens
recentemente?
Receber a Comenda da Ordem
do Mérito Anhanguera na cidade
de Goiás e das mãos do governador Marconi Perillo e, em seguida
receber a Medalha da Ordem do
Mérito Tiradentes [categoria
Grande Oficial], da Polícia Militar do Estado de Goiás, para a
minha pessoa é uma alegria muito
grande. São honrarias respeitadas,
entregues para personalidades,
pessoas com relevantes serviços
prestados ao povo goiano. Pra
mim, isso tem um significado muito importante, pois nós, homens
públicos, é o que ganhamos. É
isso, o reconhecimento da sociedade, é o reconhecimento das
pessoas e, agradeço a Deus por
essa oportunidade. Agradeço ao
povo de Uruaçu por me ter dado
a oportunidade de ocupar cargos
importantes no Governo do Estado
e agora de ser prefeito de Uruaçu e
fazer uma Administração que está
chamando atenção de Goiás. São
duas Comendas que me alegram e,
com certeza, marcam a história da
minha vida e também a história de
Uruaçu. Estou muito feliz, muito
alegre em recebê-las.
Nota da Redação: em 4 de
julho, Valmir também recebeu
as especiais Comendas Coronel
Gaspar Fernandes de Carvalho e
Marisa dos Santos Pereira Araújo,
criadas conforme decreto municipal 442, de 21 de junho de 2017
(estabelecendo uma Comissão
responsável por indicações de homens e mulheres para recebimento
das honrarias) e, pelas leis municipais 1.926/2017 e 1.927/2017

Prefeito Valmir Pedro, sobre eleições: “Nós não vamos aceitar
companheiro de governo inserir aventureiro dentro de Uruaçu”

reportagem se refere aos ditos
críticos de plantão)?
Nós sabemos da existência de
críticos que, eu poderia pintar as
ruas de Uruaçu de ouro que eles
não iam me aplaudir. São pessoas
que não têm conhecimento da
coisa pública, da gestão pública.
São pessoas que torcem contra a
cidade de Uruaçu, e acima de tudo,
apaixonados que perderam a eleição e não conseguem reconhecer
aquilo que estamos fazendo pela
cidade. Pra mim o que importa
é ter a aprovação da maioria da
população de Uruaçu, do Centro
da cidade, dos bairros mais humildes. Eu nunca pautei a minha
vida no discurso dos adversários
ou na crítica dos adversários e, se
eu fosse pautar a minha vida nas
críticas dos adversários eu não
teria chegado a lugar nenhum. Eu
sempre enfrentei a discriminação
de classe, eu sempre enfrentei os
desafios, as dificuldades eu nunca
dei moral, ouvidos para as perseguições e para as críticas e, por
isso Deus me abençoou e tem me
abençoado. Então, esses críticos
de plantões são nada mais, nada

Qual é a sua mensagem aos
críticos de sua Administração (a
ASCOM/Prefeitura

Márcia Cristina

recursos para a gente fazer as obras semana, no horário de almoço, nos
e promover a qualidade de vida da feriados, trabalhando em toda a
Na sequência da entrevista população de Uruaçu.
região para que a deputada Eliane
iniciada na página anterior, ValPinheiro tenha uma votação exmir Pedro (PSDB), prefeito de
Integrantes de sua equipe pressiva, não só em Uruaçu, mas
Uruaçu, responde perguntas sobre que possuem laços eleitorais com também no Norte goiano.
parcerias e outras temáticas.
outros deputados que não sejam
Thiago, Eliane, outros senadoSobre 2018, as votações de
As parcerias com o Governo res diferentes ao Wilder, terão Thiago e Eliane dentro de Uruade Goiás, com o deputado fede- liberdade para atuar em frentes çu podem entrar, positivamente,
ral Thiago Peixoto e a deputada políticas distintas da base aliada para a história?
estadual Eliane Pinheiro estão governamental nas eleições?
Eu creio muito em Deus e na
como o prefeito imaginava?
Olha, 95% daqueles que com- força do nosso trabalho e na conAs parcerias com o deputado põem a minha equipe estarão fiança da população de Uruaçu que
Thiago Peixoto e a deputada apoiando o Thiago e apoiando as votações da Eliane e do Thiago
Eliane Pinheiro estão além da a Eliane! É claro que nós temos em Uruaçu no próximo ano entraexpectativa. A Eliane realmente um ou outro que tem ligação com rão para a história. Uruaçu sempre
adotou Uruaçu, mudou para Uru- outros parlamentares e nós não va- sonhou em ter um deputado da
açu, alugou casa [na rua Carioca, mos, de maneira nenhuma impor, sua cidade. Agora tem: a Eliane
setor Copacabana], montou casa, desde que esse parlamentar tenha Pinheiro é de Uruaçu, alugou
transferindo domicílio eleitoral algum serviço prestado para Uru- casa, providenciou transferir seus
para a cidade, se apaixonou por açu. O que nós não vamos aceitar documentos para a cidade e, então,
Uruaçu. O Thiago Peixoto já vem é companheiro de governo inserir ela é uma deputada de Uruaçu. O
apaixonando por Uruaçu há muito aventureiro dentro de Uruaçu. deputado Thiago Peixoto é esse
tempo, está nos ajudando. A depu- Agora, se algum parlamentar que irmão que adotou a nossa cidade.
tada Eliane tem sido aquela pessoa esse servidor, que esse parceiro Nós vamos trabalhar para que os
que abre as portas para nós em já tem histórico de apoiar e esse dois tenham votações históricas
Goiânia, que acompanha todos os parlamentar tem serviço prestado em nossa cidade.
pleitos de Uruaçu e, o deputado para a população de Uruaçu, nós
Thiago Peixoto, junto com o sena- não vamos impedir. Mas, 95% da
Por que José Eliton (PSDB) é
dor Wilder Morais, são as pessoas nossa equipe está fechado com o a melhor opção para 2018?
que acompanham nossos pleitos Thiago Peixoto, com a deputada
Sem dúvidas nenhuma o José
em Brasília. Nós estamos muito Eliane Pinheiro e, o prefeito tra- Eliton é o melhor nome para asagraciados com o Thiago Peixoto balhará pra valer mesmo em favor sumir a chapa majoritária, além
e o Wilder Morais em Brasília e, da candidatura da Eliane Pinheiro de ser de extrema confiança do
com a deputada Eliane Pinheiro e também do deputado Thiago governador Marconi e ser leal,
cuidando de Uruaçu no Governo Peixoto, do governador Marconi parceiro, amigo do governador. É
de Goiás, juntamente com a nossa Perillo para o cargo que ele for amigo dos prefeitos, é municipainfluência, a nossa amizade que disputar, para o governador José lista e muito honesto, trabalhador
nós já temos na gestão estadual. Eliton, na disputada de reeleição e está preparadíssimo para assumir
E o governador Marconi Perillo e também o senador Wilder Mo- o Governo de Goiás. Acima de
e o vice-governador José Eliton rais, na sua reeleição. Portanto, tudo, tem disposição, ele quer ser
têm sido dois irmãos que nos usaremos toda força, toda a nossa candidato e está trabalhando para
ajudam bastante. Eu devo demais energia para fazer da deputada ser candidato, então o José Eliton
ao governador Marconi e, quero Eliane Pinheiro a deputada mais é o nome ideal e ele me tem como
retribuir no próximo ano, pra valer, votada da cidade de Uruaçu e um soldado do seu exército para
o apoio que o vice-governador vamos estar nos desdobrando em conquistar o Governo e Goiás conJosé Eliton tem dado ao nosso vários Municípios da região Norte. tinuar no caminho do progresso e
Município, destinando verbas, Eu vou estar à noite, nos finais de do desenvolvimento.

Eliane, com o prefeito e, Walzate Freitas Carvalho (Zata), chefe
do Departamento de Relação Legislativa da Prefeitura, ocasião
em que a deputada recebeu o Título de Cidadã Uruaçuense

menos que derrotados, pessoas
que não conseguem esperar o
seu momento ou que já tiveram
seu momento e não souberam
aproveitar. O que eu estou feliz é
que o povo está aprovando nosso
governo. Isso é visível e, acima de
tudo, que Deus está me abençoando e nós estamos fazendo uma
cidade justa e uma cidade humana.
Sobre críticas, teve gente exagerando quanto ao apoio junto
aos romeiros de Muquém.
O apoio que demos não foi 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. Ano que vem, temos
certeza, não existirá simplesmente
uma barraca de apoio e sim um
programa institucional de apoio
aos romeiros. Aguardem!
[Leia outras informações na
submatéria final
Márcia Cristina (18/09/2007)

Jota Marcelo/Márcia Cristina
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Valmir Pedro opina: ‘Parcerias além das expectativas’

Ano 2007: comitiva de Uruaçu liderada por Valmir Pedro
(esq.) é atendida no Governo de Goiás pelo secretário doutor
Fernando Cunha (meio), auxiliado por Eliane Pinheiro (dir.)

