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história - ‘o que se pode concluir com o caso dos bascos e catalães é 
que esses sentimentos separatistas em relação à espanha tiveram duas 
matrizes: os primeiros possuem cunho histórico e político muito fortes, 
enquanto os segundos seguem uma agenda cultural desde o movimento 
renascentista (século xIx). cientistas políticos consideram que a tendência 
é que não consigam independências nos próximos anos, face forte apoio 
que o estado espanhol possui por parte da união europeia e da onu’.

(fonte: rodolfo alves Pena, em ‘Movimentos Separatistas da espanha: Bascos e catalães’)

jornal cIdade - conTaToS coM a redaçÃo

*jotacidade@gmail.com *www.jotacidade.com
*blogdojornalcidade.blogspot.com *@jornalcidadeuruacu 
*www.facebook.com/jornalcidadeuruacu *@jornalcidade

*(62) 3357-4158 *98500-1331 (whatsapp) *99657-1441

jc (IMPreSSo): deSde feVereIro/2002 - jc (on-lIne): deSde SeTeMBro/2005

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

jc (BloG do jornal cIdade): deSde julho/2008

A Yamana Gold se orgulha de fazer parte desta 
história e parabeniza o povo de Campinorte por sua 
trajetória de lutas, superação e crescimento.

foram marcados por um 
povo unido e acolhedor.  
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E É ASSIM, JUNTOS, 
QUE VAMOS LUTAR PARA 
MELHORAR CADA VEZ MAIS. 

Campinorte 

Afi nal, cultura e progresso 
nunca é demais!

Os 54 anos   de

Governadoriável Zé Eliton não quer 
saber de ódio, rancor ou xingamento

COMUNIDADES - Página 5

Numa referên-
cia ao discurso de 
segmentos das opo-
sições, o vice-go-
vernador Zé Eliton 
(PSDB), principal 
nome da base aliada 
para a disputa do Go-
verno de Goiás em 
2018, deixa claro: 
“A política de ódio e 
xingamentos é coisa 
de pessoas atrasa-
das”. Apoiado pelo 
governador Marconi 
Perillo, da mesma 
sigla, ele diz: “Fico 
muito feliz por fazer 
a prática do bem que 
constrói um futuro 
melhor para nossa 
população”.
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conTraTe nossos 
Serviços fotográficos 

(baixos preços). 
dIVulGue seu 

evento 
(baixos preços).

DR. JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA é especialista em Medicina Interna e Cardiologia, Assistente do Serviço de Cardiologia e Risco Cirúrgico  do Hospital 
das Clínicas-Faculdade de Medicina/Universidade Federal de Goiás - Goiânia; membro Sociedade Brasileira de Cardiologia; e, Estudante de Filosofia. E-mail: joaojoaquimoliveira@gmail.com

Medicina desumana - A robotização 
e desumanização da medicina

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

Imagem... - HojeImagem... - Ontem
...Na continuidade do cronograma do Semi-

nário de Parcerias 2017, a Mineração Maracá 
Indústria e Comércio realizará em outubro plantão 
para tirar dúvidas. Alto Horizonte: dia 17 (8h-12h), 
na sede do Núcleo Desenvolvimento Profissional 
(praça Pedro Francisco Dias, 100). Nova Iguaçu 
de Goiás: dia 17 (14h-17h), na Câmara (rua Fran-
cisco Nunes, 84). Campinorte: dia 18 (8h-16h), 
no Centro Catequético (avenida Central, 237). Na 
etapa inicial, realizada pelo Instituto Yamana de 
Desenvolvimento Social, via MMIC, representan-
tes de 36 instituições filantrópicas (na foto, reunião 
de 28 de setembro, em Campinorte), quando 
foram apresentadas regras do novo regulamento, 
orientações para preencher o projeto e prazos de 
inscrição (Comunicação. Com Márcia Cristina).

...25 de abril de 2009 e a então 
deputada federal por Goiás, Raquel 
Teixeira, visitava Uruaçu, informando 
oficialmente in loco destinação de 
verba para adequações, melhorias no 
estádio Roberto Izidoro de Almeida 
(Serra Grande), principal praça es-
portiva da cidade nortense, que agora 
passa por novo ciclo de obras civis, 
em dedicação do hoje prefeito Valmir 
Pedro (PSDB) (esq.). Titular da Secre-
taria de Estado da Educação, Cultura e 
Esporte (Seduce) na atual gestão esta-
dual, Raquel é incentivadora também 
da área esportiva, que abre portas de 
forma positiva (Márcia Cristina).
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Disputas: de deputado estadual a presidente da República

‘Articulações, 
conjecturas, 
sondagens, 

contatos, 
negociações, 
garantias...’

Em época de ainda existente ressaca eleitoral do ano passado, as eleições 2018 rendem 
debates e comentários permanentes em todos os lugares e a cada instante. Articulações, 
conjecturas, sondagens, contatos, negociações, garantias, promessas, reuniões, hipóte-
ses, suposições, achismos... São muitas as atividades.

No pleito de 7 de outubro de 2018 (e 28, onde ocorrer segundo turno), o eleitorado 
elegerá 1.059 deputados estaduais (incluindo os 24 deputados distritais), 513 deputados 
federais, 54 senadores, 27 governadores e a pessoa que presidirá o Brasil.

Para debates, este Editorial traz alguns tópicos. Confira:

Uruaçu: um nome através de prévias para deputado. Será?
Diferentes frentes políticas, mesmo que timidamente, defendem candida-

tura de alguém tradicional de Uruaçu para deputado estadual. De preferência, 
candidatura única e com o nome escolhido através de prévia, com consulta 
popular supervisionada por representantes de tais alas. Quem melhor so-
bressaísse, ganharia apoio das demais agremiações e representações.

Como é de conhecimento público, o prefeito Valmir Pedro (PSDB) apoia 
a reeleição da deputada estadual Eliane Pinheiro (do PMN, indo para o 
PSDB), que alugou casa na cidade, onde passa parte de cada semana. Parte, 
porque participa das atividades parlamentares (plenário e Comissões), além de visitar 
outras cidades. O PSDB e siglas aliadas do prefeito tenderiam não indicar nenhum nome 
para essa prévia, pois – mesmo com alguns insatisfeitos internamente (algo natural) –, 
a questão apoio para Eliane está fechada, sacramentada.

Goiás: Ronaldo Caiado sugere prévias. O PMDB aceitará?
Em Goiás, o senador Ronaldo Caiado (DEM) defende, sem ruptura, a realização de 

prévias para a escolha dos nomes da chapa oposicionista que disputará o Governo de 
Goiás no próximo ano. O partido dele, que deseja sair candidato, mantém ligação com 
o PMDB, que visa lançar o deputado federal Daniel Vilela para governador.

A situação tem nome definido para o embate, sob bênção do governador Marconi Pe-
rillo (PSDB): o hoje vice-governador José Eliton (PSDB), agora chamado de Zé Eliton.

Brasil: PSDB fará prévia para definir presidenciável?
Prefeito de São Paulo e possível candidato à Presidência da República, 

João Doria (PSDB) afirma que não disputará eleições prévias com o gover-
nador de São Paulo, Geraldo Alckmin, colega de sigla. Sobre sair ou não do 
PSDB, andou comentando: “Pretendo continuar, até que alguma circuns-
tância me impeça disso”. Doria sugere que o desempenho nas pesquisas 
de intenção de voto seja o critério adotado na escolha do presidenciável 
tucano, procedimento com o qual discorda o grupo político de Alckmin.

O PT é enfático: Lula sairá candidato em 2018, mesmo com o conteúdo 
da delação premiada de Antonio Palocci e outras adversidades, acreditam 
os aliados do ex-presidente da República.

Sobre Geddel, Joesley, Palocci: Cazuza e Renato Russo? Atuais
Cazuza, em parceria com Arnaldo Brandão: ‘A tua piscina tá cheia de ratos’ (canção 

O Tempo Não Para). Renato Russo, pela banda Legião Urbana: ‘Sujeira pra todo lado’ 
(canção Que País é Esse?).

No Brasil, as pessoas, com razão, ainda ficam – mesmo passando as décadas e com 
tanta corrupção –, admiradas, assustadas, contrariadas com as atitudes de variados 
políticos e personalidades, tipo Geddel, Joesley e Palocci.

A diferença em qualificação 
tecno-científica entre um médico 
que se forma hoje e aquele que se 
formou há 50 anos é enorme. E 
abaixo vêm as razões. Há 50 anos 
não se dispunha da sofisticação 
de exames que temos atualmente. 
Nos idos de 1950 e 1960, o arse-
nal de exames imunobiológicos, 
hematológicos e de imagens era 
muito restrito.

Essa carência tecnológica 
de exames complementares em 
décadas passadas exigia do pro-
fissional de saúde uma formação 
mais aguçada como clínico; 
qualquer que fosse a sua especia-
lidade. Especialidades médicas 
que, aliás, eram poucas. Na falta 
de muitos exames laboratoriais 
o médico se via na obrigação 
de ter um apurado raciocínio 
semiológico. Para tanto duas 
disciplinas na formação médica 
eram capitais: semiologia e fisio-
logia (fisiopatologia).

Uma semiologia padrão se 
inicia através de uma minucio-
sa anamnese (entrevista). É o 
momento em que deve-se dar 
liberdade à livre expressão do 
paciente. Oportunidade em que 
o médico escutará (escutató-
ria) atentamente cada queixa, 
sentimento, sintoma e relato do 
doente. Trata-se de uma fase sig-
nificativa da consulta médica na 
qual o profissional já inicia uma 
análise, um juízo, uma presunção 
diagnóstica da pessoa.

Terminada a anamnese vem a 

segunda etapa igualmente impor-
tante que é o exame físico. E neste 
expediente da consulta eu me dete-
nho e exalto a sua importância. Ele 
representa um item lapidar na con-
sulta de qualquer especialidade. 
Com um exame físico ético, isento 
e altamente técnico o médico tem a 
oportunidade de avaliar a natureza 
do quadro clínico, a intensidade da 
doença, o diagnóstico anatômico e 
até a causa (agente etiológico) da 
afecção motivadora da consulta.

Com os avanços e aprimora-
mento nas técnicas diagnósticas 
tem havido, na mesma proporção, 
um declínio na formação, na ap-
tidão e na capacitação clínica do 
profissional. O que representa uma 
perda na formação ou vocação 
humanística do médico. O que é 
lamentável. Pelo que assistimos 
hoje, o estudante de medicina já 
inicia o curso visando uma espe-
cialidade.

