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Marconi inaugura e ETA Governador
Mauro Borges entra em funcionamento
Divulgação/Governo de Goiás

Em 2001, o governador de Goiás, Marconi
Perillo (PSDB), teve a visão de futuro, já prevendo dificuldades com o abastecimento de
água de Goiânia, e projetou a construção da
Barragem do João Leite e do Sistema Produtor
de Água Mauro Borges. Para esclarecimento
da população, a Saneago informa que todo o
Sistema foi construído em três etapas: a construção da Barragem; construção da Estação
Elevatória de Água; e, a construção da Estação
de Tratamento, entregue agora.
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CULTURA - ‘Brasil, estou devastada porque não estou bem o suficiente
para ir ao Rock in Rio. Eu faria qualquer coisa por vocês, mas tenho que
cuidar do meu corpo agora. Peço pela bondade e compreensão de vocês,
e prometo que vou voltar e cantar para vocês em breve. Me desculpem e
eu amo muito vocês’, escreveu Lady Gaga, que cancelou participação no
evento, devido problema de saúde. Material do ‘show’ já havia chegado
à Cidade do Rock, mas sequer chegou a sair da caixa.
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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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Editorial
Tem muito câncer no mundo... Barretos precisa de ajuda
O Hospital de Câncer de Barretos é referência no tratamento e prevenção de câncer
gas vocais responsável pela produção da voz que se fecha quando comemos e se abre
no Brasil. Contando com colaboradores essenciais (que ajudam na sua manutenção e
quando respiramos. A orofaringe é um órgão onde passa o ar e os alimentos.
estrutura), é mais que referência: é a salvação de muitos. Prestando excelente serviço
O câncer de garganta, portanto, pode ser notado nas regiões citadas, como uma ferida
sem olhar a quem, precisa de mais e mais ajudas, justamente para manter esse padrão.
que não cicatriza.
No site do Hospital, é possível avistar explicações acerca de cânceres. O que se puSobre o câncer de cabeça e pescoço
blica neste Editorial engloba dados de 2009, previsão para 2010, porém é importante.
No Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA) são esperados em
Leia e, leia também outros conteúdos que integram a página eletrônica do Hospital.
2010, cerca de 14.120 mil novos casos de câncer de boca, sendo 10.330 em homens e
Câncer de boca e garganta. Cabeça e pescoço
3.790 em mulheres. Não existem estatísticas específicas sobre câncer de
Funções da boca e da garganta
‘Hospital é garganta.
A boca e a garganta participam de vários processos importantes para o
No Hospital de Câncer de Barretos em 2009, foram registrados 835 casos
uma grande relacionados cabeça e pescoço, na somatória de todas as partes diferentes
ser humano: respiração, fala, alimentação, mastigação e deglutição.
referência no afetadas pela região.
O que é o câncer de boca?
Normalmente o câncer de boca se apresenta como uma ferida que não
Os locais mais comuns de câncer na boca são: língua (26%) e os lábios
tratamento e
cicatriza que pode ser dolorosa ou não. Pode ocorrer nos lábios, no revestiprevenção (23%) – principalmente o inferior. Outros 16% são encontrados no assoalho
mento interno da boca (mucosa bucal), nas gengivas, na língua, na parte da
da boca e 11% nas glândulas salivares menores. O restante é encontrado
de
câncer’
boca que fica debaixo da língua (assoalho da boca), o céu da boca (palato
nas gengivas e outros locais. Esses cânceres podem ocorrer em pessoas
duro) e a área atrás dos dentes do siso – conhecido como o trígono retromolar.
jovens, mas são raros em crianças. Cerca de um terço dos pacientes têm
O que é o câncer de garganta?
menos de 55 anos.
A garganta é um termo popular que engloba as regiões da orofaringe, hipofaringe e
A incidência de câncer de boca varia nas regiões mundiais. Ele é muito mais comum
laringe. O câncer orofaríngeo é o que se desenvolve na parte da garganta localizada atrás
na França, Hungria e Índia, por exemplo, do que nos Estados Unidos – e raro em países
da boca (conhecida como orofaringe). Essa região inclui a base da língua (a parte de
como o México e no Japão. Cientistas que estudam a doença atribuem essas diferenças
trás da língua), o palato mole, as amídalas, os pilares, as paredes laterais e posteriores
a fatores de risco ambientais e comportamentais. Nos Países em desenvolvimento, os
da orofaringe.
cânceres de boca estão entre os mais comuns. No Brasil, é o quinto em incidência entre
A hipofaringe é a região da faringe que se localiza inferiormente à orofaringe e fica
os homens e os tumores em sua grande maioria, são diagnosticados em estado avançado
atrás da laringe (caixa da voz ou Pomo de Adão), que é um órgão que contem as pree apenas 20% são detectados precocemente, durante exame médico ou odontológico.

Imagem... - Ontem

SAÚDE DO
CORAÇÃO

...Por volta das 15h do dia 6 de
setembro, faleceu em Goiânia, Nion
Albernaz (foto), prefeito da capital
goiana em três mandatos. Segundo
informações de familiares, ele morreu
em casa, vítima de parada cardíaca.
Em maio, Nion, que era professor,
economista, engenheiro civil e produtor rural, havia sido internado na
Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
do Hospital do Coração (Goiânia),
apresentando quadro de insuficiência
cardíaca. Era 1982, quando Nion foi
nomeado prefeito, exercendo a função
entre 1983 e 1986. Campeão de votos
em 1986 para deputado federal, se

elegeu prefeito em 1988 (atuando
na Administração 1989-1992) e, em
1996 ganhou novamente, gerindo a
cidade pela terceira vez (1997-2000).
Uma das marcas positivas dos governos Nion: Goiânia era uma cidade
aprazível, linda, quando o assunto
envolvia vias púbicas, jardinagem e
afins. Informado do passamento, o
governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), suspendeu a agenda do
programa Goiás na Frente no interior
do Estado, retornando para a capital.
Marconi, de imediato, decretou luto
oficial pela morte do ex-prefeito (Jota
Marcelo).