Prefeito Valmir Pedro relembra benefícios destinados
pela deputada estadual Eliane Pinheiro para Uruaçu

HABITAÇÃO
“Está sendo encaminhado para
Uruaçu, mais de 600 ‘kits’ de
energia solar. Nós vamos colocar
kits nas 150 casas do Residencial
Quilombola; nas quatrocentas
e quarenta e seis casas de três
diferentes Residenciais; e, nas
quarenta e uma casas do Parque
Paraíso, que terminamos agora.
Mais de R$3 milhões e foi a Eliane
Pinheiro que arrumou para a gente, junto ao Governo de Goiás”.

INFRAESTRUTURA
“Estamos agora com o recapeamento de R$3 milhões do programa Goiás na Frente, idealização
do Governo de Goiás. A Eliane
ajudou a ‘costurar’ essa emenda”.
MOBILIDADE/BEM-ESTAR
“A Eliane Pinheiro agora arrumou R$250 mil para a gente
reformar a praça Castro Alves
[praça Roberto Izidoro de Almeida], inclusive voltaremos a ter a
fonte luminosa”.
TURISMO
“A deputada Eliane Pinheiro
arrumou R$300 mil para realizarmos a ‘Temporada de Férias’”.
ESPORTE
“Sobre as melhorias e adequações do estádio Serra Grande
[estádio Domingos Venâncio de
Almeida], eu estou fazendo com
recurso federal: R$600 mil do
Ministério do Esporte, que o deputado federal Thiago Peixoto [PSD]
ajudou destravar e, R$200 mil é

contrapartida do Município. Já as
melhorias, inclusive iluminação,
do Cajuzão [estádio Dilberto Rodrigues Batista], foi com recurso
do Município. A reforma do ginásio de esportes Walporê Freitas
Carvalho, de R$150 mil, foi por
conta do Município, mas, a Eliane
Pinheiro me ajudou: o Estado fez a
concessão, transferência da praça
esportiva para a Prefeitura, através
dessa grande amiga de Uruaçu”.
“O convênio da ciclovia [cidade ao lago Serra da Mesa],
de R$1,5 milhão do Governo de
Goiás e, R$360 mil nosso, foi a
Eliane Pinheiro quem ajudou arrumar, juntamente com o senador
Wilder Morais [PP]”.
“A deputada estadual Eliane
Pinheiro também conseguiu junto
ao Governo de Goiás e entregou
uniformes para equipes do nosso
futebol amador da ‘Primeira Divisão’, além de entregar bolas de
basquete, futebol, futsal... Enfim,
a nossa amiga vestiu todas as equipes participantes do ‘Campeonato
Municipal da Primeira Divisão’.
Sou grato demais por tudo isso”.
Márcia Cristina

Prefeitura de Uruaçu/Divulgação

Em um dos muitos benefícios destinados pela deputada Eliane
Pinheiro para Uruaçu, praça Roberto Izidoro de Almeida (antiga
Castro Alves) será revitalizada, com particulariade: construção
da fonte luminosa, que fora destruída. Na foto ao lado, a fonte,
durante a inauguração da praça no princípio dos anos 1980

SAÚDE
“Nós compramos uma Van
[Mercedes-Benz Sprinter]. R$189
mil destinados pela deputada
Eliane Pinheiro. E mais uma Van
da deputada, objetivamos buscar”.

“A deputada Eliane me ajudou
comprar o terreno para construção
da caldeira e do estacionamento
do Hospital Regional de Uruaçu.
Esse imóvel é contrapartida do
Município, que deveria comprar,
mas, como o Município não daria
conta, eu consegui com ela, que,
convenceu o governador Marconi
Perillo [PSDB] arrumar o recurso
R$1 milhão para pagar o terreno”.
“Estamos comprando quatro
ambulâncias, doadas por deputados: Virmondes Cruvinel [PPS];
Júlio da Retífica [PSDB]; e, duas
doadas pela Eliane”.

Acervo do jornalista/historiador Ezecson Fernandes de Sá

Eliane e ele são amigos de muitos lugar que tanto defendemos”, coanos, conforme o JC já publicou menta o dirigente partidário, que,
de imediato, lá no início, aprovou
Na mesma entrevista concedi- em diferentes oportunidades.
integralmente a decisão de Valmir
da ao Jornal Cidade, o prefeito
Pedro apoiá-la, juntamento com a
Mauri Lemes apoia Eliane
de Uruaçu, Valmir Pedro (PSDB),
Para Mauri Lemes, presidente frente política que integram.
listou benefícios conseguidos pela
“Só temos o que agradecer a
deputada estadual Eliane Pinheiro do PSDB de Uruaçu – falando à
(do PMN e, que tende se filiar no reportagem do Jornal Cidade –, deputada Eliane Pinheiro, que,
PSDB) para o Município. Segundo a parlamentar “é pessoa humilde, certamente obterá excelente voo chefe do Executivo uruaçuense, trabalha bastante, se posiciona tação em Uruaçu, pois iremos,
“quem não consegue ver o que como um dos nomes mais qualifi- dentro das normas eleitorais, pedir
ela está fazendo para Uruaçu é cados da Assembleia Legislativa votos para ela, que, para nossa
porque é adversário e esses não do Estado de Goiás, desenvolve felicidade ainda maior, vai filiar
vamos conseguir fazê-los enxer- uma série de visitas aos Municí- no PSDB dentro de pouco tempo”,
garem nunca”. Grato ao extremo pios, é moradora de Uruaçu, cida- salienta. Mauri Lemes, que não é
perante parceiros que ajudam de pela qual temos carinho muito pré-candidato a nenhum cargo,
Uruaçu, o prefeito relembra que grande e, quer ajudar muito mais o apoia totalmente Eliane Pinheiro,
que tentará a reeleição em 2018.
Da mesma forma, apoia os demais
pré-candidatos destacados pelo
prefeito na reportagem principal.
Confira os benefícios, ambos
comentados por Valmir Pedro:

Jota Marcelo/Márcia Cristina

De Mauri Lemes, presidente do PSDB local, com a parlamentar:
“Só temos o que agradecer a deputada Eliane Pinheiro,
que, certamente obterá excelente votação em Uruaçu, pois
iremos, dentro das normas eleitorais, pedir votos para ela,
que, para nossa felicidade ainda maior, vai filiar no PSDB”
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Governo de Goiás e Instituto Ayrton Senna
firmam parceria em favor da área educacional

Presidente do Instituto Ayrton
Senna, Viviane Senna afirmou dia
24 de agosto, em Goiânia, durante
assinatura de parceria técnica
entre o Governo de Goiás e a organização sem fins lucrativos que ela
dirige, que “a educação que o governador Marconi Perillo [PSDB]
promove em Goiás é top e modelo
para o Brasil”. Marconi, Viviane e
Raquel Teixeira, secretária estadual de Educação, Cultura e Esporte,
estabeleceram parceria técnica
para reforço da grande curricular
do alunado da rede estadual focando a cidadania, inclusão, geração
de oportunidades.
“A chave do sucesso é a oportunidade, e a atuação do governador na Educação é modelo na
geração de oportunidades”, disse
Viviane, em palavras reforçadas
pelo economista-chefe do Instituto Ayrton Senna e professor do
Insper, Ricardo Paes de Barros,
que na palestra apresentada durante o evento mostrou estudo
que mostra que Goiás se mantém
nas primeiras posições do ranking
nacional em resultados da área
educacional para os alunos da rede
estadual. Além de liderar o Índice
de Desenvolvimento da Educação
Básica (Ideb), o estudo do Insper
feito por Paes de Barros mostra
proficiência dos alunos em matemática, língua portuguesa e ciências. “Isso mostra que a Educação
em Goiás dá resultado”, expôs.
Ao Jornal Cidade, narrou Paes
de Barros que, “além do sucesso
visto, a gestão estadual goiana
tem se preocupado em praticar
trabalho cada vez maior em favor
da eficiência. Goiás está na linha
de frente e isso é ótimo”.
Marconi assinou convênio com
o Instituto Ayrton Senna para fomentar ações que reforcem ainda
mais a formação dos alunos da
rede pública de ensino. A Educa-

Márcia Cristina

Segundo presidente do Instituto Ayrton Senna (IAS), “governador tem história de geração de
oportunidades para as crianças
e adolescentes, promovendo uma
educação ‘top’ no Brasil”.