O recém-formado sai da Fa-
culdade certo de que terá ao seu 
dispor um cardápio enorme de 
exames. Muitas vezes esse egresso 
do curso de graduação pouco ou 
nada conhece dos métodos diag-
nósticos no mercado médico. O 
que representa uma distorção em 
sua formação. Como eu solicito 
uma tomografia sem contraste, se 
eu não tenho conhecimento dessa 
técnica diagnóstica? O que ela 
vai me revelar? Quais suas limi-
tações, contraindicações e riscos 
de agravo à saúde? Parece uma 
insanidade profissional, indicar 

um exame sem o domínio de sua 
técnica, e o que pode acrescentar 
numa boa consulta.

Cada exame complementar se 
torna significativo e de boa relação 
custo/benefício, na medida em que 
haja uma boa correlação clínica 
na sua prescrição. Nesses tempos 
da digitalização em tudo, tenho 
visto um despreparo e impru-
dência generalizada no emprego 
de exames complementares. Há 
profissional de saúde que tem o 
desplante de frente a uma pessoa 
hígida, saudável em tudo, solicitar 
uma lista de 30 ou 40 exames de 
sangue, sem nenhum critério, sem 
nenhum dado clínico (sintomas) 
que os justifique. Charlatanismo 
puro. Imagine esse cenário, muito 
encontradiço: paciente jovem, 
sem nenhuma doença ou queixa 
submeter a dosagens de vitami-
nas, minerais, exames de tireoide, 
enzimas hepáticas, imunoensaios 
para vírus HIV, hepatites, sífilis, 
doenças inflamatórias; conside-
rando que este cliente não tem 
nenhum dado semiológico ou 
epidemiológico, nenhum com-
portamento ou fator de risco para 
realizar esses exames. São situa-
ções frequentes nos laboratórios.

Sem mais delongas três conse-
lhos eu deixo para os colegas de 
profissão, sobretudo aos noviços 
e iniciados.

Primeiro: humildade, consci-
ência e aceitação de que ninguém, 
nenhum médico sabe tudo que de-
veria saber. Na dúvida peça ajuda 

a quem sabe mais. Médico não 
é mágico e nem é Deus; alguns 
consideram infalíveis. Vaidade 
pura.

Segundo: clareza na comu-
nicação ao doente e familiar, 
sobre a impressão diagnóstica na 
primeira consulta.

Terceiro: moderação e muito 
critério na solicitação de exames 
e na prescrição de medicamentos 
e/ou qualquer outra terapia.

O que temos visto hoje são 
médicos com precária formação 
clínica, conhecimento insuficien-
te em semiologia médica, pouca 
escuta e exame físico superficial 
do paciente. Enfim, relação mé-
dico/paciente desumanizada e 
artificial. São profissionais que 
escutam pouco e mal põem a 
mão no doente. E para se chegar 
ao diagnóstico há uma exagera-
da e inapropriada solicitação de 
exames.

O expediente de muito exa-
me se torna em uma medicina 
fria, maniqueísta, robotizada e 
desumana, o que empobrece a 
relação com o doente e encarece 
o tratamento. São efeitos cola-
terais na saúde e no orçamento. 
O que desmerece ainda mais a 
profissão praticada nos tempos 
das tecnologias de ponta e digital. 
Dessa forma são médicos que 
parecem despachantes de saúde, 
tal a falta de habilidade e pobreza 
no raciocínio clínico das queixas 
e achados alterados num exame 
físico bem feito.

Márcia Cristina

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

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

Em iniciativa do visionário 
Antônio Eckert, diretor teatral 
do Grupo Teatral Limpando 
o Olho (GTLO), foi realizado 
em Uruaçu dias 8 e 9 de julho 
o Curso de Produção de Cerveja 

Caseira. Prática ganha adeptos 
e Eckert planeja muito para o 
segmento, envolvendo a cidade.

Experiente, o sommelier Da-
niel Lell Natal, proprietário da 
Bräuhaus Escola da Cerveja e Pub, 
sediada em Goiânia, ministrou os 

ensinamentos.
Nos instantes iniciais, aula teó-

rica, englobando introdução à cul-
tura do assunto em si, evidência de 
matérias-primas (características e, 
composição dos maltes, lúpulos, 
leveduras e água mineral), etapas 
centrais do processo de produção 
cervejeira e, explanações quanto 
aos equipamentos, utensílios 
necessários para a elaboração da 
diferenciada bebida.

Já a data seguinte apresentou 
como pauta ações práticas, como 
elaboração (moagem, mosturação 
[obtenção de rendimento otimiza-
do de extração], filtração, fervura, 
whirlpool [remoção de partículas 
em suspensão para deixar a ceva 
mais cristalina], resfriamento), 
preparo do fermento, a inoculação 
e o rígido acompanhamento da 
fermentação. Na última fase do 
dia, o que se chama de priming 
e o engarrafamento dos litros da 
cerveja produzida. A produção foi 
envasada dia 16 de agosto, “pron-
ta para o consumo”, antecipava 

Eckert à reportagem.
Segundo Eckert, o evento cer-

vejeiro superou todas as expectati-
vas, detalhando que para o período 
16 a 20 de agosto, ele e os demais 
participantes idealizaram uma 
produção maior (três brasagens, 
que é uma das fases mais vitais 
do processo quente da produção 
da cerveja artesanal).

O Curso, que teve data inicial 
divulgada para se realizar no últi-
mo final de semana de junho, ha-
via sido adiado devido imprevisto, 
motivo de força maior.

“Outra novidade, é que fomos 
convidados a participar do ‘Fes-
tival de Cervejas Artesanais’, na 
cidade de Goiás, em 2, 3 e 4 de 
novembro. Queremos ter cerca de 
50 estilos nas torneiras, ‘Cursos’, 
palestras e muita comida boa”, 
prevê e torce Eckert.

Gaúcho residente de Uruaçu 
há anos, o diretor teatral, que já 
trabalhou em fábrica de cerveja no 
Sul brasileiro, opina ser tendência 
mundial: com o passar dos anos, 

Uruaçu sedia ‘Curso de Produção de Cerveja 
Caseira’

Curso de Produção de Cerveja Caseira: inovação em Uruaçu
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mais e mais pessoas consomem 
apenas cervejas caseiras, deixan-
do de lado a opção convencional. 
“Depois do Curso, toda pessoa 
participante tem a oportunidade, 
tranquilamente, para fabricar a 
sua cerveja super especial em casa 
e, com qualidade. Novidades por 
vir”. Palavras dele, um apaixona-
do pela causa, antes do ocorrido.

O GTLO, que mantém o Ponto 
de Cultura – Projeto Circulando 
(local do Curso) na cidade do 
Norte goiano, geralmente idealiza 
e promove inovadoras atividades 
culturais, educacionais, ambien-
tais, sociais, assistenciais, tradi-
cionais e afins. Isso, sem perder 
o olhar para apresentações em 
outras cidades goianas, inclusive 
na capital Goiânia. Contatos com 
Eckert: (62) 98414-7979, 99954-
8449; 3357-4185; e, antonio.
eckert@hotmail.com.

Bräuhaus
Em informações da Bräuhaus, 

que oferece outros Cursos cer-

vejeiros, a empresa esclarece: 
‘Buscando divulgar a cultura 
cervejeira nacional e internacional 
em Goiânia, a Bräuhaus Escola 
da Cerveja e Pub, fundada pelos 
amigos Daniel Lell e Daniel 
Scodro, promove a realização de 
vários Cursos relacionados a fa-
bricação de cerveja artesanal com 
sala de aula climatizada, cozinha 
cervejeira, pub, loja de insumos 
e biergarten. Além disso, nosso 
pub possui os melhores rótulos 
de cervejas nacionais e internacio-
nais, insumos para fabricação de 
cerveja caseira e vários souvenirs 
para os fãs de cervejas especiais. 
Venha conhecer as melhores cer-
vejas do mundo, harmonizadas 
com nossas carnes, hambúrgueres 
e vários outros pratos feitos com 
produtos de alta qualidade e ótima 
procedência’.

Outras informações podem ser 
obtidas nas opções www.escola-
brauhaus.com.br e www.facebook.
com/escolabrauhaus. Leia mais na 
submatéria, abaixo.

Jota Marcelo

Proprietário da Bräuhaus 
Escola da Cerveja e Pub, es-
tabelecida em Goiânia, Daniel 
Lell Natal possui certificado 
internacional de sommelier de 
cerveja, mostrando “o quanto ele 
é experiente no ofício”, já dizia 
Antônio Eckert, diretor teatral do 
Grupo Teatral Limpando o Olho 
(GTLO) e organizador do Curso, 
antes do acontecimento. Falando 
ao Jornal Cidade, o visitante 
da capital comentou sempre ter 
a intenção de estar no interior 
ministrando Cursos, conhecendo 
mais pessoas que lidam ou pre-
tendem lidar com a cerveja arte-
sanal. Segundo o entrevistado, “a 
cerveja artesanal hoje no Brasil 
está crescendo bastante”. Leia 
entrevista com Daniel Lell Natal, 
concedida após o encerramento 
do evento, na tarde de 9 de julho.

Como avalia poder levar 
conhecimentos cervejeiros ao 
interior?

Desde que eu abri a Escola aqui 
no Centro-Oeste tive a intenção 
de expandir, divulgar a cultura 
cervejeira, que no nosso Estado 
está nascendo agora. A intenção 
minha desde o início é ir para o 

interior, conhecendo novas pesso-
as adeptas, veteranas também no 
assunto, as cervejas artesanais, a 
fabricação de cerveja, que é muito 
simples fazer e que todo mundo 
pode fazer sua cerveja em casa.

Quantas vezes forem chama-
dos, estarão nas regiões goianas?

Sempre. Constantemente pes-
soas me convidam e convidam 
a Escola. Para ministrarmos em 
Goiânia ou no interior, sempre 
estamos à disposição, bastando di-
álogo, agendamento e, vamos sim. 
Dentro de julho, antes, tínhamos 
um curso ministrado: em Rio Ver-

de [cidade do Sudoeste goiano].

Em âmbito nacional, como 
está a questão da cerveja arte-
sanal?