Marcello Dantas (30/06/2010)

Márcia Cristina/Jornal Cidade

...Advogada uruaçuense e secretária-geral da Comissão Especial de
Valorização da Mulher (CEVM)
Ordem dos Advogados do Brasil
– Seção Goiás, Kátia Pereira dos
Santos Paiva não mede esforços
para Uruaçu e cidades da região
sediarem eventos, dentro da idealização de interiorizar atividades
da OAB-GO. Um dos eventos de
sucesso dos últimos meses foi o 1º
Encontro Regional da Advocacia do
Norte Goiano, realizado em Uruaçu
dia 10 de novembro do ano passado,
quando doutora Kátia Paiva falou ao
Jornal Cidade (Márcia Cristina).

Imagem... - Hoje

A história da relação do
homem com os alimentos

Doutor João Joaquim de Oliveira

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

predadores.
Já dando um grande salto para
a idade média e desta para a moderna, muito se evoluiu em se tratando da ligação do homem com
suas fontes nutricionais. Vieram
a mecanização e o vasto emprego
de ferramentas mais modernas. A
produção agropecuária ganhou outro destaque na vida dos rurícolas
e agricultores. Com o emprego do
arado e adubos orgânicos (estercos) e químicos houve avanços
na produtividade e qualidade na
produção agrícola.
Saindo da produção agrícola
com o emprego de ferramentas e
mecanização, com a utilização de
arados motorizados, semeadeiras
e colheitadeiras chegamos na era
da indústria alimentícia. E esta é o
foco principal da presente matéria.
Falar em revolução industrial alimentícia se torna imperativo trazer
à lembrança a teoria malthusiana,

do britânico T. R. Malthus (17661834).
Esse importante escritor e
economista do século XIX afirmou que a fome e a miséria só
seriam minimizadas com um rígido controle de natalidade e com
abstinência sexual. De certo modo
tinha razão o cientista porque em
muitos Países subdesenvolvidos
a insegurança alimentar, a fome e
a subnutrição constituem graves
questões para esses povos. São
Nações com precárias políticas
em se tratamento de planejamento
familiar e controle de natalidade.
Agora, em se falando de Países
terceiro-mundistas e emergentes
como o Brasil. A verdade real é
que alimentos existem para todos
em todos os tempos. Pelas estatísticas do governo temos cerca
de 14 milhões de desempregados.
Se contar o número de subempregados e informais, essas cifras
Jota Marcelo/Jornal Cidade

A relação do homem com os
alimentos vem de priscas épocas.
Alguém pode ver nesta frase
uma certa tautologia. Decerto o
homem tem nexo com o alimento
desde o nascimento, seja de forma ontogenética ou filogenética.
O que se busca com essa abordagem é mostrar como se deu
essa evolução do bicho-homem
com todo meio de subsistência
nutricional.
Nos albores da história da humanidade as fontes de alimentos
eram escassas e de difícil acesso.
No que concerne aos vegetais,
pode-se afirmar: muitas eram as
opções de frutas, folhas, legumes
e grãos. Tudo era natural e orgânico. E quanta vantagem! Não
havia os tais agrotóxicos nem os
tais dos geneticamente modificados. O certo é que a concorrência
com a fauna (animais selvagens)
era enorme. Mas, havia abundância de vegetais, por isso o
equilíbrio era certo.
Uma questão complicada era
a proteína animal. Isto em se
tratando do homem primitivo ou
das cavernas. Porque no abate de
animais selvagens se empregavam as próprias forças ou ferramentas rudimentares da própria
natureza. Pedra, arco e flecha, e
armadilhas na caça e pesca, eram
estas as ferramentas utilizadas.
Enfim, a busca por carne animal
ou pescado era árdua e de alto
risco. Ora o homem era caçador,
ora se tornava caça de muitos

“...Se perde quase 40%...”: grãos de soja e milho em rodovia

de pessoas atingem no mínimo
25% da população, ou mais de 50
milhões de bocas para alimentar.
Enfim, a verdade real é que
se produzem muitos alimentos,
mas, da colheita até o consumidor se perde quase 40%. Perdas
que dariam para alimentar de
forma satisfatória a todos os
brasileiros.
Uma outra gravíssima questão, que se mostra de muita
insensatez ou sandice mental,
se refere ao grupo de pessoas de
melhores posses e capacidade
aquisitiva. Essa classe de pessoas
tem no alimento e, nas bebidas
uma fonte de alegria, prazer e
“felicidade”. Elas comem muito
mais do que o necessário, o exigido para o aporte nutricional.
Disto resulta a epidêmica e
mórbida obesidade. Se na África
temos os desnutridos, aqui no
Brasil temos os disnutridos ou
os dismórficos corporais (prefixo
dis com sentido de disfunção, doença). O nutrólatra ou o fagólatra
come tanto e desmedidamente
que se torna em obeso dismórfico. Aí nem lipo, nem bariátrica
resolvem porque as artérias e o
coração estão cheios de gordura
e colesterol.
O que adianta retirar a casca
(nas cirurgias plásticas) se o miolo e o cerne da pessoa (coração e
artérias) estão repletos de placas
de gordura e colesterol. Nesse
caso o infarto é só uma questão
de tempo. Que triste!
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Como vai sua nova vida nas redes sociais? Diferentes vereadores
Para ajudar no bom comportamento online – existem
avaliações para o bem e para o
mal –, foi lançado em Goiânia
o livro #Manual de segredos
e comportamento de sua nova
vida nas redes sociais, de
Tércia Duarte Almeida.
A obra traz o selo editorial
da Contato Comunicações,
como parte do seu projeto
de lançar autores novos da
literatura goianiense. Esse é
o foco do comunicador Iuri
Godinho, responsável pela
editora, que se interessou
pelo trabalho da autora. A
capa é ilustrada pelo designer
Wendel Reis.
“Os temas abordados são
de suma relevância para o
momento que a sociedade
vivencia: o de vanguarda na
era digital. Os textos foram
inicialmente escritos apenas
para o formato ‘web’, mas
devido a sua grande aceitação
veio a ideia de transformá-los
em um livro impresso”, explicou a escritora Tércia Duarte
(que também é palestrante e
professora universitária), na
noite de 27 de abril, ocasião
do coquetel de lançamento,
realizado no salão da Hyundai Caoa, localizado no setor
Oeste. Dessa forma, desde
questões como a relação das
crianças com a tecnologia, até
as motivações para curtidas
em diferentes postagens, nas
redes sociais, ganham olhar