Viviane Senna, presidente do Instituto Ayrton Senna (IAS): “A
chave do sucesso é a oportunidade, e a atuação do governador
na Educação é modelo na geração de oportunidades”

ção pública de Goiás trabalha com
o desenvolvimento das habilidades cognitivas dos estudantes, que
consiste na interpretação de textos,
leitura, domínio das operações
básicas da matemática e ciência
voltada para a vida. A parceria
visa ultrapassar os limites das
habilidades cognitivas.
“O objetivo central é desenvolver o estudante em todas as áreas,
para a formação de um cidadão
pleno, para que todas as lacunas
de sua formação espiritual, emocional ou familiar sejam supridas.
O professor não é mais o fornecedor de aula. Ele é o garantidor da
formação do aluno”, disse Raquel
Teixeira. O IAS prestará assessoria técnica para a Seduce trabalhar
as competências socioemocionais
na rede estadual. “A partir dessa
parceria, tanto os nossos alunos
como os professores terão material, orientação e formação para
trabalharem não só as habilidades
cognitivas, mas também outras
habilidades para que a formação
aconteça de forma integral”, explica o professor e superintendente
de Gestão Pedagógica da Seduce,
Marcelo Geronimo.
Metodologia
A parceria entre a Seduce e o
Instituto Ayrton Senna tem seis
módulos e também prevê estudo
aprofundado da rede estadual com
base no levantamento de dados

educacionais. Serão levados em
conta alguns fatores prioritários,
como o progresso de aprendizagem do aluno, a infraestrutura das
unidades de ensino e a distribuição
de professores. “Goiás é uma
exceção à regra no Brasil porque
os estudantes daqui são privilegiados”, salientou Viviane Senna.
Marconi Perillo ressaltou que
Viviane Senna “materializou o sonho do seu irmão, que se foi muito
novo, da melhor maneira possível.
Você não age por ideologia, mas
por convicção, pela vontade de
construir um Brasil melhor. Você
materializou o sonho dele de forma extraordinária”. O governador
lembrou que, há 18 anos, “nós
tivemos a honra de termos o Instituto Ayrton Senna ao nosso lado,
com o Acelera Goiás, que foi uma
história de muito sucesso”.
Viviane argumentou que “a
chave do sucesso é a oportunidade. Essa frase é do meu irmão
Ayrton Senna. Ele teve a sorte de
nascer numa família que deu as
oportunidades que ele precisava.
Essa é a nossa missão, dar oportunidade a todos os brasileiros”.
Paes de Barros ministrou a
palestra Produtividade e Educação. Ele teceu comentários sobre
o cenário educacional do Estado.
“Goiás tem um sistema educacional que abriga e promove o jovem,
com um dos índices mais altos de
aprovação. Goiás tem a terceira

Instituto
O Instituto Ayrton Senna é uma
organização sem fins lucrativos
que trabalha, há mais de 20 anos,
para ampliar as oportunidades
de crianças e jovens por meio do
setor educacional, com a missão
de desenvolver o ser humano por
inteiro. A ideia partiu do sonho do
tricampeão de Fórmula 1 Ayrton
Senna de construir um Brasil melhor. Viviane Senna afirmou em
Goiânia que “a melhor maneira de
mudar o mundo é pela Educação”.
Ela usou a metáfora do casamento: “O casamento é um exemplo
dessas habilidades que vamos
desenvolver nos estudantes. Para
que um casamento dê certo, é
preciso ter flexibilidade, criatividade e persistência. É preciso ter
habilidades emocionais para se
chegar a algum lugar”.
O governador encerrou o encontro com uma frase de Ayrton
Senna. “Seja você quem for, seja
qual for a posição social que você
tenha na vida, a mais alta ou a mais
baixa. Tenha sempre como meta
muita força, muita determinação e
sempre faça tudo com muito amor
e com fé em Deus, que um dia
você chega lá, de alguma maneira
você chega lá”.
Falando ao Jornal Cidade, o
vice-governador de Goiás, José
Eliton (PSDB), categorizou se tratar de “um evento extremamente
importante, na medida em que visa
modernizar os diversos conceitos
pedagógicos. Acho que é sempre
importante a gente buscar avanços
em todas as áreas. Educação é fundamental para o desenvolvimento
de Goiás e, penso que é uma agenda importantíssima para nosso Estado e para o futuro das gerações
que estão se qualificando nos dias
atuais”. Para ele, “a assinatura do
convênio com o Instituto Ayrton
Senna representa mais um grande
exemplo do quanto o atual comando Governo de Goiás se preocupa
com a área educacional (Gabinete
de Imprensa do Governador
de Goiás, sob adaptações. Com
Jornal Cidade, que marcou
presença no evento)”.

Paes de Barros ao JC: “Além
do sucesso visto, a gestão
estadual goiana tem se
preocupado em praticar
trabalho cada vez maior
em favor da eficiência”

Leoiran/Seduce
Márcia Cristina

melhor nota do País nesse quesito.
No índice do Pisa [Programa Internacional de Avaliação de Estudantes], Goiás está em sexto lugar
em leitura, sexto em Matemática
e sétimo em ciência”, afirmou, na
palestra.

José Eliton, falando ao Jornal
Cidade: “Penso que é uma
agenda importantíssima para
nosso Estado e para o futuro
das gerações que estão se
qualificando nos dias atuais”
Márcia Cristina

Viviane Senna: ‘A Educação
que Marconi promove em Goiás
é top e modelo para o Brasil’

nio com o Instituto Ayrton Senna.
Em 1999, foi desenvolvida um
programa chamado Acelera Goiás, que teve como objetivo zerar
o índice de distorção idade/Série
no Estado.
O governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), destacou o
empenho da presidente do Instituto Ayrton Senna, Viviane Senna,
no desenvolvimento do projeto
bem-sucedido em sua primeira
gestão. “Eu conheço muita gente
neste País, já estive em vários
eventos com a Viviane e desconheço alguém do setor privado
que seja parceiro do setor público
com o nível de comprometimento
que ela tem, um compromisso
verdadeiro, não só com Goiás, mas
com as crianças dos Municípios
mais distantes do Brasil onde o
Instituto Ayrton Senna fez e faz

Para o desenvolvimento do módulo de competências
socioemocionais, Instituto capacitará equipes de professores
da Seduce: é a multiplicação de técnicas e conhecimentos
Márcia Cristina

as competências socioemocionais.
Este grupo de habilidades é uma
demanda do século 21 e os Países
que têm os melhores resultados em
educação no mundo já incorporaram o tema aos currículos educacionais, mas no Brasil é novidade.
O acordo prevê seis módulos
de cooperação que incluem a
introdução do conhecimento a
respeito da relação entre educação e economia; a capacitação de
professores para trabalhar competências socioemocionais; a análise
total do sistema educacional de
Goiás, contemplando professores, alunos e infraestrutura; e, a
avaliação de impacto e introdução
de um currículo modificado pela
Base Nacional Comum Curricular
(BNCC).
Não é a primeira vez que o
Governo de Goiás realiza convê-

Raquel: “Mais uma etapa de salto de qualidade muito grande
que o Instituto nos traz para alcançar o que a gente quer com
tanto amor, que é formar cidadãos plenamente desenvolvidos”
Leoiran/Seduce

“Não importa de qual resultado
educacional você esteja falando,
Goiás está na frente. Isso é evidente tanto quando você usa indicadores de aprendizado como quanto
você observa indicadores de fluxo
de aprovação e indicadores de inclusão, ou seja, a porcentagem de
jovens que frequentam a escola”,
esclareceu.
Para o economista do Instituto
Ayrton Senna, o maior desafio é
balancear a oportunidade que o Estado oferece aos jovens por meio
da educação com a ampliação da
produtividade.
A palestra de Paes de Barros
foi o marco inicial dessa parceria
entre o Instituto Ayrton Senna e
o Governo de Goiás, através da
Seduce. O convênio possibilitará
que alunos da rede pública estadual trabalhem, em sala de aula,

Suporte científico e técnico
Raquel Teixeira, por sua vez,
explicou que o acordo proporcionará suporte científico e técnico
“da mais alta qualidade” para a Seduce. “Eu não tenho dúvida de que
esta é mais uma etapa de um salto
de qualidade muito grande que o
Instituto nos traz para alcançar o
que a gente quer com tanto amor,
que é formar cidadãos plenamente
desenvolvidos. Todo objetivo da
Educação é permitir aos jovens
o desenvolvimento pleno do seu
potencial sob todos os aspectos.
Esse é o conceito da educação
intelectual, aspectos sociais, cognitivos e intelectuais”, discursou.
Segundo a secretária, entre as
competências socioemocionais
estão habilidades como disciplina, autonomia, protagonismo,
capacidade de trabalhar em grupo,
abertura para mudanças e flexibilidade intelectual. “Estudos têm demonstrado que o desenvolvimento
das habilidades socioemocionais
potencializa o aprendizado das

disciplinas tradicionais como
Matemática, Português, Física e,
outras”.
Viviane Senna relembrou o
sucesso do Estado na condução
do Acelera Goiás e, disse ser uma
“honra” trabalhar com o Governo
de Goiás novamente. “Vocês estão
de parabéns porque fazem o que
precisa ser feito, têm compromisso
e visão. É por isso que a gente gosta de trabalhar com vocês. Então,
eu queria só agradecer esta nova
oportunidade de estar com vocês
novamente, e ajudar a gente agora
a não fazer só a lição do século 20,
mas também a do século 21 e, as
duas juntas, porque uma vai alavancar a outra”, pontuou Viviane.
Para o desenvolvimento do
módulo de competências socioemocionais, o Instituto vai capacitar equipes de professores da
Seduce que terão a missão de multiplicar as técnicas de desenvolvimento destas habilidades para a
aplicação em toda a rede estadual
de educação. Ainda neste segundo
semestre de 2017 estão previstas
três reuniões de trabalho com os
técnicos do IAS e da Seduce, nos
meses de setembro, novembro e
dezembro (Informações: Comunicação Setorial da Seduce. Leia
mais sobre o evento, abaixo).