A cerveja artesanal hoje no 
Brasil está crescendo bastante. 
Só no ano passado, cresceu 12% 
no mercado. Isso, com a crise que 
estamos vivendo, mas a tendência 
é que aumente cada vez mais, pois 
o número de fábricas no Estado 
de Goiás que nós tínhamos eram 
apenas duas artesanais. Assim, 
terá um crescimento este ano e, 
em 2018 existirão novas opções. 
Já vemos abertura, vai aumentar 
cada vez mais e é um mercado 
que evolui muito, deixando cla-
ro: estamos nascendo agora no 

Daniel Lell Natal diz que cerveja 
artesanal ‘é um mercado que evolui muito’

Daniel Lell Natal (dir.), com Antônio Eckert durante o Curso: 
“A cerveja artesanal hoje no Brasil está crescendo bastante”

Centro-Oeste [do Brasil].

Fale sobre a Bräuhaus.
Temos em Goiânia, a Esco-

la e diversos Cursos, pois não 
ensinamos só sobre a produção. 
Oferecemos também Cursos de 
Degustação de Rótulos, permi-
tindo o conhecimento do ato de 
tomar a cerveja especial. Curso de 
Sommelier, que é para formação 
profissional, mesmo envolvendo 
pessoas que querem atuar na área 
e, que é um Curso mais profis-
sionalizante ainda, durando 100 
horas/aulas. Temos outros que 
trouxemos direto para a Bräuhaus, 

todos relacionados com cerveja.

Quais são suas impressões so-
bre Uruaçu e os participantes?

É um prazer! Adorei conhecer 
Uruaçu. O máximo que tinha 
conhecido era Ceres [cidade do 
Vale do São Patrício goiano] e, 
chegar aqui, encontrar uma turma 
animada – para começar –, para 
nós é ótimo, pois são os primei-
ros daqui. Vão formar opiniões e 
cada vez mais divulgarão a cultura 
cervejeira para Uruaçu e a região. 
Isso é ótimo [reportagem postada 
no Blog do JORNAL CIDADE/
Personalidades, com mais fotos].

Dividido em dupla etapa, o Curso tem aulas teórica e prática

Curso: com atenção, paciência, em etapas diferenciadas... 
Mas, é satisfatório. É o processo natural de produção cervejeira

Iniciativa local do Curso ficou por conta do sábio Antônio 
Eckert (foto acima), diretor teatral do Grupo Teatral Limpando 
o Olho, que mantém o Ponto de Cultura – Projeto Circulando

Segundo Eckert, o evento superou todas as expectativas

Curso foi ministrado pelo renomado sommelier Daniel Lell Natal

Experiente, o professor Daniel Lell Natal é proprietário da 
Bräuhaus Escola da Cerveja e Pub, com sede em Goiânia
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Participaram do evento, além 
de Uruaçu, lideranças do PSDB 
de Alto Horizonte, Amaralina, 
Barro Alto, Campinorte, Gua-
rinos, Itapaci, Mara Rosa, São 
Luiz do Norte, Porangatu e 
Uirapuru.

O PSDB Goiás realizou, na 
manhã de 16 de setembro, em 
Uruaçu, o quinto de uma série 
de 18 Encontros Regionais que 
têm como objetivo discutir o 
Brasil e preparar um projeto de 
governo para Goiás. Na ocasião, 
os presentes listaram problemas e 
dificuldades locais, mas também 
sugeriram ações para a unidade 
e o fortalecimento do PSDB 
em Goiás. O evento reuniu, na 
cidade-sede (Uruaçu), militantes 
e lideranças do PSDB e, nomes 
de outras siglas aliadas.

Presidente estadual do partido, 
o deputado federal Giuseppe Vec-
ci, que também é vice-presidente 
do Nacional, explicou o andamen-
to de pautas internas, em Brasília, 
e igualmente ressaltou a importân-
cia de a sigla fazer uma reflexão 
política do atual momento. “O 
PSDB quer ouvir a todos. Nós 
queremos a efetiva participação 
de todos os membros da sigla nas 
decisões partidárias”, declarou.

O presidente interino do PSDB, 
senador Tasso Jereissati (CE) 
e, o secretário-geral do partido, 
deputado federal Silvio Torres 
(SP), estabeleceram datas para 
a realização das convenções 
partidárias internas, definindo as 
novas Executivas das 27 Unidades 
Federativas e a Nacional: 11 de 
novembro (convenções estadu-
ais) e 9 de dezembro (convenção 
nacional).

O PSDB de Uruaçu, que conta 
com diretório municipal, é presi-
dido por Mauri Lemes, empreen-
dedor urbano e rural, reconduzido 
ao posto em 19 de abril último por 
maioria absoluta de votos.

Prefeito Valmir Pedro
Para o prefeito de Uruaçu, Val-

mir Pedro, o PSDB e o presidente 
da legenda acertam ao promover 
Encontros. “Eu tenho dito o quão 
importante é discutir o PSDB e 
preparar a nossa campanha ao Go-
verno de Goiás”, afirmou. Três são 
os vereadores da sigla em Uruaçu: 
Sil (presidente da Câmara), Bia e 
Wanildo Freitas (leia mais sobre 
Valmir Pedro, evidenciando o 
evento, na submatéria).

Presente ao evento, o deputado 
estadual Helio de Sousa, também 
elogiou a realização. “Vecci mos-
tra que o PSDB não tem medo 
de enfrentar as adversidades em 
Goiás e no Brasil. Ele mostrou 
muito bem, aqui hoje, como o 
partido fará isso”, discursou. O 
deputado de Goianésia, cidade 
do Vale do São Patrício, também 
comentou a pré-candidatura do 
vice-governador de Goiás, Zé Eli-
ton, ao Palácio das Esmeraldas. “A 
‘estrela’ que mais cresce, hoje, no 
Brasil, é a do governador Marconi 
Perillo [PSDB]. É inquestionável a 
capacidade que ele tem de promo-
ver avanços. Eu não tenho dúvida 
de que será senador da República 
e presidente do PSDB Nacional. 
Já o vice-governador Zé Eliton 
provou que está preparado. Nós 
conseguimos o ‘milagre’ de ele ser 
o candidato a governador natural 
do PSDB”, acrescentou o tuca-
no, cutucando: a oposição bate 
cabeça para definir o candidato 
dela, enquanto o PSDB e aliados 
têm candidaturas confirmadas e 
expostas.

Pregando união, confiança e 
centrado na vitória em 2018, o 
deputado estadual Júlio da Retífi-
ca, por sua vez, chamou a atenção 
para o discurso do deputado Vecci. 
“Tudo o que Vecci disse aqui é 
verdade. A maioria do nosso povo 
está sem esperança. Se fôssemos 
analisar o descrédito da classe, 
nem estaríamos aqui, mas a gente 

sabe que é por meio da política 
que vamos ajudar pessoas, ajudar 
o nosso estado e o nosso País”, 
avaliou o representante nortense 
na Assembleia Legislativa do 
Estado de Goiás.

Grandeza da sigla
Oradores do PSDB se reve-

zaram nas mensagens. “Temos 
as melhores ações e os melhores 
planos de governo. Esse partido é 
importante para vida dos goianos 
e dos brasileiros. Vamos em frente 
e continuar ajudando”, expôs o 
prefeito de Itapaci, Mário Maca-
co. “Estamos compromissados 
com a candidatura do nosso vice-
-governador Zé Eliton ao Governo 
de Goiás”, manifestou o prefeito 
de Uirapuru, Ailton de Amorim.

“Criatividade e responsabilida-
de social que nós do PSDB temos, 
além de preparo para fazer ban-
quete em meio às de dificuldades. 
Mesmo com a crise a gente tem 
criatividade para ousar e realizar 
bons mandatos.” Do prefeito de 
Porangatu, Pedro Fernandes, me-
morizando que o PSDB prossegue 
firme em todo o Estado na defesa 
dos interesses populares.

Aconselhou Cabo Borges, pre-
feito da vizinha Alto Horizonte, 
que é de um partido aliado – PSD 
(antes, ele era do PSDB) – e, que 
se fez acompanhado do vice-pre-
feito Silvestre Rodrigues (PSDB): 
“Ou nós fazemos uma reforma 
política ou vai ficar muito difícil 
conduzir esse País. Converse sobre 
política com o seu filho, o seu so-
brinho, seus familiares. As pessoas 
precisam ter educação política. O 
PSDB, por outro lado, precisa se 
reciclar”.

Presidente Mauri Lemes
Desejando boas vindas, o pre-

sidente anfitrião Mauri Lemes 
enalteceu a realização do evento, 
destacando ser essencial a intera-
ção entre os filiados da região e, 
que a série de Encontros ajuda o 
PSDB debater, aperfeiçoar e ino-
var. “Importante também o fato de 
estarmos, nessas ocasiões, fazendo 
a filiação de novos quadros. É o 
caso de Uruaçu, hoje, que recebe 
novos filiados. Sejam todos bem-
-vindos!”.

Nos Encontros, o PSDB está 
oficializando filiações de novos 
tucanos (apelido dos que nele cer-
ram fileiras), pessoas cujas origens 
estão em diferentes classes sociais 

e segmentos, até mesmo para que 
o partido não continue rotulado de 
elitista. Entre as novas conquistas 
deste quase final de 2017, estão o 
empresário Wandresley Menezes, 
proprietário da Marmoraria Stone 
Way; e, doutor Wagner Camapum, 
engenheiro civil e dono do Hotel 
Norte Sul.

Para Mauri, falando ao Jornal 
Cidade, outros aspectos posi-
tivos é que em cada Encontro 
são feitas explanações sobre o 
plano nacional para 2018, “pois 
o PSDB apresenta condições de 
ganhar as eleições para presiden-
te da República. Nosso partido 
tem bons nomes para concorrer”, 
prevê. “Vale lembrar ainda que 
questões burocráticas também são 
tratadas nessas ocasiões, inclusive 
com explicações sobre a pequena 
reforma eleitoral em andamento, 
o financiamento de campanha e, 
os temas da conjuntura política 
nacional. Poderia ser em quanti-
dade maior e melhores condições 
as novidades para o ano que vem, 
mas as propostas de mudanças no 
nosso sistema político-eleitoral 
brasileiro precisam continuar 
ganhando debates no Congresso”, 
salienta o dirigente uruaçuen-
se, que informa: o Encontro do 
Norte ocorreu em Uruaçu devido 
atuação dele e do prefeito Valmir 
Pedro. “Pode parecer que não, mas 
é bom ter um evento como esse em 
nossa cidade”, finaliza.