pensamento de que tudo pode ser
resolvido com receitas de bolo, o
leitor será surpreendido ao conhecer conceitos e formas diferentes
de pensar o óbvio em rede, pois a
leitura dessa obra é um verdadeiro
estímulo para uma postura mais
madura nas redes sociais” – acrescenta a autora.
Durante o evento, aberto ao público, a professora Tércia Duarte
esteve disponível para conversar
com cada leitor presente sobre
as mais diferentes temáticas da
vida em rede. “É tempo de coEscritora Tércia Duarte: “Embora o título remeta
nhecimento compartilhado, venha
ao pensamento de que tudo pode ser resolvido
compartilhar o seu!”, incentiva
com receitas de bolo, o leitor será surpreendido”
ela, que foi escalada para novos
Estímulo e postura
eventos de lançamento do livro
reflexivo e formam uma discussão
“Embora o título remeta ao (Comunicação).
embasada por diferentes prismas.
Divulgação

A etiqueta que não pode
faltar no plano presencial
ou material, não deve ser
esquecida na opção online.

pretendem presidir o
Legislativo de Uruaçu
Fotos: Márcia Cristina/JC/Arquivo

Sil (esq.), Taroba, Zé Henrique, Rony Piettro, Wanildo Freitas
e Raimundo Ferreira estão entre os parlamentares que querem
comandar a Câmara Municipal de Uruaçu no ano 2018: a disputa
está na fase de análises, pré-candidaturas e várias conjecturas

Mesmo que timidamente, conjecturas estão em andamento na
cidade de Uruaçu face a eleição
da mesa diretora 2018 da Câmara
Municipal, composta por 13 edis.
Ainda é cedo para determinar se
haverá disputa ou o pleito interno
acontecerá com chapa consensual.
Entre os pretendentes ao cargo
de presidente, estão Sil (PSDB),
atual dirigente; Taroba (PROS);
Zé Henrique (PPS); Rony Piettro
(PMB); Wanildo Freitas (PSDB);
Raimundo Ferreira (PROS); e
Professora Fátima (PMDB).
“O Taroba é uma boa opção e
o Valmir [Pedro, prefeito local,
pelo PSDB] não tem ele como
opositor”, opinou um parlamentar,
em referência ao colega do PROS
e que está na segunda legislatura.
“Como o Taroba vai costurar
apoio da maioria é que precisa ser
cautelosa, pois tem gente demais
querendo e quando muitos querem
aí o ‘bicho pega’”, completou o
interlocutor, pedindo anonimato.
Sil, campeão de votos nas urnas no ano 2016 e que se elegeu
presidente para 2017 de forma
unânime, manifesta nos bastidores
que pretende disputar novamente,

pregando discurso da austeridade,
detalhando que sabe controlar administrativamente a Casa de Leis.
Ligação com o Executivo
Especificando que o Poder
Executivo não abriria mão de ter
um aliado comandando a Câmara
no próximo ano, dirigente partidário aliado de Valmir Pedro é
taxativo: “Não podemos entregar
de ‘bandeija’ a presidência da Câmara, pois isso significaria problemas no andamento da boa relação
existente hoje entre a Câmara e a
Prefeitura”. O prefeito evita se
envolver com a causa, porém torce
por chapa única.
Tidos como vereadores de oposição sob consistência maior, mas,
sem radicalismo, Zé Henrique e
Professora Fátima não abrem mão
de relembrar que a democracia
reina no Brasil e que toda disputa
saudável é resultado do sistema
democrático. Uma corrente defende que distintos nomes devem se
apresentar como pré-candidatos,
para que nos dias (até horas) finais
antecedentes ao início da sessão
da eleição, em dezembro, tudo
possa afunilar (Márcia Cristina).
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Projetada e construída por Marconi, Estação entra em
funcionamento e duplicará oferta para a Grande Goiânia

Visando resolver problema da falta d’água na Grande Goiânia,
Marconi Perillo determinou antecipação do funcionamento da nova Estação

Em 2001, o governador teve a
visão de futuro, já prevendo dificuldades com o abastecimento
de água de Goiânia, e projetou
a construção da Barragem do
João Leite e do Sistema Produtor de Água Mauro Borges.
Para esclarecimento da população, a Saneamento de Goiás
S/A (Saneago) esclarece: todo
o Sistema Produtor de Água
Mauro Borges foi construído em
três etapas.