Leoiran/Seduce

Marconi Perillo discursa na solenidade de assinatura do convênio entre o Governo e o Instituto

a diferença”, enfatizou. Marconi
também agradeceu à secretária
estadual Raquel Teixeira, titular
da Seduce, que, segundo ele, “procura trabalhar com as melhores
cabeças da Educação no Brasil.”

Márcia Cristina

Na solenidade de assinatura
do convênio entre o Governo de
Goiás e o Instituto Ayrton Senna,
evento realizado no Palácio das
Esmeraldas dia 24 de agosto, em
Goiânia, o economista e professor
do Insper, Ricardo Paes de Barros,
fez palestra sobre educação, produtividade e desenvolvimento em
Goiás. Na conferência, assistida
por autoridades, empresários e
gestores da rede estadual educacional, além de personalidades
do segmento central do evento
em Goiás, ele disse que “Goiás
é um Estado que leva Educação
a sério”.
Paes de Barros apresentou
diversos indicadores do setor
no Estado, ressaltando que, nos
últimos 15 anos, Goiás alcançou
grande progresso educacional, estando à frente no cenário nacional.
A rede estadual de Educação de
Goiás é primeiro lugar no Índice
de Desenvolvimento da Educação
Básica (Ideb) nos anos finais do
ensino fundamental e segundo
lugar no ensino médio, mantendo
posição sólida no topo das avaliações do País.

Márcia Cristina/Jornal Cidade

“Goiás está na frente na
Educação”, afirma especialista
durante assinatura de convênio
entre o Governo de Goiás, via
Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esporte (Seduce)
e, o Instituto Ayrton Senna. “Vocês estão de parabéns porque
fazem o que precisa ser feito,
têm compromisso e visão”, salienta Viviane Senna, presidente
do Instituto.

Economista e professor Paes de Barros: “Não importa de
qual resultado educacional esteja falando, Goiás está na frente”
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Secretária de Estado da Educação, Cultura e Esporte, Raquel Teixeira encerrou na noite
de 18 de agosto, o I Seminário
Internacional sobre Educação
Infantil: Caminhos e Conhecimentos para o Desenvolvimento
da Primeira Infância agradecendo a presença de participantes.
Desde o dia anterior, o grupo
esteve reunido no auditório do
Hotel San Marino, em Goiânia,
para ciclo de palestras e troca
de experiências sobre o tema. A
lista de palestrantes contou com
especialistas de diversos Estados e
também de outros Países. “Tenho
certeza que estamos saindo daqui
diferentes do que entramos”, des-

tacou a secretária ao agradecer a
contribuição de cada palestrante.
A titular da Seduce classificou
o momento como único, uma
vez que o programa Goiás Mais
Competitivo e Inovador (GMCI)
está proporcionando parceria
entre Estado e Municípios em
prol da Educação infantil. “O
que queremos com a Educação
é o desenvolvimento pleno do
ser humano, e isso começa a ser
construído nos primeiros anos de
vida”, comentou.
No primeiro dia, após a abertura, palestras com Ricardo Paes
de Barros (Instituto Ayrton Senna/
Insper) – Gestão da Educação
Infantil: perspectivas e impactos
nos processos de ensino e apren-

dizagem; e, Eduardo de Campos
Queiroz (Fundação Maria Cecilia
Souto Vidigal-SP) – O fortalecimento de alianças para o desenvolvimento da criança.
Na manhã do segundo dia, a
coordenadora geral de Educação
Infantil do Ministério da Educação
(MEC)/DF, Carolina Helena Micheli Velho, apresentou a palestra
Políticas Públicas para a Educação Infantil. Participando de todo
o evento, Carol representou o
ministro da Educação, Mendonça
Filho.
A segunda palestrante da manhã foi da diretora da Escola de
Educadores de São Paulo, Beatriz
Mangione Sampaio Ferraz, com
o tema Educação Infantil: qua-

Márcia Cristina/Jornal Cidade

Educação infantil é vital
para reduzir desigualdades,
comentam especialistas

Uruaçu presente no Seminário: Luciana Machado Pimentel dos
Santos (esq.), Marli Regis Vieira e a secretária Claudinea Braz

“Momento ímpar! Evento internacional que proporciona uma
interatividade de culturas visando
o mesmo objetivo: elevar a qualidade da Educação infantil nos
Municípios do Estado de Goiás,
tendo como foco a melhoria de
indicadores sociais que impactam
positivamente na qualidade de
vida do cidadão”, comentou Claudinea Braz Theodoro ao Jornal
Cidade, presente no evento. Ela é
secretária municipal da Educação
de Uruaçu e, participou juntamente com outras duas profissionais
uruaçuenses da área: Marli Regis
Vieira e Luciana Machado Pimentel dos Santos.
A Secretaria de Estado da
Educação, Cultura e Esporte (Seduce), que esclarece ter atingindo
o objetivo de atrair a atenção de
prefeitos e gestores em Educação do Estado, lotou o grande
auditório do Hotel San Marino.
Juntos, ouviram na data inicial,
referências no assunto, como o
economista-chefe do Instituto
Ayrton Senna (IAS) e professor
do Insper e, Eduardo de Campos
Queiroz, diretor-presidente da
Fundação Maria Cecilia Souto
Vidigal, de São Paulo-SP.
Secretária de Estado da Educação, Cultura e Esporte, Raquel
Teixeira chamou a atenção para a
qualidade do evento organizado
pela Pasta do Governo de Goiás
e, preocupação em ter em Goiânia
nomes de referência internacional
na área. “Queremos oferecer o que
há de melhor em termos de conhecimento científico, conceitual, teórico e experimental para ajudar na
tarefa maravilhosa que vocês têm.
Cabe a vocês a responsabilidade, o
desafio e o privilégio de constituir
adultos que sejam plenamente

desenvolvidos nos Municípios”.
Para o ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra – presente em parte do primeiro dia –,
a Educação infantil tem um papel
importante como ferramenta de
redução das desigualdades na população. O ministro ainda elogiou
o empenho do Governo de Goiás
no enfrentamento do desafio de
ampliar as vagas para esta faixa
etária. “Eu tenho a convicção que
aqui em Goiás é uma questão de
curto tempo para termos a oferta
de Educação infantil a partir dos
quatro anos completa, ou seja,
todas as crianças frequentando
unidades de ensino”, acredita o
auxiliar do governo federal. Uma
das palestrantes, Carolina Helena
Micheli Velho representou o ministro da Educação, Mendonça
Filho.
Estudos têm demonstrado que
os primeiros mil dias são essenciais para o desenvolvimento educacional da criança, com reflexos
na vida jovem e adulta. Por este
motivo, o Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD) tem dedicado atenção
diferenciada para o período inicial
da vida. “Este ‘Seminário’ é muito
importante para nos ajudar a encontrar as melhores respostas para
este desafio. Portanto, gostaria
de parabenizar o governador [de
Goiás] Marconi Perillo [PSDB] e
a secretária Raquel Teixeira pelo
papel de líderes deste processo”,
ressaltou embaixador residente do
PNUD no Brasil, Niky Fabiancic.
O evento faz parte do programa Goiás Mais Competitivo
e Inovador, iniciativa da gestão
estadual que visa promover ações
de melhoria da gestão pública para
elevar o potencial de Goiás na