Em Goiás, o PSDB tem Marco-
ni Perillo como liderança maior e 
integrante que ocupou o cargo de 
governador nos mandatos 1999-
2002, 2003-2006, 2011-2014 e 
atualmente (2015-2018). Nesse 
período, Marconi se elegeu sena-
dor (para o mandato 2007-2014 
[renunciou em 2010, para concor-
rer a governador]) e, foi o princi-
pal responsável pela eleição do 
então aliado Alcides Rodrigues, 
na época do PP, para governar 
Goiás entre 2007 e 2010. Além 
de possuir nomes expressivos em 
seus quadros com pretensões elei-
torais para as eleições do próximo 
ano – Marconi (para o Senado) 
e Zé Eliton (para o Governo de 
Goiás) são os principais exem-
plos –, o PSDB conta com agre-
miações aliadas que pretendem 
indicar integrantes para ocupar a 
chapa majoritária. (Assessoria de 
Comunicação do PSDB-GO e 
Jornal Cidade). [Leia mais sobre 
o PSDB na submatéria

‘Encontro do PSDB’ reúne 
em Uruaçu lideranças de 11 
cidades do Norte e do Vale

Valmir Pedro elogia 
‘Encontro’ e torce para 
deputada Eliane Pinheiro 
se filiar no PSDB

Prefeito de Uruaçu, que sediou 
mais um Encontro do PSDB, Val-
mir Pedro enaltece evento da sigla 
dele: “Foi um ‘Encontro’ muito 
proveitoso. Tivemos várias pautas 
importantes. Discutimos também 
os caminhos do partido para as 
eleições 2018 com a candidatura 
do vice-governador Zé Eliton, do 
PSDB, para o Governo de Goiás”. 
Sobre a deputada estadual Eliane 
Pinheiro, opina: “Hoje se tornou 
um grande nome, sem dúvida 
nenhuma vai ser a deputada mais 
votada de Goiás e nada melhor 
do que ela se filiar no PSDB, o 
partido do seu grande líder, do 
nosso grande líder Marconi Pe-
rillo [governador de Goiás pela 
legenda]”. Confiante também na 
eleição nacional, salienta que o 
PSDB detém os “melhores nomes 
para a disputa do próximo ano 
para o Palácio do Planalto”. Em 
1998, quando Marconi decidiu se 
lançar candidato a governador, 
muitos correram dele. Valmir 
ajudou desde o início da meta de 
Marconi. É o mesmo Valmir Pedro 
que nunca traiu Marconi. Leia.

Como avalia o Encontro?
O PSDB de Goiás tomou a 

decisão de realizar 18 Encontros 
Regionais do partido em igual 
número de cidades. Uruaçu teve a 
felicidade de sediar essa etapa e, é 
muito importante essa aproxima-
ção do partido com a militância, 
o diretório regional vindo ao 
encontro do diretório municipal. 
Quando isso acontece é claro que 
massifica o partido, populariza o 
partido, une os diretórios, a mili-
tância e acaba que em um evento 
como esse se debate temas im-
portantes para a cidade, o Estado 
e o País. Tivemos várias pautas 
importantes, como por exemplo, 
as grandes reformas que estão na 
pauta do Congresso, que o PSDB 
apoia. Nós discutimos também 
os caminhos do partido para as 
eleições 2018 com a candidatura 
do vice-governador Zé Eliton, do 
PSDB, para o Governo de Goiás. 
Portanto, a pauta principal, que 
é essa abertura do partido, para 
ouvir a militância, ouvir as lide-
ranças do interior, é válida, bem 
pensada. Nós tivemos a presença 
de vários prefeitos do PSDB aqui 
da região e de parte do Vale do São 
Patrício, vereadores, presidente de 
partidos e simpatizantes do PSDB. 
Foi um Encontro muito proveitoso 
na Câmara Municipal de Uruaçu.

Opositores, recentemente, 
acusaram Zé Eliton de propa-
ganda extemporânea. Procede?

Olha, nós sabemos que propa-
ganda extemporânea quem tem 
feito é a oposição. Ela não tem 
o que mostrar e está sempre nas 

redes sociais declarando candi-
datos, nomes de candidatos para 
os próximos ano. O doutor Zé 
Eliton o que tem feito, junto com 
o governador Marconi Perillo, é 
trabalhar, é serviço, através do 
programa Goiás na Frente. O 
Brasil inteiro está parado, os Es-
tados estão parados, só Goiás está 
nesse ritmo de progresso, graças 
a essa política de austeridade, de 
trabalho do governador e do Zé 
Eliton. Portanto, não tem nada de 
campanha extemporânea! O que 
tem é obra espalhada por todo 
Estado de Goiás, inclusive Uruaçu 
se tornou um canteiro de obras 
graças ao Goiás na Frente.

Se depender do senhor, a 
deputada se filiará no PSDB?

Sem dúvidas nenhuma! O meu 
desejo é que a deputada Eliane 
Pinheiro, a minha deputada, a 
deputada de Uruaçu, esteja filia-
da no PSDB e, nós sabemos que 
ela é braço direito. Está filiada 
a um partido nanico, o PMN e, 
eu até concordo que quando ela 
filiou, esse era o caminho: filiar 
em um partido pequeno para ter 
facilidade de ganhar as eleições. 
Mas, a deputada Eliane Pinheiro 
hoje se tornou um grande nome, 
sem dúvida nenhuma vai ser a 
deputada mais votada de Goiás 
e nada melhor do que ela se filiar 
no PSDB, o partido do seu grande 
líder, do nosso grande líder Mar-
coni Perillo. Eu torço para que a 
deputada Eliane Pinheiro esteja 
filiada em um ninho tucano.

O prefeito está animado para 
a eleição presidencial?

Sim. Eu e a deputada Eliane 
Pinheiro temos conversado mui-
to sobre as eleições de 2018, a 
eleição do vice-governador Zé 
Eliton e a eleição presidenciável 
do PSDB. Eu acredito que no 
plano nacional, o PSDB irá unir 
um grande número de partidos 
em torno da sua candidatura – o 
PMDB, o Democratas, o PSD –, 
pois hoje temos pré-candidaturas 
de nomes importantes, como 
Geraldo Alckmin, governador de 
São Paulo pelo quarto mandato. 
O prefeito de São Paulo [-SP], 
João Doria, que tem feito grande 
trabalho e, nós temos também o 
governador Marconi Perillo, que 
não perde a oportunidade, tem 
chance também de entrar na dis-
puta para ser o nosso candidato à 
Presidência da República. O que 
nós sabemos é que o PSDB hoje, 
sem dúvidas, é o partido que tem 
melhores nomes para a disputa 
do próximo ano para o Palácio do 
Planalto. Eu torço e tenho certeza 
absoluta que o PSDB terá candida-
to a presidente da República (Jota 
Marcelo).

Lideranças de diferentes regiões prestigiaram o Encontro
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Mauri Lemes (discursando), presidente do PSDB uruaçuense: 
“Pode parecer que não, mas é bom ter evento como esse em 
nossa cidade”. PSDB tem os pré-candidatos (foto 2) Zé Eliton 
(esq.), para o Governo de Goiás e, Marconi Perillo (centro), ao 
Senado. Entre as conquistas 2017 em Uruaçu, o empresário 
Wandresley Menezes (Stone Way) (3 [tendo ficha abonada por 
Júlio da Retífica/Mauri]) e doutor Wagner Camapum (4)

Prefeito Valmir Pedro (com a deputada Eliane Pinheiro): “O 
doutor Zé Eliton o que tem feito, junto com o governador 
Marconi, é trabalhar, através do programa Goiás na Frente”
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Zenilton/Divulgação

Márcia Cristina/Jornal Cidade

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)
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COMUNIDADES

Na mais contundente ma-
nifestação na defesa da cha-
mada “política do bem”, o 
vice-governador de Goiás, Zé 
Eliton (PSDB), afirmou, em 23 
de setembro, que práticas ba-
seadas em “ódio e xingamentos 
são coisas de pessoas atrasadas”.

Segundo afirmou o pré-can-
didato a governador apoiado por 
Marconi Perillo (do PSDB, atual 
titular do cargo), “é triste ver que 
existem aqueles que só sabem 
ir para a televisão falar mal dos 
outros”. Ele defende ação pública 
“enquanto ferramenta para boas 
transformações”. “Se for para usar 
o microfone para xingar alguém, 
prefiro ficar fora da vida pública”, 
esclareceu.

Numa referência ao discurso 
de segmentos das oposições, Zé 
Eliton, apontado como o principal 
nome da base aliada para a disputa 
do Governo de Goiás em 2018, 
salienta também que “a política 
de ódio e xingamentos é coisa de 
pessoas atrasadas”.

Ele lamentou o comportamento 
de agentes públicos que atuam na 
via da desconstrução. “Será que 

essas mesmas pessoas já fizeram 
algo que, de fato, ajudasse o Es-
tado?”, indagou.

“Fico muito feliz por fazer a 
prática do bem que constrói um 
futuro melhor para nossa popu-
lação”, especifica. Segundo o 
vice-governador, a ação pública 
somente é produtiva “quando 
usada enquanto ferramenta para 
boas transformações”.

“Quero continuar fazendo a 
política que ajuda as pessoas e 
constrói boas práticas para que 
Goiás continue sendo cada vez 
mais referência para o Brasil”, 
pontuou. Zé Eliton lembrou ainda 
que, graças a esse espírito de boas 
práticas, o Estado conta com o 
maior programa de investimentos 
do Brasil, o Goiás na Frente.

“São grandes e importantes 
obras estruturais conjugadas com 
a prestação de serviços e políticas 
de proteção social à população”, 
analisa, sobre o programa. “O 
governador Marconi Perillo e 
eu sempre nos preocupamos em 
garantir que essas duas vertentes 
caminhem juntas para melhorar, 
cada vez mais, a vida dos goia-
nos”, concluiu.

Sectarismo: fora de moda
“Não se faz política transfor-

madora com sectarismo”, disse, 
também no final de setembro, o 
vice-governador Zé Eliton, ao 
fazer uma análise dos rumos da 
atividade pública. Segundo o 
mesmo, “é preciso que se tenha 
capacidade de ouvir a todos, de 
convergir, de compreender e 
construir um cenário em que o 
Estado, a União, os Municípios 
possam efetivamente avançar em 
políticas modernas para atender à 
população”.