Por determinação do governador de Goiás, Marconi Perillo
(PSDB), desde 9 de setembro, a
Estação de Tratamento de Água
Governador Mauro Borges entrou
em funcionamento para complementar a produção de água
tratada para Goiânia e região metropolitana. Antes atendidos pelo
Sistema Meia Ponte, 41 bairros
da região Norte da capital goiana
receberão um aporte na oferta de
água em mil litros por segundo da

nova ETA.
O início das operações na Estação estava previsto para o dia 19
deste mês, mas foi antecipado, a
pedido de Marconi, com objetivo
de minimizar os problemas decorrentes do déficit no abastecimento,
causado pela escassez de chuva em
Goiás e em toda a região central
onde está o cerrado brasileiro.
Uma segunda interligação deverá ocorrer até o final do mês de
setembro, atendendo outros 70

bairros da capital. Com isso, a tendência é que a água disponível no
rio Meia Ponte seja suficiente para
atender as regiões mais distantes.
O tratamento de água na nova
Estação começou a ser realizado às 16h40 em 8 de setembro,
quando foram feitos os últimos
ajustes. No entanto, a água tratada
começou a ser distribuída para
os reservatórios da região Norte
às 10h30 do sábado, atendendo
a todos os parâmetros de potabilidade da água exigidos pela
portaria 2.914/2011 do Ministério
da Saúde (MS). Durante o final de
semana, o abastecimento de água
em Goiânia foi normalizando gradativamente. Dia 11 de setembro,
nenhuma reclamação de falta de
água foi registrada pela Saneago.
Oferta de água será duplicada
Projetado para produzir 21,6
milhões de litros de água por hora,
o complexo praticamente duplicará a capacidade de produção atual.
Com a sua entrada em operação
e a manutenção do atual Sistema
Meia Ponte, será assegurado o
abastecimento para toda a região
Metropolitana de Goiânia até o
ano de 2040, quando estima-se
que a população local chegará a

cerca de 3 milhões de pessoas.
A Saneago esclarece à população, em função de enormidade de
informações desencontradas sobre
o novo sistema produtor Mauro
Borges, que as obras dele foram
realizadas em três etapas. Em
2001, Marconi Perillo, antevendo
as dificuldades com o aumento
do consumo de água, projetou e
definiu pela construção de mais
esse reservatório, aproveitando a
água do ribeirão João Leite.
A primeira, iniciada em 2002,
foi a construção da Barragem do
Ribeirão João Leite, que proporciona o armazenamento de 130
bilhões de litros de água, em área
inundada de 1.040 hectares. Localizada a seis quilômetros de Goiânia, a represa é responsável por
manter constante a vazão de água
do ribeirão, que abastece 50% da
população da capital e também
por melhorar a umidade do ar de
Goiânia e cidades vizinhas.
A segunda etapa das obras do
novo Sistema consistiu na construção da Estação Elevatória de
Água Bruta, projeto que previu
utilização da força da água do
manancial para o acionamento
das bombas que conduzirão a
água, através de uma adutora até

a Estação de Tratamento de Água,
localizada há pouco mais de dois
quilômetros. A inovação tecnológica garantiu à Saneago o Prêmio
Brasil de Engenharia de 2010 e
o primeiro lugar em premiação
concedida pela Eletrobrás/Procel/
Abes em eficiência energética no
saneamento, em 2009.
A terceira etapa, entrega agora
à população, é uma das mais modernas Estações de Tratamento de
Água da América Latina. A ETA
Governador Mauro Borges, que
passou nos últimos seis meses por
fase de testes e, a partir da inauguração (que, em 19 de setembro,
reuniu mais de duas mil pessoas,
entre autoridades, servidores da
Saneago e moradores da região),
fornecerá água para grande parte
de Goiânia, como os bairros Jardim Guanabara e Negrão de Lima.
A nova Estação produzirá, inicialmente, dois mil litros de água
por segundo, com possibilidade
de expansão para oito mil litros
por segundo nos próximos anos,
o que garantirá o abastecimento
para Goiânia, Aparecida de Goiânia e toda a região Metropolitana
(Informações, sob adaptações:
Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás).

Ricardo Leão: atração no Canto da Primavera 2017, no dia 27

sical dos programas Som Brasil,
Criança Esperança, Sai do Chão e
Escolinha do Professor Raimundo
(Nova Geração).
Os músicos Lui Coimbra e
Alex Fonseca também têm longa
carreira musical e contribuições
valiosas à Música Popular Brasileira (MPB). Lui é violoncelista
e cantor e já fez parceiras com
nomes importantes no cenário
musical como Ney Matogrosso,
Alceu Valença e Caetano Veloso.
Alex é percussionista e baterista. O artista compôs e gravou
trilhas para filmes como Bicho de
Sete Cabeças, Meu tio matou um
cara e Lisbela e o prisioneiro e,
além disso, já integrou a banda do

programa Amor e Sexo.
Bandolinista
A Mostra leva também à cidade
de Pirenópolis o bandolinista Hamilton de Holanda. Ele comandará
dia 7 de outubro, segundo sábado,
o Baile do Almeidinha, que já
percorreu Brasil e Europa em mais
de 100 apresentações e, contará
com a participação especial da
cantora e compositora Mariana
Aydar. O show promete ser boa
pedida para quem curte uma o
melhor da gafieira contemporânea.
Apaixonado por música, Hamilton
iniciou sua carreira aos cinco anos
e não parou. O bandolinista de dez
cordas tem 36 anos de profissão e
mais de 30 lançamentos. Mariana
Aydar também tem a música na
veia e caminha para o seu quinto
disco. A cantora, que tem suas raízes na MPB, no samba e na música
nordestina, acaba de participar
do Rock in Rio 2017, somando o
time de artistas que homenageou
o músico João Donato. Juntos,
Hamilton, Mariana e banda prometem animar a programação do
segundo sábado do Canto 2017.
O time de artistas que integram
o Baile do Almeidinha também
conta com Thiago da Serrinha,
na percussão, Rafael dos Anjos,
no violão, Eduardo Neves, no
sax e na flauta, Xande Figueiredo, na bateria, Guto Wirtti, no
contrabaixo, Aquiles Moraes, no
trompete, e Marcelo Caldi, no
acordeom. O show será realizado
no Cavalhódromo e a entrada é
franca (Informações: Secretaria
de Estado da Educação, Cultura
e Esporte [Seduce]).