busca por investimentos. “É um
programa que contempla diversas
áreas essenciais, como Educação,
Saúde e Desenvolvimento Social”,
destacou o secretário de Gestão e
Planejamento do Estado de Goiás,
Joaquim Mesquita, que coordena
o programa.
Livro
No evento, também foi lançado
o livro A Educação Infantil em
Diferentes Contextos, de autoria
das servidoras Vânia Honorato
(Seduce) e Vânia Bareicha (Segplan). O trabalho é um apanhado
histórico da Educação infantil no
País com foco no atendimento
educacional do público infantil
em Goiás. As autoras integram a
equipe responsável pelo GMCI
no desafio de ampliar o acesso à
Educação infantil para fortalecer
a posição de Goiás no ranking de
competitividade nacional.
Nos quatro capítulos as autoras destacam: a importância da
chamada EI para transformações
sociais, o cenário em Goiás, a
relação estratégica entre o Estado e Municípios goianos e a
implementação de Políticas de
Educação infantil com casos de
sucesso no País e no exterior. O
trabalho demonstra, por exemplo,
que Goiás tem 30,4% das crianças
com idade entre zero e três anos
frequentando unidades de ensino.
Os dados dos Municípios também
foram destacados para contribuir
com o trabalho de planejamento
para melhoria do atual cenário.
Primeiros passos
O Governo de Goiás, por meio
da Seduce, investirá até 2019 mais
de R$222,3 milhões para ampliar
em mais de 45 mil vagas o atendimento em creches e na pré-escola.
O valor será aplicado dentro do
Programa Primeiros Passos – Educação Infantil, braço do GMCI.
O programa consiste em aumentar em 80 o número de unidades de Educação infantil; ampliar
262 estabelecimentos já existentes; aquisição de trezentas e vinte
salas modulares e capacitar 4,2
mil profissionais do setor. Em site.
seduce.go.gov.br, mais detalhes
sobre as palestras e outras particularidades (Informações: Comunicação Setorial da Seduce. E, Jornal Cidade, que também realçou
o evento na versão online).

lhas. O poder público tem que ter
limites”, notou. A apresentação de
Lóssio foi destacada na programação do Seminário como exemplo
de experiência inovadora na área.
A secretária de Educação do
Ceará, Márcia Oliveira Cavalcante, também apresentou dados
sobre a iniciativa que o Governo
estadual teve de estabelecer um
regime de cooperação com Municípios. Semelhante ao que está
sendo desenvolvido em Goiás, o
programa cearense começou em
2007 e conta com diversas etapas.
Mais recentemente, em 2015,
foi criado o Programa Mais Infância com a união de esforços
nas áreas da Educação, Saúde e
do Desenvolvimento Social. “É
uma rede de apoio que promove a
Educação infantil”, resumiu a secretária. “Estamos desenvolvendo
um trabalho de mudança de visão,
de entendimento do que significa a
Educação. É preciso fazer as pessoas entenderem a importância de
se investir na Educação durante os
primeiros anos de vida”, concluiu.
Trabalhar conteúdos
Já a especialista Zilma de
Moraes Ramos de Oliveira, da
Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Ribeirão Preto (Universidade de São Paulo [USP-SP]),
abordou o tema Educação Infantil: currículo, didática e formação
docente, detalhando alguns aspectos da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) e, enfatizando
ao público que a organização da
base não é só uma orientação para
a construção de currículos. Ela
tem impactos significativos na
maneira de trabalhar conteúdos.
Para Zilma, o aprendizado da
criança não pode seguir a rotina
que é trabalhada nos ensinos
fundamental e médio, com uma
organização muito fechada. “O
foco não deve ser na perspectiva
do professor, e sim na do aluno. A
criança constrói experiência com
sua noção espaço-tempo, que é
diferente da nossa”, explicou.
A especialista defende que o
conhecimento da criança não se

dá dentro de uma rotina, portanto,
não é possível estabelecer horários
específicos para o aprendizado.
“A abordagem do currículo se dá
desde a hora que a criança entra
até a hora que ela sai da unidade
de ensino”, completou.
Na última, a professora Dulcéria Tartuci, da Universidade
Federal de Goiás (UFG) – Unidade Catalão, falou sobre Educação
infantil e a inclusão da criança público-alvo da educação especial.
“Estou muito feliz de saber que
vamos começar uma discussão em
Goiás de política articulada com
Governo estadual e Municípios.
Esse é um momento histórico”,
disse ao elogiar a iniciativa.
A especialista expôs levantamento sobre o número de vagas
destinadas às crianças público-alvo da educação especial, evidenciando a necessidade de dar
mais atenção ao assunto. Dulcéria
também disse que o País não possui nenhuma diretriz com relação à
estimulação precoce para crianças
de zero a três anos com alguma deficiência. “Os documentos básicos
que temos hoje estão vinculados
à área da Saúde. As instituições
de Educação infantil não estão
pensando nisso”, disse.
A professora da UFG ainda
abordou a urgência em se pensar
na adaptação da estrutura física
de creches e pré-escolas para receber os alunos. “Um dos nossos
desafios é conjugar novas formas
de organização escolar”, destacou,
ao defender a criação de um currículo para a Educação infantil, bem
como o investimento na formação
de professores e gestores.
O Seminário é uma iniciativa
da Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esporte (Seduce),
em parceria com o Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Ministério
da Educação (MEC) e, integra o
desafio de promoção do acesso
à educação infantil do programa
Goiás Mais Competitivo e Inovador do Governo de Goiás (Informações, sob adaptações: Comunicação Setorial da Seduce).

Fotos: Mônica Salvador/Seduce

Carolina Helena Micheli Velho, que representou
Mendonça Filho, ministro da Educação, versou
sobre políticas públicas para Educação infantil

Diretora da Escola de Educadores de São
Paulo, Beatriz Mangione evidenciou Educação
Infantil: qualidade e desenvolvimento social
Márcia Cristina

Saúde da criança foi a palestra de Mary Eming
Young, do Centro de Desenvolvimento Infantil/
Fundação de Pesquisa de Desenvolvimento
da China e Centro de Desenvolvimento
da Criança/Universidade de Harvard/EUA

Compartilhamento de experiências
inovadoras de gestão da Educação Infantil
de Petrolina-PE, com o ex-prefeito Júlio Lóssio

No evento, Dulcéria Tartuci, da Universidade
Federal de Goiás – Unidade Catalão,
palestrou Educação Infantil e a inclusão da
criança público-alvo da Educação Especial

Educação Infantil: currículo, didática e
formação docente, com Zilma Oliveira
(6ª à esq.), da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Ribeirão Preto/USP

Compartilhamento de experiências: Cases de
sucesso da Educação Infantil do Ceará: Márcia
Oliveira Cavalcante Campos (Secretaria da
Educação do Ceará). Experiências nordestinas
Jota Marcelo/Jornal Cidade

No Seminário: secretária Raquel Teixeira (e.); ministro Osmar Terra; Niky Fabiancic, embaixador
residente do PNUD no Brasil; secretário Joaquim Mesquita; Didier Trebucq, diretor do PNUD no
Brasil; e, Carolina Helena Micheli Velho, coordenadora geral de Educação Infantil do MEC/DF

lidade e desenvolvimento social,
quando explicou: três níveis de
estresse impactam fortemente
no desenvolvimento da criança
(positivo: susto ou leve frustração;
tolerável: dificuldades mais severas e longas, perda ou separação;
e, tóxico: que pode perturbar a
construção do cérebro e outros
sistemas corporais).
Uma das apresentações mais
aguardadas pelo público foi a da
pesquisadora Mary Eming Young,
do Centro de Desenvolvimento
Infantil/Fundação de Pesquisa de
Desenvolvimento da Criança da
China/Universidade de Harvard/
Estados Unidos, com o título
Saúde da Criança. Com tradução
simultânea, Young, que também
é consultora técnica do programa
Criança Feliz, do governo federal,
prendeu a atenção da plateia ao
defender a importância de investimentos na primeira infância nos
aspectos educacionais, de saúde,
capital social e equidade.
A tarde da segunda data contou
com rodada de mais quatro palestras. Momento de especialistas de
outros Estados compartilharem
experiências. Prefeito de Petrolina-PE, entre 2009 e 2016, Júlio
Lóssio adotou o envolvimento
comunitário como estratégia para
ampliar o atendimento na Educação infantil daquele reduto. Nos
dois mandatos, disse que ampliou
em 150 o número de creches.
O incremento levou para a rede
municipal mais de 10 mil crianças. Ele trabalhou o conceito de
creches compactas e, com o apoio
financeiro mensal de R$25 de cada
mãe, alugou os imóveis. Ficaram
para a Prefeitura os gastos de manutenção e pessoal. O trabalho fez
com que a localidade alcançasse
100% das crianças com idade
entre quatro e cinco anos e 80%
do público alvo na faixa etária de
zero a três anos ao final de 2016.
O ex-prefeito explicou que
a co-participação das mães nas
creches não tinha só o aspecto
financeiro, elas eram envolvidas a
faziam parte do processo. “Nesse
País nós precisamos fazer esco-