Para Zé Eliton, a renovação 
é intrínseca na forma de pensar, 
agir e implantar políticas públicas. 
“Quando a gente vê um senador da 
República chamando outro para 
brigar lá fora, me parece que esse 
é um comportamento que não cabe 
nos dias atuais; é preciso respeitar, 
inclusive, aqueles que pensam 
diferente”, destaca, referenciando 
Ronaldo Caiado, presidente do 
DEM em Goiás.

Zé Eliton declarou que – atri-
buindo à ausência de renovação 
nos pré-candidatos apresenta-
dos por partidos da oposição ao 
Governo de Goiás –, “além das 

características individuais de cada 
um, é muito mais na compreensão 
de mundo”. De acordo com o vice-
-governador, “é na divergência, 
na construção de ideias, de teses 
e antíteses, que se formula uma 
sentença”. Conforme ressalta, 
a inovação é um dos pilares do 
projeto de gestão que a base 
aliada apresentará à sociedade no 
próximo ano.

Segundo Zé Eliton, o gover-
nador e ele sempre mantiveram 
uma postura de inovar práticas 
públicas. “Marconi exerce a chefia 
do Executivo estadual, tem longa 
experiência ao empreender o quar-
to mandato, mas suas práticas são 
novas e modernas”, acentua.

“O que eu defendo é que nós 
possamos construir um projeto de 
Governo que atenda aos anseios 
da população e que seja modelo, 
que represente a modernidade, a 
inserção de Goiás na economia 
do conhecimento, do saber, com 
investimentos em tecnologia, em 
inovação”, observa Zé Eliton.

Confira outras declarações de 
Zé Eliton nas submatérias, ao lado 
(Informações: Comunicação Zé 
Eliton).

‘Se for para usar o microfone para xingar 
alguém, prefiro ficar fora 
da vida pública’, diz Zé Eliton

Ações do Detran fazem motorista 
goiano ficar mais consciente

Levantamento realizado pelo 
Departamento Estadual de Trân-
sito de Goiás (Detran-GO) aponta 
redução em sete das dez principais 
infrações cometidas por conduto-
res no Estado, além do aumento 
do índice de aprovação nas provas 
teóricas e práticas do órgão. De 
acordo com a autarquia, os resul-
tados dos investimentos determi-
nados pelo governador Marconi 
Perillo mostram que o motorista 
goiano está mais consciente e 
educado no trânsito. 

Segundo o estudo, no caso do 
excesso de velocidade, em 2016, 
foram registradas quase 23 mil 
autuações a mais que entre janeiro 
e julho de 2017. Houve reduções 
também em registrados de con-
dutores que falam ao celular en-
quanto dirigem, não usam o cinto 
de segurança, avançam o sinal e 
param sobre a faixa de pedestre.

Para o presidente do Detran-
-GO, Manoel Xavier Ferreira Fi-

lho, a mudança no comportamento 
dos condutores se deve, principal-
mente, às campanhas educativas 
realizadas pela autarquia. Ele 
ressalta ainda que as infrações 
que tiveram queda nas autuações 
são consideradas as mais preocu-
pantes, pois refletem a qualidade 
do trânsito. “A conscientização de 
não dirigir após ingerir bebidas 
alcoólicas está se tornando uma 
realidade. As pessoas são cobradas 
por todos para não beber e dirigir. 
Não só pela multa, mas porque é 
uma prática que vem deixando de 
ser aceita na sociedade, mas ainda 
estamos no começo. Precisamos 
avançar muito”, pondera.

O levantamento também desta-
ca a redução de casos de excesso 
de velocidade. “Mas a responsa-
bilidade não é só do cidadão. As 
ações para inibir essas infrações e 
estimular ações mais positivas em 
relação ao trânsito partem também 
da realização de campanhas por 

Contundente, vice Zé Eliton defende a “política do bem”
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Zé Eliton aponta ‘delírio 
das oposições’ que fazem 
críticas ao Goiás na Frente

“Enquanto questionam, vamos 
continuar compensando cheques 
e realizando obras”, afirma vice-
-governador de Goiás, Zé Eliton 
(PSDB), em solenidade de repasse 
de recursos a mais 56 Prefeituras. 
“O programa modifica a paisa-
gem dos Municípios, e a popula-
ção vê florescer a esperança com 
o volume de empreendimentos em 
todas as regiões do Estado”.

 
Zé Eliton contestou, dia 25 

de setembro, durante solenidade 
no auditório Mauro Borges do 
Palácio Pedro Ludovico, em Goi-
ânia, questionamentos ao Goiás 
na Frente durante solenidade de 
repasse das primeiras e segundas 
parcelas de convênios do progra-
ma (do qual ele é o coordenador-
-geral) firmados entre o Governo 
de Goiás e 56 Prefeituras. “As 
oposições vivem um delírio”, 
disse. Ele garantiu que todos os 
recursos estão em caixa e que 
cento e duas Prefeituras já haviam 
recebido as primeiras parcelas 
para a realização de obras. Outros 
177 processos estavam em fase de 
análise. Já foram liberados mais 
R$11 milhões. “Os cheques para 
as Prefeituras estão sendo com-
pensados”, disse, sob aplausos.

“Já inauguramos, inclusive, 
obras de pavimentação asfáltica 
e recapeamento em Gameleira 
de Goiás, feitas totalmente com 
recursos do Goiás na Frente e há 
outras em andamento em todo 
o Estado, inclusive Hospitais, 
rodovias e presídios”, detalhou, 
informando que em entrevista a 
uma rádio, “o jornalista me inda-
gou sobre críticas das oposições, 
segundo as quais iríamos dar um 
cheque sem fundo para as Prefei-
turas”. O aliado do governador de 
Goiás, Marconi Perillo (PSDB), 
respondeu: “A oposição que con-
tinue assim, delirando, porque 
vamos seguir em frente e fazendo 
um Governo que responda aos 
anseios da população”.

Fez também analogia em re-
lação a gestões do PMDB ao 
lembrar de atrasos no pagamento 

do funcionalismo e a falta de efi-
ciência na aplicação dos recursos 
públicos. Ele citou um período 
histórico em que existiam recursos 
para investimentos “mas ninguém 
sabe onde foram parar”.

“O Goiás na Frente modifica 
a paisagem dos Municípios goia-
nos”, disse, na solenidade e, que “a 
população vê florescer a esperança 
com o volume de obras em todas 
as regiões do Estado”. De acordo 
com Zé Eliton, “a população ve-
rifica que é possível fazer política 
com responsabilidade”. E, analisa: 
“Este é um Governo que responde 
aos anseios da população”.

Outras contestações rebatidas
Momentos antes, o vice-gover-

nador havia rebatido contestações 
feitas por parlamentares oposicio-
nistas ao programa de investimen-
tos Goiás na Frente, garantindo 
que todos os recursos estão em 
caixa e que mais de 100 prefeitos 
já receberam as primeiras parcelas 
para a realização de obras de in-
fraestrutura nos Municípios. “As 
críticas são um delírio”, narrou.

Segundo Zé Eliton, o programa 
envolve recursos de três esforços 
específicos. O primeiro deles, o 
ajuste fiscal feito entre 2014 e 
2015, com redução da máquina 
administrativa e economia nas 
contas do Governo. “Com isso 
formamos uma poupança que 
agora viabiliza investimentos”, 
sublinhou. Depois, lembrou, Zé 
Eliton, o Governo pôde alienar 
ativos provenientes da venda 
Celg. “Além disso, o Governo 
realizou operações de crédito, a 
última delas, de R$600 milhões, 
com a Caixa Econômica”, disse.

Entre as principais obras em 
andamento nas regiões, o vice-go-
vernador destacou o Hospital de 
Uruaçu; a duplicação, pavimen-
tação e reconstrução de grandes 
eixos rodoviários; a construção 
de cinco unidades prisionais, duas 
delas já praticamente concluídas; 
e, vários Institutos Tecnológicos 
(Itegos) submatéria (Informa-
ções: Comunicação Zé Eliton).

Marconi Perillo: ‘É preciso ter 
amor à camisa que a gente veste’

O governador de Goiás, Mar-
coni Perillo (PSDB), esteve em 20 
de setembro na cidade de Sancler-
lândia para assinar convênio com 
a Prefeitura para liberação de R$2 
milhões para investimentos em 
obras de infraestrutura. O prefeito 
Itamar Leão (PSDB) afirmou que 
investirá os recursos em pavimen-
tação asfáltica.

“É preciso ter amor à camisa 
que a gente veste. Somente assim 
é possível fazer um bom traba-
lho. É possível pensar em ajudar 
o próximo”, afirmou Marconi, 
ressaltando que estava em San-
crerlândia também para reafirmar 
seu compromisso com a cidade.

Itamar Leão assinalou que o 
dia era de agradecimentos. “Mar-
coni tem sido muito leal a Goiás 
e a Sancrerlândia. Há mais de 30 
anos nós trabalhamos juntos. E 
se sou prefeito pela terceira vez, 

é porque sempre consegui ter ao 
meu lado, me ajudando em todas 
as minhas gestões, o governador 
Marconi. Ele que me preparou 
para ser prefeito e me ensinou a 
administrar”, enfatizou.

Crescimento empresarial
Itamar Leão lembrou a Uni-

dade Universitária (UnU) da 

Universidade Estadual de Goiás 
(UEG) levada para o reduto, mais 
uma prova de consideração pela 
cidade. “Eu sonhava em ter uma 
Universidade pública. E esse so-
nho também foi possível graças a 
Marconi. A UEG aqui transformou 
e evoluiu a nossa cidade”, disse, 
memorizando que o governador é 
municipalista ao extremo.

Vassil Oliveira: ‘Marconi 
Perillo promove ação 
profissional de construção 
da candidatura de Zé Eliton’

Em análise publicada no portal 
Diário de Goiás dia 2 de setem-
bro, o jornalista especializado na 
cobertura do jornalismo político 
Vassil Oliveira afirmou que as úl-
timas movimentações partidárias e 
administrativas comandadas pelo 
governador de Goiás, Marconi 
Perillo (PSDB), revelam estratégia 
profissional de construção da can-
didatura do vice-governador Zé 
Eliton, também do PSDB, para o 
Palácio das Esmeraldas em 2018.