O PODER LEGISLATIVO DE CAMPINORTE (GOIÁS)
ATUA EM FAVOR DO MUNICÍPIO EM GERAL,
FISCALIZANDO, E, APRECIANDO, DEBATENDO
LEIS PÚBLICAS. PROCURE, CIDADÃO E CIDADÃ,
O SEU VEREADOR E FAÇA SUAS SUGESTÕES.
MESA DIRETORA 2017 - Legislatura 2017-2020

Com uma área de 4 mil hectares
(ha) em produção, no município de
Jataí (GO), o paranaense Antônio
Gazarini tem história no sudoeste
goiano com altos números de produtividade nas lavouras de milho.
São mais de 30 mil toneladas do
grão produzidas anualmente e
para estocar tudo isso, o agricultor
mantém em funcionamento armazéns com alta demanda de energia
elétrica. Em 2015, Gazarini viu na
energia solar a possibilidade de
diminuir os custos da produção,
tendo o sol trabalhando a seu favor
na produção de energia.
O produtor rural conta que após
pesquisas sobre a tecnologia e a
viabilidade econômica do projeto,
apresentadas pela empresa Strom
Brasil, não teve dúvidas em investir
no negócio. “Nós vimos a viabilidade do projeto porque energia
elétrica é muito cara e demanda
muitos recursos. Além disso, a empresa que escolhemos para executar
esse investimento viabilizou todo
o projeto pelo Fundo de Financiamento do Centro-Oeste (FCO)”,
conta Antônio. O empresário estima
obter o retorno do valor investido
em cinco anos.
Entre as vantagens do sistema,
Gazarini aponta a redução dos
custos da conta de energia e a
capacidade de produção a partir
de uma fonte renovável infinita (o
sol). “A grande vantagem é que,
com o funcionamento sazonal
dos armazéns, tem época que nós
estamos produzindo energia, mas
não estamos consumindo. Isso gera
créditos que quando forem necessários, serão compensados junto à
concessionária; temos uma garantia
de 25 anos do sistema que adquirimos, além de ser uma energia limpa
e de graça”, afirma.
Para Gazarini não resta dúvidas,
foi um investimento certo. “A usina
está em pleno funcionamento, trata-se de um projeto totalmente viável
e, até o momento, os resultados têm
sido dentro do esperado. No final
do ano, quando completarmos um
ano de funcionamento, teremos
dados ainda mais precisos, visto
que a demanda principal são os
armazéns, que têm funcionamento
sazonal. Já estou indicando para os
amigos”, diz.
Eficiência Energética
Projetada para uma produção
média de 30.000 kWh/mês, a usina
fotovoltaica na Fazenda Bom Jardim está em funcionamento desde
novembro de 2016 e atende toda
a demanda da propriedade: sede
e armazéns. São 690 painéis fotovoltaicos e 6 inversores de energia,
totalizando 214 kW. Segundo o

Irmãos Gazarini

O Canto da Primavera 2017 –
Mostra de Música de Pirenópolis
será aberto com chave de ouro.
No dia 27 de setembro, o pianista, produtor e diretor musical
Ricardo Leão apresenta o show
Reformulando no Cine Pirineus. O
artista, que também assina faixas
de séries e novelas da Rede Globo
de Televisão, leva ao Canto 2017
uma nova formação de banda
e dois convidados especiais: o
violoncelista Lui Coimbra e o
percussionista Alex Fonseca.
Durante o show, o público vai
conferir músicas que Ricardo
compôs para novelas como A Lei
do Amor e Aquele Beijo e para
seriados como Mr Brau e Pé na
Cova, além de outros trabalhos
que produziu ao longo de seus 40
anos de carreira. Também compõem o repertório preparado para
o evento releitura do clássico dos
Beatles Eleanor Rigby e de Bola
de Meia, Bola de Gude, de Milton
Nascimento e Fernando Brant.
Ricardo Leão é goiano e vive
no Rio de Janeiro há 32 anos. Ao
longo de sua carreira, gravou nove
álbuns, recebeu prêmios, deixou
sua marca em mais de 300 discos
e realizou diferentes contribuições
para o cinema e para a TV. Também atuou como produtor mu-
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Produtor de Jataí reduz custo de
Pianista e compositor
Ricardo Leão abre o ‘Canto 2017’ energia com sistema fotovoltaico