Márcia Cristina

Leoiran/Seduce

Educação infantil é debatida na capital durante
‘Seminário Internacional’ promovido pela Seduce

Educação infantil: ciclo de palestras e troca de
experiências sobre o tema, com a participação
de educadores de todas as regiões de Goiás
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Fotos: Márcia Cristina/Jornal Cidade

Em Uruaçu, ‘Saúde em Movimento’ e doutor
George Morais prestam serviços preventivos

Casal Flávia Morais/doutor George Morais. Por
onde passa, o programa Saúde em Movimento
é um sucesso e em Uruaçu não foi diferente

Gestor republicano Valmir Pedro (no discurso):
“Para esse casal que trabalha muito, o nosso,
o meu carinho, a admiração e o respeito”

Uruaçu, 10 de agosto: doutor George Morais atendendo na clínica móvel de saúde. Prevenção

Jota Marcelo/Márcia Cristina
Não sendo diferente de outras ocasiões, em Uruaçu, o
Saúde em Movimento alertou
e prestou serviços preventivos
uma vez mais, contemplando
interessados. Manhã, tarde,
noite, início de madrugada. O
programa atendeu pacientes
carentes da cidade nortense dia
10 de agosto, se estendendo até
o princípio do dia seguinte, em
iniciativa da advogada Carla de
Oliveira Faria (doutora Carla
Faria), prestadora de serviços
assistenciais voluntários.
A ação teve apoio da Prefeitura
de Uruaçu, com equipes administrativa e profissional da mesma
marcando presença na abertura
e, ajudando. Esposa de doutor
George Morais, médico atendente,
a deputada federal Flávia Morais
(PDT) manifesta que “o programa
beneficia quem realmente precisa, tanto na saúde preventiva da
mulher ou na saúde do homem”.
Motivando, no tocante à prevenção, disse a congressista ao Jornal
Cidade: “Esses exames ajudam
evitar problemas. Em muitos casos, as pessoas, por falta de tempo
ou dificuldades de acesso, vão
deixando sem fazer e, a gente sabe
que têm doenças, como o câncer,
que se descoberto no começo
tem cura. Mas, se descobrir num
estágio muito avançado pode não
ter cura mais. Vale a pena fazer os
exames e o propósito aqui é ajudar, nesse trabalho messiânico do
doutor George, com a equipe do
programa, desta vez, novamente,
beneficiando Uruaçu”. Em entrevista (na página 8), ela tece outros
comentários relativos à iniciativa.
Essa etapa da idealização assistencial teve apoio da Prefeitura
de Uruaçu, com o prefeito Valmir
Pedro (PSDB), o secretário municipal da saúde, David Damacena
e, outros assessores, marcando
presença na abertura.
Realizado no Centro Popular
de Abastecimento e Lazer de
Uruaçu (Cepalur - Feira Coberta)
e, coordenado por doutor George
Morais, um dos melhores médicos
com atuação em Goiás, a edição
uruaçuense ofereceu gratuitamente exames de eletrocardiograma
e, ultrassonografias (de abdômen
superior e abdômen inferior,
próstata, pélvica, mamária, endovaginal, obstétrica [gestantes,
com gravação de DVD com as
imagens do bebê]). Funcionando
no bem equipado Ônibus da Saúde
(uma clínica móvel), o Saúde em
Movimento é de grande sucesso
e elogiado em todas as regiões
goianas. Além de ser tudo gratuito, procedimentos são feitos com
qualidade (exames 4D), responsabilidade e ética.
Segundo Paulinho, versátil
componente fixo da equipe do
Saúde em Movimento, dessa vez
não se realizou o exame de audiometria (avaliação da audição)
devido problemas mecânicos de
última hora com o veículo que
abriga a estrutura para a referida
estrutura. Dias antes, o programa
atuou em diferentes cidades do
Norte goiano, indo posteriormente
para a região central do Estado.
Trabalho elogiado
Na abertura, autoridades e
personalidades fizeram uso da
palavra, com todos elogiando
a iniciativa, disponibilidade, o

vigor e carisma de doutor George
Morais, que conta com experiente
equipe auxiliar, além de contar
com voluntários locais qualificados e com atuação profissional em
distintas áreas.
A necessidade é grande, a
procura também e se prevenir é
essencial. “Não consegui ficha,
pois não vim cedo, mas em outra
ocasião fui bem atendida e essa
ajuda é importante”, comentou
Maria Ferreira Cândida Ramos,
da Vila União, ao Jornal Cidade.
A Câmara Municipal de Uruaçu se fez representada pelos vereadores Sil (PSDB) (presidente),
Divino Negão (PDT), Rony Piettro (PMB) e Zé Henrique (PPS).
A vereadora Professora Fátima
(PMDB) não participou da abertura, mas também compareceu. Vereador por Ceres, cidade do Vale
do São Patrício de Goiás, Paulo
Omar da Silva (PTC) igualmente
participou. Advogado, ele é o governador do Lions Clube Distrito
LB -2. O Lions Clube de Uruaçu
foi representado por João Batista
de Oliveira (Joãozinho da Caixa).
Englobando toda a entidade em
Goiás, o Lions Clube é um dos
parceiros pioneiros do Saúde em
Movimento, inclusive em Uruaçu,
anos atrás.
Assessora do deputado federal
Damião Feliciano (do PDT-PB e,
esposo de Lígia Feliciano [PDT],
vice-governadora da Paraíba),
Neli Cristina participou de todo
o evento, conferindo detalhes do
programa, agendado para ser colocado em prática no Estado nordestino que possui 223 Municípios.
O secretário David Damacena
esclarece que, sob ciência e autorização do prefeito, a Saúde pública
municipal de Uruaçu está disposta
em firmar parcerias legais, com a
população sendo beneficiada, uma
vez que a demanda é enorme, mesmo com a Administração 20172020 investindo bastante na área.
Para o auxiliar de Valmir Pedro, o
trabalho de doutor George Morais
é um apoio importante.
Agradecendo, o vereador Divino Negão opina que a realização
dos exames para a população
representa ajuda considerável,
pois são gratuitos e de qualidade.
“Muita gente precisa, o casal
desenvolve essas atividades em
várias cidades e só temos o que
agradecer pelo programa”. Rony
Piettro enaltece o procedimento,
sublinhando que o trabalho de
doutor George Morais, com o
apoio da deputada Flávia Morais,
é feito de maneira séria, com
humildade e que promove a proteção da sua saúde do ser humano.
“Uruaçu, como todo lugar, precisa
e, a parceria com a doutora Carla
atendeu mais uma vez muitas
pessoas”.
O presidente Sil ressalta que
a parceria com a advogada e a
Prefeitura tem resultado ótimo,
que é fazer o bem para as famílias uruaçuenses através da área
da saúde, “que eu conheço muito
bem. Quero pedir a eles que voltem mais vezes, pois precisamos.
Parabéns ao casal, parabéns doutora Carla e parabéns nosso prefeito
Valmir Pedro! Nosso povo precisa
disso: ser ajudado na área da saúde
sempre e sempre”.
Em março, visitando estada de
uma rota do programa, no setor
Palmares, em Trindade, o vice-governador de Goiás, José Eliton
(PSDB), opinou: “Esta ação ajuda
a preservar vidas”, informando

que estabeleceria parcerias para
ampliar o serviço móvel aos diversos Municípios, dentro do projeto
do Governo de Goiás de continuar Flávia Morais (meio), com doutora Carla Faria
expandindo políticas públicas para e Luciano Sousa, presidente e vice-presidente
do PDT local. Acima de tudo, voluntários
ofertar saúde de qualidade para o
cidadão, independente do local
onde ele, cidadão, esteja.
Valmir: respeito e parceria
O prefeito, por exemplo, agradeceu a dedicação para com a comunidade de Uruaçu e, sublinhou
que admira, respeita e é parceiro
de quem se preocupa e trabalha
em favor dos menos favorecidos,
ainda mais na área da saúde.
Valmir Pedro disse que quantas
vezes e épocas diferentes que o
Saúde em Movimento se fizer
presente na cidade, enquanto ele
for prefeito, a certeza de parceria
com os idealizadores é algo que
representa certeza.
Do prefeito: “Para esse casal
que trabalha muito, o nosso, o meu
carinho, a admiração e respeito.
Temos aqui grande número de pessoas que serão beneficiadas com
atendimentos. Agradeço, pois eles,
com o programa, vêm completar
as nossas ações”, acrescentando
que a Prefeitura está investindo

Vereador Divino Negão (2º - dir.), doutora
Carla Faria, Flávia Morais, familiares dele e, o
colega de Câmara, vereador Zé Henrique (dir.)