Vassil cita o teor dos discursos, 
a mensagem em vídeo que Mar-
coni e Zé Eliton gravaram juntos 
convidando militância tucana 
para os Encontros da sigla deles 
e a agenda do programa Goiás na 
Frente para deixar claro que há 
ação coordenada de fortalecimen-
to da musculatura eleitoral do vice.

“Vimos vídeos e discursos 
mostrando a afinidade de Marconi 
e Zé Eliton e a construção da can-
didatura do vice a governador”, 
destacou Vassil, enumerando as 

ações. “Há, portanto, a constru-
ção profissional de uma candi-
datura visando o ano que vem. 
Profissionalização no Governo, 
profissionalização no grupo de 
Marconi Perillo, enquanto isso a 
oposição patina no amadorismo”, 
manifestou o jornalista, em análise 
publicada em vídeo na página do 
veículo de comunicação na rede 
social Facebook.

“Zé Eliton é mostrado como 
aquele que tem coragem e é traba-
lhador. É o ‘Zé Eliton coragem’, 
o ‘Zé Eliton trabalhador’. Todas 
essas são forças de expressão para 
firmar um conceito de candidatura 
de Zé Eliton. Há uma estratégia, 
portanto, em torno disso”, evi-
denciou. “O PSDB agora começa 
uma movimentação no interior do 
Estado para consolidar a candida-
tura de Zé Eliton, além do Goiás 
na Frente, o que mostra uma es-
tratégia e uma profissionalização”, 
atestou o jornalista (Informações: 
Comunicação. Com Redação).

Itamar também citou o cres-
cimento empresarial na região, 
graças aos incentivos fiscais ofe-
recidos pelo Governo de Goiás e, 
a construção de mais de mil casas, 
com a ajuda da Agência Goiana de 
Habitação (Agehab). Participou 
também do evento o presidente 
da Agehab, Luiz Stival.

O deputado federal Thiago 
Peixoto (PSD) entregou para o 
prefeito cheque no valor de R$1 
milhão, proveniente de emenda 
parlamentar. Representando a 
Assembleia Legislativa do Estado 
de Goiás, o deputado estadual Vir-
mondes Cruvinel (PPS) destacou 
que o programa Goiás na Frente é 
a maior prova de uma gestão que 
se preocupa com o povo (Infor-
mações, sob adaptações e com 
acréscimo de dados: Gabinete 
de Imprensa do Governador de 
Goiás).

Marconi em Sancrerlândia: benefícios para Município e contatos
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parte do poder público”, diz.
Outro dado positivo é quanto 

ao aumento no número de candi-
datos que são aprovados nas pro-
vas teóricas e práticas da Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH). 
Dados mostram que, em compa-
ração com o ano passado, 3,3 mil 
pessoas a mais que colocaram o 
aprendizado das aulas de direção 
à prova conseguiram êxito. Os 
resultados também mostram que 
houve redução das principais 
infrações em Goiás.

Manoel Xavier analisa que, 
entre os motivos, estão mudanças 
implementadas pelo Detran-GO, 
como a padronização das pistas 
de prova. O projeto chamado Pista 
Legal já alcançou 15 Municípios 
e pretende alcançar todo o Estado 
até dezembro. Para o presidente, 
os candidatos passam a ter mais 
segurança para fazer a avaliação 
prática, além de evitar que candi-
datos mudem de cidade em busca 

de provas mais fáceis. “Os candi-
datos precisam estar preparados 
para chegar às ruas.”

A implantação de biometria 
em todas as etapas do processo 
de habilitação também é apontada 
pelo presidente como motivo para 
o aumento da aprovação nas duas 
avaliações. Isso porque esse mé-
todo visa certificar a participação 
dos candidatos em todas as etapas 
do processo de habilitação, inclu-
sive nas salas de aula teórica e em 
pontos das aulas práticas. “Para 
retirar o estresse e a ansiedade do 
candidato que está com o processo 
em Goiânia, já permitimos aulas 
noturnas agendadas dentro do 
circuito do Detran. Essa medida, 
segundo o presidente, deixa o can-
didato um pouco mais tranquilo na 
prova realizada na capital”.

Manoel Xavier entende que, 
mesmo tímidos, os números mos-
tram que os condutores estão sen-
do melhor preparados. “Queremos 
chegar logo a 60% de aprovados. 
Mas não queremos a aprovação 
pela aprovação. Estamos cobrando 
do instrutor, dos Centros de For-
mação e do próprio candidato esse 
preparo maior. Queremos que ele 
chegue às avaliações pronto para 
ir para a rua”, diz (Informações: 
Gabinete de Imprensa do Go-
vernador de Goiás).

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

FISCALIZANDO, E, APRECIANDO, DEBATENDO 
LEIS PÚBLICAS. PROCURE, CIDADÃO E CIDADÃ, 
O SEU VEREADOR E FAÇA SUAS SUGESTÕES.
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Para a congressista Flávia 
Morais (PDT-GO), o Serviço 
Social no Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), existente 
há 73 anos e criado no governo 
Getúlio Vargas, não deve ser 
extinto, razão pela qual ela não 
está de braços cruzados diante 
da hipótese.

A perspectiva de extinção do 
Serviço Social no Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS) foi 
debatida em audiência pública, na 
Comissão de Legislação Participa-
tiva (CLP) da Câmara dos Deputa-
dos, dia 26 de setembro, por meio 
do requerimento número 160/17, 
de autoria da deputada federal 
Flávia Morais, que chama atenção: 
“Regulamentado na lei 8.213/91, 
o serviço social é um direito do 
trabalhador, criado no governo 
Getúlio Vargas, ainda em 1944”, 
que lembra: “Diariamente, esse 
serviço é realizado por centenas 
de assistentes sociais nas agências 
do INSS, que informam aos traba-
lhadores sobre seus direitos, como 
benefícios e aposentadorias”.

Durante a audiência, a parla-
mentar refletiu sobre o papel de 
educadores sociais que o serviço 

social exerce, conscientizando a 
população sobre seus direitos e 
ressaltou que por ajudar na eman-
cipação, este serviço é perseguido.

Dialogar
A congressista criticou o corte 

de 98% do orçamento da institui-
ção e requereu audiência pública, 
na Comissão de Legislação Par-
ticipativa. Flávia Morais ainda 
lamentou a ausência de represen-
tantes do Ministério do Desenvol-
vimento Social e do INSS e rea-
firmou a importância de dialogar 
a matéria com o governo federal.

O acontecimento contou com a 
participação de representantes dos 
assistentes sociais do INSS das 
diversas Unidades da Federação, 
que também discutiram o tema.

A representante da Comissão 
Nacional de Assistentes Sociais 
da Fenasps, Valéria Lopes Sá, 
destacou que o serviço social 
atende não só as pessoas com ne-
cessidades especiais, mas também 
qualquer trabalhador em situação 
de vulnerabilidade.

Comissões
Em duas oportunidades, Flávia 

Morais foi deputada estadual por 

Goiás (legislaturas 2003 a 2006 e 
2007 a 2010). Foi primeira-dama 
do Município de Trindade, loca-
lizada na Grande Goiânia, nos 
mandatos 2001-2004 e 2005-2008. 
Primeira-dama de Santa Bárbara 
de Goiás (situada no Centro goia-
no), na Administração 1993-1996 
(atuou, naturalmente, nas duas 
respectivas Secretarias Munici-
pais de Assistência Social). E, 
secretária de cidadania e trabalho 
do Estado de Goiás em parte da 
gestão 2007-2010.

Deputada federal atuante, ver-
sátil em segundo mandato, Flávia 
Morais participa, na 55ª legislatu-
ra, das seguintes Comissões na Câ-
mara Federal (algumas [Especiais/
Temporárias], arquivadas):

-Titular das Comissões
Comissões Permanentes
-Comissão de Legislação Par-

ticipativa (CLP)
-Comissão de Defesa dos Direi-

tos da Mulher (CMULHER) 
-Comissão de Trabalho, de 

Administração e Serviço Público 
(CTASP)

-Comissão Permanente Mista 
de Combate à Violência Contra a 
Mulher (CMMULHER)

-Subcomissão Permanente do 
Esporte Escolar (SUBESLAR)

Comissões Especiais, Parla-
mentares de Inquérito, Externas, 
Grupos de Trabalho e Conselhos

-Comissão Especial destinada 
a estudar e debater os efeitos da 
Crise Hídrica, bem como propor 
medidas tendentes a minimizar os 
impactos da escassez de água no 
Brasil (CEHIDRIC)

-Comissão Especial destinada 
a estudar o processo de inovação 
e incorporação tecnológica no 
complexo produtivo da saúde, no 
Brasil e no mundo (CETECSAU) 

-Comissão Executiva encarre-

gada da realização da XIV Sessão 
do Parlamento Jovem Brasileiro 
(PARLA17)

-Comissão Especial destinada 
a proferir parecer à Proposta de 
Emenda à Constituição nº 134-
A, de 2015, do Senado Federal, 
que “acrescenta art. 101 ao Ato 
das Disposições Constitucionais 
Transitórias para reservar vagas 
para cada gênero na Câmara dos 
Deputados, nas Assembleias Le-
gislativas, na Câmara Legislativa 
do Distrito Federal e nas Câmaras 
Municipais, nas 3 (três) legisla-
turas subsequentes”, e apensadas 
(PEC13415)

-Comissão Especial destinada 
a proferir parecer à Proposta de 
Emenda à Constituição nº 250-A, 
de 2008, do Sr. Pedro Chaves e 
outros, que “acresce artigo ao Ato 
das Disposições Constitucionais 
Transitórias” (integra aos quadros 
efetivos de pessoal os empregados 
de empresa estatal em fase de li-
quidação ou processo de extinção, 
que se encontram agregados ao 
serviço público e que possuam 
mais de vinte anos de exercício) 
(PEC25008)

-Comissão Especial destinada a 
proferir parecer ao Projeto de Lei 
Complementar nº 137, de 2015, 
do Senado Federal, que “dispõe 
sobre o procedimento para a cria-
ção, a incorporação, a fusão e o 
desmembramento de Municípios, 
nos termos do § 4º do art. 18 da 
Constituição Federal, altera a Lei 
nº 5.172, de 25 de outubro de 
1966, e dá outras providências” 
(PLP13715)

-Comissão Externa destinada a 
acompanhar a apuração e as ações 
vinculadas aos crimes de estupro 
em todo o território nacional (CE-
XCREST).