Projetada para uma produção média de
30.000 kWh/mês, a usina fotovoltaica, na Fazenda Bom Jardim

diretor comercial da Strom Brasil,
Fernando Sabino, responsável pelo
projeto, a capacidade de produção
de energia da usina corresponde ao
uso mensal de 300 domicílios de
baixa renda.
Fernando destaca a facilidade
de acesso às informações de desempenho do sistema fotovoltaico.
“A Strom conta com um sistema de
monitoramento remoto que permite
que o produtor acompanhe, em
tempo real, o desempenho de sua
usina, tanto na economia de energia,
quanto nos benefícios ambientais,
inclusive, se quiser, pelo celular”,
destaca.
Pensando lá na frente
O engenheiro agrônomo Cláudio
Seabra, representante comercial
da Strom Brasil, esclarece que a
implantação de usinas de energia
fotovoltaica não causam impactos
ambientais, como por exemplo,
inundações de áreas agricultáveis, devastação da flora e fauna
e emissão de CO2 na atmosfera,
impactos estes, danosos e, muitas
vezes, irreversíveis para o ecossistema. “O Brasil possui um imenso
potencial para gerar eletricidade
a partir do sol. Só para se ter uma
ideia, a radiação solar na região
mais ensolarada da Alemanha, que
é um dos líderes mundiais no uso da
energia fotovoltaica, é 40% menor
do que na região menos ensolarada
do Brasil”, destaca.
Cláudio Seabra esclarece ainda
que o custo de implantação de
uma usina fotovoltaica, que era
economicamente inviável há algum
tempo atrás, caiu cerca de 40% nos
últimos 4 anos. “Este fato, somado
à abertura de linhas de crédito de
financiamento como, por exemplo, o FCO, faz com que, agora,
os projetos sejam muito viáveis,
pois as parcelas do financiamento
bancários são cobertas pelos valores anteriormente pagos para a
concessionária de energia. Como
o payback dessas operações se dá
entre 4 e 7 anos, dependo do projeto
e, a garantia de produção da usina é

superior a 20 anos, o que era despesa para o irrigante, passa a ser uma
grande fonte de lucro”, ressalta.
Outra viabilidade do investimento é a possibilidade de produzir
energia em uma área – rural ou
urbana, e compensá-la em outro
endereço dentro da área da mesma
concessionária. “Caso o consumo
esteja abaixo da produção de energia da usina fotovoltaica, o proprietário pode fazer a compensação do
excedente em sua casa ou escritório”, explica Seabra. Segundo o
Caderno de Recursos Energéticos
Distribuídos – FGV Energia, a
geração distribuída no Brasil tem
como base o “net metering”, no qual
o consumidor-gerador (ou “prosumidor”, palavra derivada do termo
em inglês prosumer – producer
and consumer), após descontado
o seu próprio consumo, recebe um
crédito na sua conta pelo saldo positivo de energia gerada e inserida
na rede (sistema de compensação
de energia). Sempre que existir
esse saldo positivo, o consumidor
recebe um crédito em energia (em
kWh) na próxima fatura e terá até
60 meses para utilizá-lo. No entanto, os “prosumidores” não podem
comercializar o montante excedente
da energia gerada entre eles.
Segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
os sistemas solares fotovoltaicos
instalados em residências, comércios, indústrias, prédios públicos e
na zona rural, já representam mais
de 99% das instalações de micro e
minigeração distribuídas no Brasil.
O país possui, atualmente, 12.520
sistemas fotovoltaicos conectados
à rede, que proporcionam economia
na conta de luz dos consumidores
e beneficiam um total de 13.897
unidades consumidoras espalhadas
pelo território nacional. Dos 100
MW instalados, 42% são provenientes da fonte solar fotovoltaica
e representam mais de R$ 850
milhões em investimentos no país
(Transcrito do site da Faeg/Gerência de Comunicação da Faeg
– [Texto: Irrigo]).
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Orizona: aniversário e, realização do ‘1º Festival
da Cachaça’, iniciativa da deputada Eliane Pinheiro

“Nossa cachaça é hoje uma das melhores do País e nós ainda não somos
reconhecidos por isso”, disse deputada estadual Eliane Pinheiro, em Orizona

emancipação de Orizona e último
dia do 1º Festival da Cachaça, da
Gastronomia e Cultura, que tem
como parceira a Prefeitura, com o
apoio do prefeito Joaquim Marçal
(PSDB), do Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas em
Goiás (Sebrae Goiás) e da Goiás

O objetivo é incentivar, profissionalizar e tirar os produtores
de cachaça da informalidade”, explicou Eliane Pinheiro

Turismo.
“Nossa cachaça é hoje uma
das melhores do País e nós ainda
não somos reconhecidos por isso.
A cachaça de Minas Gerais hoje
é tida como a melhor – e não é
verdade. Quando pensei em criar
um Festival, falei com o governa-

dor, que sugeriu irmos mais além
e criarmos o Circuito. O objetivo
é incentivar, profissionalizar e
tirar os produtores de cachaça da
informalidade”, explicou Eliane
Pinheiro. “O Sebrae Goiás também foi parceiro importantíssimo,
assim como a Goiás Turismo”,

“A cidade será conhecida no mundo”, projetou
Marconi ao citar outros Festivais criados em suas gestões

apontou.
Para Marconi Perillo, que
parabenizou a população pelo
aniversário, com a profissionalização de Orizona na exposição
dos principais produtores de cachaça, a localidade será conhecida
nacional e internacionalmente. A
cachaça de Goiás já conseguiu
um bom mercado externo e a
tendência é expandir, disse, com
satisfação e alegria. “A cidade será
conhecida no mundo”, projetou
o chefe de Estado, citando ações
realizadas em outros redutos, que
se tornaram marcas registradas
dos Municípios.
“Posso dizer que sou pé quente.
Fiz o primeiro Festival de cinema na cidade de Goiás, e já está
praticamente na vigésima edição.
Fizemos o primeiro Festival de
música em Pirenópolis e já está
na 19ª edição. Fizemos o primeiro
de ‘Gastronomia’ e já está no 16º”,
afirmou o governador, ao fazer referência ao Fica, Canto da Primavera e ao Festival Gastronômico
de Pirenópolis, respectivamente.