sem cessar na Saúde Pública desde
1º de janeiro, inclusive consertando aparelhos e adquirindo outros,
além de veículos para a Secretaria
Municipal da Saúde (SMS) e,
adequação, chegando ao bom funcionamento, da Unidade de Pronto
Atendimento 24 Horas (UPA),
que, em 2016, foi inaugurada sem
estrutura adequada.
Agradecida, doutora Carla Faria disse à reportagem que o apoio

Doutora Carla Faria e Joãozinho da Caixa
(integrante/Lions Clube de Uruaçu, entidade
parceira do programa em rotas anteriores)

Minutos após o último atendimento: Ilda Braga
(esq.), Claudina Santana, doutor George,
doutora Carla Faria e Paulinho. Equipe integral

dos parceiros é importante, pois
fortalece ainda mais o Saúde em
Movimento, que tem o objetivo
único de ajudar quem realmente
precisa, destacou, emendando
que a atuação de doutor George
é louvável de aplausos. “Queremos trazer outras vezes a clínica
móvel de saúde, pois meu pedido
inicial para agora foi para que os
atendimentos durassem três dias,
não sendo possível no momento”,
informa.
Para Luciano Sousa, “toda essa
ação assistencial de doutor George
beneficia quem, de fato, necessita. Ninguém deve brincar com a
saúde, ainda mais envolvendo a
prevenção”.
Doutora Carla Faria e Luciano
Sousa salientam que cada apoiador, por mais simples que sejam
seus gestos coletivos, têm significado especial. Exemplos – em
poucos casos –, das voluntárias
Claudina Maria de Santana (Vidraçaria Artcom) e Ilda Alves Braga (Foto Fama). De funcionários

do escritório Carla Faria Advocacia. Da boa vontade e atuação de
Valmir Pedro (sob apoio humano,
material e logístico).
Salientam também o espírito
de bondade permanente de doutor
George Morais, “médico de fé que
possui alto astral, bom humor,
muita disposição e determinação,
apesar das seguidas jornadas de
trabalho de horas e horas que ele
enfrenta”, assinala Luciano Sousa.
“Um trabalho realizado com ética
e qualidade”, observa a advogada.
Destaca-se que doutora Carla
Faria e, dentre outros, Claudina e
Ilda, permaneceram todo o tempo
ajudando nas atividades do programa. Na submatéria (página
seguinte), entrevista com a deputada federal Flávia Morais. Leia.
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Deputada federal Flávia Morais diz que apoia
com muita satisfação o ‘Saúde em Movimento’
Fotos: Márcia Cristina/Jornal Cidade (1 a 3) e Luiz Alves/Câmara dos Deputados (4)

Ônibus da Saúde do programa Saúde em Movimento na cidade de
Uruaçu, dia 10 de agosto. Deputada federal Flávia Morais, ao levar
sua mensagem na abertura da etapa uruaçuense, com os vereadores
Zé Henrique, Divino Negão, Sil e Rony Piettro ao fundo. Na avenida
Tocantins, Centro uruaçuense, com doutora Carla Faria e Luciano
Sousa (presidente e vice do PDT local). E, atuando na Câmara Federal

Jota Marcelo
A deputada federal Flávia
Morais (PDT) compareceu a mais
uma edição do programa Saúde
em Movimento, destacado na
página 7 e, passou parte de 10 de
agosto, em Uruaçu.
A iniciativa é coordenada pelo
médico George Morais, esposo
dela. Presidente do diretório estadual do PDT, doutor George Morais foi prefeito das goianas Santa
Bárbara de Goiás (1993-1996) e
Trindade (2001-2004/2005-2008);
deputado estadual (eleito para a
legislatura 1999-2003, em 31 de
dezembro de 2000, renunciou para
assumir a Prefeitura trindadense);
e, ex-presidente da Associação
Goiana de Municípios (AGM).
Durante todo o tempo estavam
com ela, a advogada Carla de Oliveira Faria (doutora Carla Faria)
e o empresário Luciano Sousa,
proprietário da empresa Innova
Empreendimentos, respectivamente presidente e vice-presidente
do PDT uruaçuense.
Após a abertura do evento na
sede do Cepalur (Feira Coberta),
ocasião em que fez uso da palavra e, o início das atividades,
quando dialogou com populares,
vereadores, outras autoridades e,
personalidades, Flávia Morais visitou o gabinete do prefeito Valmir
Pedro (PSDB), que também havia
participado da iniciativa que visa
ajudar famílias carentes com ações

de prevenção da saúde.
Na sede do Executivo nortense, ela e
o prefeito trocaram ideias sobre apoios
para o Município, através de destinação
de emendas. A congressista esclareceu
possuir disposição de continuar ajudando
Uruaçu, da mesma forma outras localidades da região e que Valmir Pedro tem
carta-branca para dialogar sobre qualquer
assunto perante a direção local do PDT e
junto ao gabinete, na capital Brasília e,
ao escritório parlamentar de Goiânia. O
prefeito informou série de ações já desenvolvidas nos primeiros meses da gestão.
De bons relacionamentos com o governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB),
falaram também, óbvio, de política, com
comentários ligados aos âmbitos local,
regional, estadual e nacional. Cultos e
transparentes, fizeram questão de comentar a realidade de que Valmir Pedro tem
alianças políticas com o deputado federal
Thiago Peixoto (PSD) e Eliane Pinheiro
(PMN). O prefeito relembrou que tem
consideração grande pelos 13 vereadores
uruaçuenses, inclusive por Divino Negão
e Rony Piettro, aliados políticos de Flávia
Morais. Divino Negão disse em ocasiões
anteriores que a congressista jamais deixará de atender as autoridades e o povo
de Uruaçu e, que não mede esforços para
destinar benefícios para a cidade, que,
recentemente – memoriza Rony Piettro
–, foi agraciada com emenda dela para
reforma e melhorias de um Posto de Saúde
sediado na Vila Primavera II.
“Eu consegui uma verba de R$250 mil
com a Flávia e nós fizemos uma ampliação, melhoramos lá. Era para construir
lá na região Oeste. Só o problema: eu
não tinha base de Prefeitura [referência

ao mandato 2013-2016],
porque a emenda vai para a
Prefeitura e o prefeito que
destina. Eu não tinha esse
acesso e, mesmo assim,
com tanta luta, perturbação, consegui pegar essa
verba e fazer a ampliação
do nosso Posto de Saúde
da Família, que é o PSF
5. Ampliamos, criamos
condição de trabalho para
todos, antes as pessoas
dormiam fora, hoje tem
uma área e, espero que a
futura gestão acabe com
essa fila de madrugada”,
afirmou Rony Piettro ao
Jornal Cidade no final
de 2016.
Hospital Regional
Em seguida, visitaram
a obra do Hospital de Urgências de Uruaçu, com a
deputada federal se mostrando satisfeita por ver
pessoalmente o estágio da
construção, parabenizando
Uruaçu e se colocando à
disposição para ajudar em
diversos aspectos a área da
Saúde pública uruaçuense
e a unidade de saúde.
Ao JC, Flávia Morais
sugeriu que Uruaçu deve
“reivindicar uma Faculdade de Medicina, bem
estruturada”, tamanha a
relevância e a dimensão
do Hospital Regional. “Seria um elo interessante,
formando profissionais
dentro de Uruaçu. Estou
disposta em ajudar nesse
pedido, junto aos Ministérios da Educação [MEC],
responsável pela liberação
do curso e, da Saúde [MS],
junto ao Governo de Goiás, que pode ajudar diante do governo federal”.
Compromissos finais: ela
concedeu entrevistas ao
Jornal Cidade e, à rádio
Uruaçu-FM (programa A
Hora do Povo), apresentado por Valdir Justino e Elis
Regina. Confira, abaixo e
ao lado, a entrevista ao JC,
em que a deputada federal
diz, sobre o Saúde em
Movimento: “Nós apoiamos com muita satisfação,
porque facilita o acesso
das pessoas aos exames de
prevenção”.