-Subcomissão Especial para a 
realização das Olimpíadas e Para-

Deputada Flávia Morais sugere e Comissão 
debate extinção do serviço social do INSS

Para Flávia, é equívoco querer extinguir Serviço Social do INSS
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-Suplente das Comissões
Comissões Permanentes
-Comissão do Esporte (CES-

PO)
-Comissão de Defesa dos Di-

reitos da Pessoa Idosa (CIDOSO) 
-Comissão de Seguridade So-

cial e Família (CSSF)
-Subcomissão Permanente de 

Previdência Social (SUBPREVI)

Comissões Especiais, Parla-
mentares de Inquérito, Externas, 
Grupos de Trabalho e Conselhos

-Subcomissão Especial do 
Plano Nacional do Desporto 
(SUBDESPO)

-Comissão Especial destinada 
a proferir parecer à Proposta de 
Emenda à Constituição nº 01-A, 
de 2015, do Sr. Vanderlei Macris 
e outros, que “altera o art. 198 
da Constituição Federal, para 
dispor sobre o valor mínimo a ser 
aplicado anualmente pela União 
em ações e serviços públicos de 
saúde, de forma escalonada em 
cinco exercícios: 15%, 16%, 17%, 
18% e 18,7%” (PEC00115)

-Comissão Especial destinada 
a proferir parecer à Proposta de 
Emenda à Constituição nº 22-A, 
de 2011, do Sr. Valtenir Pereira e 
outros, que “acrescenta parágrafos 
ao art. 198 da Constituição Fede-
ral, dispondo sobre a responsabi-
lidade financeira da União, cor-
responsável pelo SUS, na política 
remuneratória e na valorização 
dos profissionais que exercem 
atividades de agente comunitário 
de saúde e de agente de combate 
às endemias” (PEC02211)

-Comissão Especial destinada 
a proferir parecer à Proposta de 
Emenda à Constituição nº 181-A, 
de 2015, do Senado Federal, que 
“altera o inciso XVIII do art. 7º da 

Constituição Federal para dispor 
sobre a licença-maternidade em 
caso de parto prematuro”, e apen-
sada (PEC18115)

-Comissão Especial destinada 
a proferir parecer ao Projeto de 
Lei nº 7606, de 2017, do Senado 
Federal que “cria o Programa 
de Financiamento Preferencial 
às Instituições Filantrópicas e 
Sem Fins Lucrativos (Pró-Santas 
Casas) para atender instituições 
filantrópicas e sem fins lucrativos 
que participam de forma comple-
mentar do Sistema Único de Saúde 
(SUS)”, e apensados (PL760617)

PDT: Ciro Gomes 
presidenciável em 2018

O PDT é presidido nacio-
nalmente por Carlos Lupi, ex-
-ministro. Em Goiás, pelo médico 
George Morais (esposo da parla-
mentar), prefeito de Trindade e, de 
Santa Bárbara, nos períodos já in-
formados. Doutor George Morais 
se elegeu deputado estadual para a 
legislatura 1999-2003 e, em 31 de 
dezembro de 2000, renunciou para 
assumir a Prefeitura trindadense. 
Ele também presidiu a Associação 
Goiana de Municípios (AGM).

E, em Uruaçu, o PDT é coman-
dado pela advogada Carla de Oli-
veira Faria (doutora Carla Faria). 
O vice-presidente uruaçuense é o 
empresário Luciano Sousa.

Dos 13 vereadores uruaçuen-
ses, um é do PDT: Divino Negão.

Ciro Gomes, do Ceará e pri-
meiro vice-presidente da legenda 
no País, é pré-candidato à presi-
dente da República.

Leia mais sobre Flávia Morais 
nas submatérias abaixo. Esta 
reportagem foi postada no Blog 
do JORNAL CIDADE/Perso-
nalidades, dia 8 de outubro, com 
mais informações e fotos (Jota 
Marcelo. Com Assessoria).

‘Saúde em Movimento’ 
atende a população do 
Distrito de Dois Irmãos

Dia 27 de setembro, o progra-
ma Saúde em Movimento atendeu 
a população de Dois Irmãos, 
Distrito de Vila Propício. Além de 
realizar centenas de atendimentos, 
o médico George Morais chamou a 
atenção da população para reflexos 
positivos da saúde preventiva.

O evento ocorreu na sede do 
Centro de Comercialização de 
Produtos Rurais e Artesanais, 
construído por meio de emenda 
indicada pela deputada federal 
Flávia Morais (esposa de George 
Morais), no valor de R$300mil. 
A parlamentar ressaltou que pro-
dutores rurais e artesãos da região 
passam a ter um local destinado ao 
apoio logístico para a negociação 
dos seus produtos.

Presenças
Recentemente a congressista 

disse ao JC que os exames da 
iniciativa assistencial, existente 

há anos, 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 des-
cobrir num estágio muito avança-
do pode não ter cura mais. Vale a 
pena fazer os exames e o propósito 
é ajudar”, comentou.

Entre os presentes, Cirlei Araú-
jo (PTB) e Waldeci do Tonhão 
(PDT), prefeito e vice-prefeita 
anfitriões; vereador Gilson Morais 
(DEM); secretários municipais 
Igo Rodrigues Martins e Jaime; 
Tonhão, presidente do PDT mu-
nicipal; Raul Rabelo da Silva, 
presidente do PDT de Mimoso de 
Goiás; e, o ex-vice-prefeito Carlos 
Ceará. Da mesma forma, outras 
personalidades e, populares das 
zonas urbana e rural (Redação. 
Com Assessoria).

Atendimentos de 27 de setembro beneficiaram a comunidade 
de Dois Irmãos, Distrito de Vila Propício. “Vale a pena fazer 
os exames e o propósito é ajudar”, aconselha Flávia Morais

Aliada de Mara Rosa, 
Flávia Morais participa de 
inaugurações de Unidades 
de Referência em Saúde

A deputada federal Flávia Mo-
rais participou (foto), no último 
final de semana de setembro, de 
cerimônias de inauguração de 
diferentes Unidades de Referência 
em Saúde no Município de Mara 
Rosa, situado no Norte goiano 
e administrado por Flávio Tatu. 
Durante os acontecimentos, a po-
lítica do PDT falou da importância 
da conquista para a população 
residente nas zonas urbana e rural.

“Estou muito feliz em partici-
par das inaugurações de diversas 
Unidades de Referencia em Saúde 
daqui de Mara Rosa. Nova sede 
da Secretaria de Saúde, três UBS 
reformadas e equipadas e, o tão 
sonhado Hospital Municipal com-
pletamente equipado e reformado. 
Tudo muito bem cuidado, a equipe 
preparada e motivada, pronta para 
oferecer dignidade no acesso à 
saúde para toda a população de 
Mara Rosa e da região”.

“Parabéns ao prefeito Flávio 
e toda a equipe. Tenho a honra 
de participar desta transformação 
através de emendas e empenho 
junto a Ministérios”, concluiu a 
representante da localidade no 
Congresso (Informações: Asses-
soria. Com Redação).

Implementação de lei que 
dá 60 dias para início de 
tratamento contra câncer 
é tema de ‘Seminário’

No Plenário 3 da Câmara Fe-
deral, as Comissões de Legislação 
Participativa; e, de Seguridade 
Social e Família, em conjunto 
com a Frente Parlamentar de 
Prevenção, Diagnóstico e Trata-
mento do Câncer, promoveram 
um Seminário dia 4 de outubro, 
focando a implementação da lei 
que determina um prazo de até 60 
dias a partir do diagnóstico para 
que pacientes com câncer iniciem 
o tratamento. É a Lei Dos 60 dias 
– 12.732/12. O debate atendeu ao 
requerimento das deputadas fede-
rais Carmen Zanotto (PPS-SC) e 
Flávia Morais. As parlamentares, 
que são autoras da proposta que 
levou à criação da lei, afirmam 
que a medida não está plenamente 
implementada no País. ‘Quatro 
em cada dez casos registrados em 
um sistema do governo federal 
esperam mais tempo para receber 
atendimento’, alertam no requeri-
mento para a realização do evento.

Flávia Morais citou dados do 
Ministério da Saúde (MS) que 
mostram que, dos 27.248 casos 
com data de tratamento registrada 
no Sistema Nacional de Câncer 
(Siscan) até abril de 2016, apenas 
57% tiveram atendimento em até 
60 dias. Outros 17% esperaram 
até 90 dias e 25% tiveram mais de 
três meses de espera. “Ao mesmo 
tempo em que parte dos dados do 
Ministério aponta um período lon-
go de espera até o atendimento, há 
casos de pacientes com câncer que 
ainda permanecem sem resposta 
ou estão ‘invisíveis’ nas estatísti-
cas”, acrescentou Flávia Morais.

Um dos focos do Seminário 
foi o câncer de mama, alvo da 

campanha Outubro Rosa, que tem 
o objetivo de conscientizar a popu-
lação para o diagnóstico precoce. 
Para a manhã do dia seguinte, 
estava agendada a realização, no 
plenário Ulysses Guimarães, uma 
sessão solene em homenagem à 
décima edição do Outubro Rosa.

Existe a previsão de que cerca 
de 960 mil novos casos de câncer 
serão diagnosticados no Brasil até 
31 de dezembro e, segundo o Ins-
tituto Nacional de Câncer (Inca), 
que informou o número, aproxi-
madamente 60 mil novos casos 
deverão ser de câncer de mama.

Flávia exalta campanha
A sede do Congresso se ilu-

minou novamente de rosa, como 
parte de movimento mundial de 
conscientização sobre a impor-
tância de detecção precoce de 
câncer de mama (Outubro Rosa), 
marcando o início do mês que ofe-
rece eventos alusivos ao combate.

Sempre defendendo iniciativas 
preventivas na área da saúde, Flá-
via manifesta sobre a importância 
da campanha e quanto ao cenário 
do câncer de mama no Brasil: “Se-
gundo dados do Inca, o câncer de 
mama é o tipo mais comum entre 
as mulheres no mundo e no Brasil, 
depois do de pele não melanoma, 
respondendo por cerca de 28% do 
número total de casos de tumores. 
Também acomete homens, porém 
é raro, representando apenas 1% 
do total de casos da doença”. A 
representante goiana em Brasília 
frisa ainda que, quando descoberto 
no início, o paciente tem 95% de 
chance de recuperação total (In-
formações: Assessoria).