Fotos: Divulgação

Circuito Estradafora, da Yamana Andanças de Flávia
Morais representam
Gold, leva cultura itinerante
respeito aos Municípios
para mais de 3 mil pessoas

Deputada Flávia Morais (dir.) em visita ao Município de Cromínia

Circuito Estradafora: sessões de cinema e teatro para
a comunidade. Mais de 3 mil assistiram sessões da projeto

por meio da Mineração Maracá
Indústria e Comércio (MMIC) –,
mobilizou as cidades de Alto Horizonte, Campinorte e Nova Iguaçu
de Goiás dia 16. A ação envolveu
cerca de 250 voluntários para levar
serviços de cidadania e saúde para
a população.
Ao todo, mais de 18 mil atendimentos foram realizados no Dia
Integrar, nas áreas de educação,
lazer e cultura, meio ambiente,
saúde e cidadania. A comunidade
teve acesso a serviços como consultas com cardiologista, neurologista, oftalmologista, vacinação,
distribuição de kits odontológicos
e aplicação de flúor. Nas oficinas
de educação, trezentas e setenta
e oito crianças passaram pelas
atividades de contação de histórias
e desenho, por exemplo.
A cidadania ganhou destaque
no evento. Foram realizados 3.066
atendimentos, como emissão de
RG e CPF, corte de cabelo, fotografia para documentos, palestras
sobre mercado de trabalho, consultoria para criação de currículo e
oficina de biscuit. Na área de meio
ambiente, foram distribuídas mil
mudas e quatrocentas e quarenta
e nove pessoas receberam orientações sobre educação ambiental,
através dos fiscais da natureza.
A cultura e o lazer proporcionaram um dia especial para a
comunidade local. Houve apresentações de ballet, show e orquestra de viola, capoeira, catira
e mágica, oficina de zumba, além
de recreação com cama elástica,
escorregador inflável e piscina de
bolinha. A analista de comunida‘Dia Integrar’
O Dia Integrar 2017 – reali- des da Mineração Maracá, Josielle
zado pelo Instituto Yamana de Padilha, destaca que a empresa
Desenvolvimento Socioambiental, se sente ainda mais próxima da

comunidade com este tipo de ação.
“É importante contribuir com o
desenvolvimento socioeconômico
da região onde atuamos, por meio
da geração de emprego e renda e
inclusão da comunidade nas ações
proporcionadas pela empresa.
Mas é ainda mais gratificante
quando desenvolvemos ações
que nos colocam como parte do
contexto local, levando serviços,
entretenimento e saúde a quem
constitui a essência da empresa”,
avalia Josielle.
Instituto Yamana
Criado em 2012 pela Yamana,
o Instituto Yamana de Desenvolvimento Socioambiental tem
como objetivo principal promover
o desenvolvimento nas regiões
onde atua por meio de iniciativas
educacionais, sociais, ambientais
e culturais, contribuindo para o desenvolvimento local por meio de
ações, projetos e programas específicos, respeitando a diversidade
cultural e características locais.
O Instituto é o responsável pela
gestão e desenvolvimento dos
programas de responsabilidade
socioambiental da companhia e
o faz por meio de parcerias com
instituições para estimular pesquisas, incentivando ainda o conceito
de voluntariado, a ética, cidadania
e a democracia (Comunicação).

Em média, 250 voluntários
levando serviços de cidadania

de Goiás e do Brasil e, que não
se cansa de trabalhar em favor do
contribuinte em geral, carente de
mais ações positivas.
‘São nossas raízes culturais que
nos dão identidade e a valorização
dessa identidade cultural é muito
importante. Foi muito bom participar da cerimônia de abertura da
festa de Rodeio que ocorreu no
Município de Cromínia’, postou
a deputada em uma rede social.
Também: ‘Por onde passa, o
Saúde em Movimento é um sucesso e no Município de Uruaçu
não foi diferente! Na presença do
prefeito Valmir e autoridades, Dr.
George conversou com a população sobre os reflexos positivos da
saúde preventiva’.
“Justamente, pensando em
melhor qualidade de vida da sociedade goiana, é que eu trabalho
muito e destino emendas aos MuCompromisso
A congressista disse ao Jor- nicípios”, comentou Flávia Morais
nal Cidade, em agosto, que tem também ao periódico (Márcia
compromisso com a população Cristina).
Habitualmente, a deputada federal Flávia Morais (PDT) cumpre
intensa agenda de compromissos
em todas as regiões de Goiás,
dialogando com autoridades, personalidades, lideranças classistas
e populares. Nas pautas das visitas
parlamentares, assuntos relevantes
e de interesse público.
Ao desenvolver essas iniciativas – sem atrapalhar sua atuação
no plenário e nas Comissões da
Câmara Federal –, Flávia Morais
torna prático ainda mais a atenção,
consideração, o respeito perante
os Municípios.
Em outra série de visitas, a representante de Goiás no Congresso participa de ações do programa
Saúde em Movimento, coordenado
pelo esposo da mesma, médico
George Morais (doutor George).
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Entre os dias 23 de agosto
e 1º de setembro, o Instituto
Yamana de Desenvolvimento
Socioambiental, responsável pela
gestão e pelo desenvolvimento de
programas de responsabilidade
socioambiental da Yamana Gold,
levou cultura itinerante às cidades
de Alto Horizonte, Nova Iguaçu de
Goiás e Campinorte.
O Circuito Estradafora, realizado pelo grupo Teatro de Tábuas,
ofereceu sessões de cinema e teatro para a comunidade, que beneficiaram, especialmente, alunos das
unidades de ensino municipais da
região. Mais de 3 mil pessoas assistiram às sessões. O projeto tem
parceria com as Prefeituras das
cidades e Secretarias Municipais
da Educação, que deram o suporte
necessário junto às escolas locais.
A iniciativa possui estrutura
exclusiva: uma carreta-auditório
com cobertura inflável e capacidade para 140 pessoas. O equipamento proporcionou ao público
todo o conforto, a segurança e os
recursos técnicos necessários para
a realização de atividades artísticas com qualidade e de modo
itinerante. A carreta foi posicionada em pontos estratégicos de
cada cidade para diversas sessões
de cinema.
Não é a primeira vez que a
Yamana leva esse projeto para a
comunidade e o diferencial deste
ano é que foram realizadas sessões
noturnas para famílias de funcionários e comunidade em geral.
“Nosso objetivo era que circuito chegasse ao maior número
de pessoas possível, de forma
que a comunidade se sinta parte
das nossas unidades e projetos.
Levar cultura e entretenimento
faz parte do nosso compromisso
de desenvolvimento social para
com as comunidades onde atuamos”, afirma Lincoln Júnior,
coordenador de Saúde, Segurança,
Meio Ambiente e Comunidades da
Mineração Maracá.
Além de Alto Horizonte, Nova
Iguaçu de Goiás e Campinorte, o
Circuito Estradafora também está
sendo realizado pelo Instituto Yamana na cidade de Jacobina-BA.