‘Ninguém deve ignorar nada,
nenhum problema’, alerta Flávia
Como avalia o programa
Saúde em Movimento?
Um programa que já acontece
há muitos anos e, nós apoiamos
com muita satisfação, porque
facilita o acesso das pessoas
aos exames de prevenção. Essa
oportunidade é muito importante.
Em Uruaçu, com a parceria da
Prefeitura, dos vereadores, da
nossa presidente do PDT, doutora
Carla Faria, do vice Luciano, de
amigos, o evento acontece e atende
centenas de pessoas. Estamos na
cidade justamente para apoiar e
reconhecer, ainda mais, a importância desse trabalho. Devemos
cuidar bem da nossa saúde. Ninguém deve ignorar nada, nenhum
problema, especialmente o câncer.
Passam os anos e as pessoas
sempre pedem os benefícios.
Ontem [9 de agosto] estivemos
em Montividiu do Norte. Antes,
em Trombas, em Ceres, Alto
Horizonte e, nós já estamos na
terceira rota nesta região, dentro de
2017. A cada dia estamos em um
Município diferente – o trabalho
quase não para –, é um programa
contínuo justamente por causa da
demanda do cotidiano. Hoje, a
saúde é muito demandada, a gente
sabe que todo esforço que temos
ameniza as dificuldades e a espera
para alguns procedimentos, mas,
sabemos: ainda tem muito serviço
para ser feito.
O governo conseguirá aprovar a reforma previdenciária?
Sabemos que é preciso somar
308 votos para derrubar esse texto
[a proposta precisa ser votada em

dois turnos pelo Plenário da Câmara dos Deputados, onde serão
necessários 308 votos para aprovação em cada turno]. Acredito
que é muito difícil para o governo
federal, que, há poucos dias teve
que fazer um esforço muito grande para conter a denúncia que o
Ministério Público Federal [MPF]
apresentou ao Supremo [Tribunal
Federal {STF}], contra ele [Michel Temer {PMDB}, presidente
da Repúbica]. Acredito que ele
vai conseguir, diante do desgaste,
que é votar uma reforma como
essa, aprovar essa reforma, mas,
mesmo assim, precisamos estar
trabalhando, conversando com
a população para nos ajudar a
pressionar os parlamentares que
pensam em votar a favor dessa
reforma. Consideramos esse texto
que está lá oneroso, coloca todo
ônus do déficit, que eles anunciam
hoje na Previdência, nas costas do
trabalhador, deixa de fora os grandes devedores do INSS [Instituto
Nacional do Seguro Social]. Deixa
de fora a DRU [que permite ao
governo federal usar livremente
30% do dinheiro da Seguridade
Social, por meio do mecanismo
chamado Desvinculação de Receitas da União], permitindo que
30% dos recursos previdenciários
vão para os bancos, as instituições
financeiras. Esses não estão no
texto, não vão sofrer nada, mas, só
o trabalhador – que tem sua vida
programada, seus planos de vida
de se aposentar em determinado
período, que tem tudo projetado –,
terá que mudar e, de repente, passar a trabalhar mais tempo, receber
menos, sem ter integralidade. Va-

mos ter as questões das pensões, a
viúva vai ter só 50%... É professor,
é a policial militar, é o trabalhador
rural, a mulher, todos penalizados
por esse déficit anunciado que
não onera as grandes empresas,
instituições financeiras, caindo e
recaindo simplesmente em cima
do trabalhador.
E a reforma política: aprova
ou não? Morosidade demais?
Acredito que sim. Aquela
Casa, quando é para trabalhar,
resolver os problemas internos,
acaba correndo. Hoje, existe
uma preocupação muito grande:
a maioria dos parlamentares,
principalmente quanto ao financiamento da campanha, está tentando aprová-la pensando nisso.
Sabemos que o sistema eleitoral
que temos hoje abre portas para
a corrupção, assistimos todos os
dias e, é preciso realmente fazer
uma mudança. Acredito que precisa ser muito debatido e, como na
Câmara temos vários interesses,
diferentes partidos e tamanhos, diferentes ideologias, é muito difícil
entrar em consenso. Por isso, que
essa reforma vem se arrastando e
nunca acontece uma reforma, sempre uma minirreforma, pois acaba
que se alteram uns pontos ali, aqui,
para que se possa acontecer o próximo pleito eleitoral. Com certeza,
serão mudanças, acredito, não tão
significativas, creio que a mudança mais importante que tivemos
nos últimos tempos foi o fim do
financiamento de pessoa jurídica,
que era onde estávamos vendo
uma relação pouco republicana
entre as empresas que financiavam

as campanhas e, depois as gestões
públicas no nosso País. Estancamos uma parte interessante do
processo eleitoral, mas nós vamos
ter, penso, que uma das mudanças
importantes que essa minirreforma
vai trazer é a cláusula de desempenho, diminuindo significamente
o número de partidos, que hoje
são 35...
...E outros em formação,
quando, popularmente, se espera redução...
...Nós vamos ter uma redução
significativa de partidos, o que é
muito importante. Diminuem os
custos das campanhas e com isso,
se for aprovado o distritão, cada
partido terá menos candidatos, vai
ter que fazer chapas para atingir
coeficiente. Só os que têm chances
de ser eleitos é que estarão fazendo
campanha e, na campanha, tendo
voto ou não, representa custo do
material, divulgação, etc e, isso,
com certeza, isso diminuirá o
custo geral. Vejo que a principal
mudança que a gente pode ter nas
eleições é o povo que vai trazer,
deixando de fazer suas escolhas
baseada naquelas campanhas na
época da eleição... Faz aquele
barulho, campanha estruturada,
muitas vezes contratação de cabos
eleitorais – que eu falo que é uma
compra de votos legalizada –, e
começar observar o comportamento, posicionamento dos seus
representantes.
Atualmente, tudo é melhor
acompanhado, inclusive o comportamento dos políticos...
...No mandato passado, o voto
era secreto, a população pouco
sabia o que os parlamentares
estavam votando e, hoje, com as
redes sociais, que colocam em
tempo real o posicionamento dos
parlamentares e, com voto aberto
à população, tem mais condição de
avaliar, analisar quem realmente
está comprometido com o povo e

mos. Eu fico feliz de ela ter aberto
as portas do Município para que
pudéssemos trazer o trabalho para
cá, desenvolver a ação em Uruaçu.
Sempre está nos acompanhando
e defendendo o nosso mandato,
trabalho e, a gente sabe que é uma
pessoa séria, preparada, que, com
certeza, levanta no Município a
bandeira do partido PDT. É presidente do PDT e hoje temos um
vereador, o Divino Negão, que
está representando o partido na
Câmara Municipal. Nós temos o
vice-presidente Luciano, empresário gerador de empregos e, que
com certeza, faz grande trabalho
pelo Município. Temos vários
companheiros, um deles o Rony
Piettro, que é vereador também
2018: a senhora é pré-candi- e, que, independente de partido,
pela saúde ele acompanha nosso
data à reeleição?
Sou pré-candidata à reeleição trabalho.
e posicionamento nós temos:
Republicana a senhora é. Da
nosso candidato à Presidência da
República é o Ciro Gomes. Temos mesma forma, o prefeito Valmir
em Goiás, uma boa relação com o Pedro e, o encontro dos senhores
governador Marconi, com o dou- foi positivo. Isso?
Nós temos o prefeito Valmir
tor José Eliton [vice-governador
{PSDB}], mas, o PDT não tem Pedro, que já conhecíamos e, que
nenhuma posição firmada e decla- faz um grande trabalho, além de
rada, até porque não têm ainda as nos acolher bem todas as vezes
candidaturas postas e, não houve que visitamos Uruaçu. Ele tem
reunião do PDT, conversação com ido ao nosso gabinete solicitar
os membros do partido. Certa- recursos, tem buscado o nosso
mente, só vai ter uma declaração, apoio e também reconhece a imafirmação, definição, após esse portância do nosso trabalho para
somarmos esforços, possibilitandebate interno no partido.
do benefícios para o Município.
Poder contar com dirigentes Temos outros vereadores, que
partidiários interioranos, do têm sempre nos visitado. A nossa
naipe da doutora Carla Faria e relação com Uruaçu, através dos
do empresário Luciano Sousa, nossos parceiros, companheiros,
motiva mais militar na política? é uma relação de muito trabalho,
Com certeza! Temos um ca- de muita transparência, nós saberinho muito grande pela doutora mos habitualmente da demanda
Carla, que se aproximou de nós desse grupo que nos procura, que
a partir do momento em que vai atrás de nós solicitar apoio
conheceu nosso trabalho social. de recursos, pedindo benefícios.
Ela, que se identificou com essa Confiamos que tudo que vem para
atuação, é pessoa muito sensível o Município, através desse nosso
e tem nos acompanhado há muito grupo, é, com certeza, muito bem
tempo, não só em Uruaçu, mas, em aplicado e muito bem direcionado
outros Municípios que percorre- para a população.
quem está defendendo interesses
que não são da população, mas,
sim daqueles que têm algum interesse. Aí eu falo, de novo: não
republicano o mandato! É muito
importante que a gente esteja evoluindo. Passamos um momento
ruim na política em nosso País,
mas, esse momento ruim vai trazer
dias melhores, porque teremos um
processo de depuração da política
brasileira. Acredito muito, eu
sou uma pessoa de fé, acredito
no nosso País, no nosso povo e,
tenho certeza que nas próximas
eleições nós vamos ter uma representação maior no Congresso.
O povo estará mais representado
no Congresso.