Projeto de lei de
Eliane Pinheiro institui
o ‘Circuito da Cachaça’
Está em fase de segunda votação na Assembleia Legislativa
do Estado de Goiás o projeto de
lei número 2977/17, de autoria da
deputada Eliane Pinheiro, que institui o Circuito Turístico Cultural
da Cachaça no Estado de Goiás.
Segundo o texto da matéria, o
principal objetivo dessa idealização é valorizar e divulgar as várias
marcas de cachaça, produzidas nas
diversas regiões do Estado, com a
finalidade de melhorar a qualidade
de tais produtos e dos respectivos
serviços associados e estimular os
produtores e o turismo.
Conforme a proposição, durante todo o período do Circuito, os
produtores de cachaça oferecerão
ao público preços diferenciados,
apresentando uma cachaça específica para o evento, divulgando
suas características e as tradições
de cada região (Informações:
Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás).

Entrega de benefícios para Orizona, da parte das gestões
municipal, estadual e federal, com as presenças de Marconi,
de Eliane Pinheiro, do senador Wilder Morais (PP) e outros

Ernani/Divulgação

Quando pensou em criar uma
lei instituindo o Festival da Cachaça de Orizona, em consonância com o governador de Goiás,
Marconi Perillo (PSDB), a deputada Eliane Pinheiro projetava
que isso alavancaria um produto
que qualifica o município, com
o intuito de fazê-lo reconhecido
no Brasil e no mundo. Marconi
não só apoiou como incentivou
a criação, como fez com outros
produtos e Festivais desde que
assumiu a Administração estadual
pela primeira vez, em 1999.
Eliane Pinheiro acompanhou,
em 16 de setembro, o governador durante as festividades
pelo aniversário de 167 anos de

Fotos: Divulgação/Governo de Goiás

Deputada estadual Eliane
Pinheiro (PMN) acompanha
governador durante festividades
pelo aniversário de Orizona e do
1º Festival da Cachaça, da Gastronomia e Cultura da cidade,
idealização da parlamentar e,
que tem como parceira a Prefeitura, o Sebrae e Goiás Turismo.

Deputada Flávia Morais parabenizando a nortense Mara Rosa

Ministério da
Cultura tem
novo diretor de
Livro, Leitura,
Literatura
e Bibliotecas
O Departamento de Livro,
Leitura, Literatura e Bibliotecas
(DLLLB [que precisa praticar
processo de aproximação com
as bibliotecas brasileiras para
melhorar o funcionamento e atendimento delas]) do Ministério da
Cultura (MinC) tem novo diretor:
Guilherme Relvas. Formado pela
Universidade Federal do Pará
(UFPA), o administrador público
aceitou o convite do ministro
Sérgio Sá Leitão, por indicação
do secretário da Economia da
Cultura, Mansur Bassit.
Sá Leitão destacou a experiência de Relvas na gestão das
políticas do sistema de bibliotecas
públicas no País. “É um profissional competente, com experiência
na área e na Administração pública, que tem bom trânsito no setor”,
afirmou. Até dias atrás, Relvas
(que teve nomeação publicada no
Diário Oficial da União [DOU]
de 15 de setembro) foi secretário-executivo do Sistema Estadual de
Bibliotecas do Pará, na Fundação
Cultural do Estado do Pará. Ele
tem experiência na gestão de políticas públicas de livro, leitura, literatura e bibliotecas e coordenou
ações para democratizar o acesso
ao livro e promover a leitura. Coordenou, nos últimos dois anos,
um programa de capacitação que
qualificou mais de 2,4 mil agentes
culturais em 15 polos regionais
do Pará.
Projeto aprovado
Um dos projetos planejados por
Relvas foi aprovado na seleção
do Programa Ibero-Americano de
Bibliotecas Públicas (Iberbibliotecas): o Encontro Pan-Amazônico
de Bibliotecas Públicas, previsto
para ocorrer em 2018, em Belém.
Hoje, desenvolve, em parceria
com o Instituto de Políticas Relacionais, os Encontros Regionais
Pará Ler e o Censo de Bibliotecas
Municipais do Pará. Além disso,
Relvas apoiou a realização do
Encontro Nacional de Bibliotecas
Comunitárias em 2017, em Belém, organizado pela Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias,
com o apoio do Instituto C&A
(Informações, sob adaptações e
acréscimo de dados: Assessoria
de Comunicação do MinC).
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INFORMES

Uruaçu, 1º a 15 de setembro de 2017

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