Flávia cita dados do Ministério da Saúde, com casos e prazos

Flávia comemora ‘Dia do 
Agente Comunitário de Saúde’

A deputada federal Flávia Mo-
rais participou em 4 de outubro, 
da sessão solene em comemoração 
ao Dia do Agente Comunitário de 
Saúde. Durante o ato, a represen-
tante goiana defendeu a aprovação 
da Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 22/11, que fixa 
regras para a remuneração desses 
profissionais.

“Segundo a proposta, a futura 
regulamentação deverá prever a 
assistência financeira da União 
aos Estados e aos Municípios para 
o pagamento do piso salarial, com 
dotação orçamentária própria e 
exclusiva, sem possibilidade de 
limite de despesa”, explica Flávia, 
completando: “Estendo meus pa-
rabéns para todos os agentes, pro-
fissionais importantes no cotidiano 
das famílias em todo o Brasil!”.

Comissão Especial (CE) da 
Câmara dos Deputados aprovou 
dia 16 de agosto, a PEC, fixando 
regras para remuneração dos agen-
tes comunitários de saúde e dos 
agentes de combate às endemias. A 
aprovação por votação simbólica 
foi unânime, sob o testemunho, 
no auditório Nereu Ramos, de 
centenas de agentes comunitários.

Lembrando essa luta dura 

muitos ambos, Flávia Morais 
destaca que enquanto uma lei não 
regulamentar a emenda, todos os 
agentes das duas categorias terão 
piso salarial de R$1,6 mil para 
uma jornada de 40 horas semanais 
e que a data-base de 1º de janeiro é 
reajustada pela variação do Índice 
Nacional de Preços ao Consumi-
dor (INPC).

CLP debate 
prevenção ao uso de drogas
A Comissão de Legislação 

Participativa realizou, dia 3 de 
outubro, reunião para debater, em 
audiência pública, sobre as ações, 
políticas e os programas relaciona-
dos com o combate e a prevenção 
ao uso de drogas no País, em espe-
cial iniciativas inovadoras.

O evento foi proposto por meio 
de requerimento da deputada fede-
ral Flávia Morais. Os convidados 
discutiram sobre os danos das dro-
gas e a necessidade de implantar 
programas para combater seu uso.

A congressista salientou sobre a 
questão da drogadição e como ela 
reflete em indicadores negativos 
de segurança e saúde para o Bra-
sil (Informações: Assessoria. E, 
Assessoria. Com Redação).

Legislação Participativa 
debate franquia de
bagagem de forma 
separada da passagem aérea

Especialistas debateram em 
audiência pública, na Comissão 
de Legislação Participativa, em 
conjunto com a Comissão de Tra-
balho, de Administração e Serviço 
Público (CTASP), na data 27 de 
setembro, sobre a resolução 400 
da Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac), que permite a venda 
de franquia de bagagem de forma 
separada da passagem aérea.

A reunião foi proposta pela 

deputada federal Flávia Morais 
e, os convidados refletiram sobre 
as consequências da franquia de 
bagagem e como essa medida 
diminuirá custos.

Ela assinalou a importância de 
discutir a real necessidade de co-
brar tarifa separada para bagagens 
em voos aéreos e de avaliar a que-
da nas tarifas de passagem aéreas, 
como prometida ser a resolução 
(Informações: Assessoria).
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Prefeitura de Nova Iguaçu 
de Goiás adota medidas para 
contenção de despesas, inclusive 
englobando funcionalismo. En-
tidade sindical aciona MP.

Na segunda quinzena de se-
tembro, o SINDIURUAÇU E 
REGIÃO acionou o Ministério 
Público (MP) contra a Prefeitura 
de Nova Iguaçu de Goiás, devido 
algumas decisões constantes nos 
recentes decretos baixados pelo 
Poder Executivo da cidade norten-
se, que adotou medidas visando a 
redução de despesas e organização 
de procedimentos administrativos.

Justificando, entre outras 
considerações, ser necessária 
a regulamentação da atuação 
administrativa no âmbito de to-
das as Secretarias Municipais 
da gestão 2017-2020, o prefeito 
Vilcimar Pereira Pinto (Cimá 

[PROS]) suspendeu concessões 
de férias, férias-prêmio, licenças 
remuneradas; determinou que 
poderá parcelar o pagamento dos 
servidores em até três vezes, após 
o mês trabalhado, caso recursos 

financeiros sejam insuficientes 
para quitar toda a folha de paga-
mento; proibiu a concessão de 
licenças para tratamento de saúde, 
ou aproveitamento de funcionários 
em cargos distintos aos de origem 

com encargo para a municipa-
lidade. Também ficou decidido 
que o servidor que necessitar de 
auxílio doença deve encaminhar 
pedido ao Instituto Nacional da 
Seguridade Social (INSS). E, 
ainda, foram suprimidas todas as 
gratificações de desempenho ou 
de outros gêneros que incidam e 
onerem a folha salarial.

Outros procedimentos, não 
envolvendo o funcionalismo, inte-
gram os decretos 054 e 055/2017, 
vigentes desde os dias 18 de agos-
to e 1º de setembro últimos.

Funcionalismo prejudicado
Explicando que o Sindicato 

tem ciência de que o Brasil enfren-
ta uma crise financeira, inclusive 
os Municípios, o presidente Mário 
Ribeiro Filho (Marinho) esclarece 
que nem todas as medidas deviam 
constar nos decretos, uma vez que 

Prefeitura de Nova Iguaçu de Goiás faz cortes 
e SINDIURUAÇU E REGIÃO aciona MP

Marinho, presidente: “O prefeito tem conhecimento da 
atuação sindical nossa em Nova Iguaçu, mas fomos ignorados” 
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to são prejudiciais aos servidores.

Chamando atenção para a 
realidade de que a maioria dos 
servidores tem no salário da Pre-
feitura suas únicas fontes de renda, 
Marinho classifica o parcelamento 
salarial como decisão totalmente 
equivocada, além do fato de toda 
pessoa ter compromissos financei-
ros, envolvendo dívidas, mensa-
lidades firmadas anteriormente e 
adequadas justamente de acordo 
com o costumeiro calendário 
da liberação dos percebimentos 
mensais. “O transtorno é certo 
dentro de cada família, com essas 
medidas tomadas pela Prefeitura, 
que em momento algum chamou o 
Sindicato para dialogar. O prefeito 
tem conhecimento da atuação sin-
dical nossa em Nova Iguaçu, mas 
fomos ignorados”, comenta Ma-
rinho, completando que preferia 
resolver o caso sem ação pública 

ou ajuizamento.
Para a entidade defensora dos 

direitos do funcionalismo públi-
co, outras medidas prejudiciais à 
categoria também foram expostas 
ao Ministério Público, com Mari-
nho esclarecendo estar confiante 
de que o ganho da causa será do 
SINDIURUAÇU E REGIÃO, 
que também atua na defesa dos 
trabalhadores municipais de Uru-
açu, Campinorte, Alto Horizonte, 
Mara Rosa, Amaralina, Estrela do 
Norte, Mutunópolis, Barro Alto, 
Santa Rita do Novo Destino e 
Nova Glória.

Outras informações sindicais, 
nas submatérias e na conta da 
entidade na rede social Facebook: 
www.facebook.com/sindicatodos-
funcionariosde.sindspmu/ (Infor-
mações [reportagem principal 
e submatérias]: ASCOM/SIN-
DIURUAÇU E REGIÃO).

Marinho comenta viagens oficiais e institucionais

“Presidente sindical não deve 
ficar ‘parado’, no conforto do ar-
-condicionado”. Palavras de Mari-
nho, comandante do SINDIURU-
AÇU E REGIÃO, que comenta 
deslocamentos constantes para 
tratativas que se avolumam com o 
passar do tempo. “É muito assunto 
sindical de interesse público para 
tratar, não sobra tempo para cansa-
ço e desânimo e, infelizmente nem 
todo companheiro da diretoria 
tem como viajar. Eu gostaria de 
lidar com as causas acompanhado 
de, no mínimo, um diretor. Mas 
isso nem sempre não é possível”, 
lamenta, emendando: “Dentro de 
Uruaçu e em outras cidades”.

As viagens de Marinho a ca-
pital Goiânia são praticamente 
semanais, em alguns períodos até 
duas vezes. “São atividades sin-
dicais tratadas nas sedes de vários 
órgãos, entidades e semelhantes”, 
comenta, citando, por exemplo: 
Tribunal de Justiça do Estado de 
Goiás (TJGO), Ministério Público 
(MP), Instituto de Assistência dos 
Servidores Públicos do Estado de 
Goiás (Ipasgo), Megasoft Infor-
mática Ltda (empresa de contabi-
lidade pública), Ativa Consultoria 
Municipal (consultoria pública), 
Polícia Federal (PF), Delegacia 

Estadual de Repressão a Crimes 
Contra a Administração Pública 
(Dercap), Tribunal Regional do 
Trabalho da 18ª Região (TRT 
Goiás), Tribunal de Contas dos 
Municípios (TCM), Nova Central 
Sindical de Trabalhadores em 
Goiás (NCST-GO), Federação das 
Entidades Sindicais dos Servido-
res Públicos Municipais de Goiâ-
nia (FESSPUMG), União Geral 
dos Trabalhadores - Goiás (UGT 
Goiás), Central Única dos Traba-
lhadores (CUT Goiás). Também 
em escritórios de representação e 
ligação com causas sindicais. Reu-
nido com a assessoria jurídica em 
escritório próprio. Participando de 
eventos e assembleias sindicais, 
promovidos por entidades nacio-
nais e estaduais. Em encontros 
oficiais com dirigentes sindicais de 
outros centros, mais autoridades e 
personalidades do meio.

Após se tornar entidade in-
termunicipal e inter-regional em 
dezembro, avolumou-se conside-
ravelmente o trabalho do Sindicato 
– que atende Uruaçu, Campinorte, 
Alto Horizonte, Mara Rosa, Ama-
ralina, Estrela do Norte, Mutu-
nópolis, Nova Iguaçu de Goiás, 
Barro Alto, Santa Rita do Novo 
Destino e Nova Glória –, pois “é 

Marinho: andanças sindicais oficiais em cidades goianas

Presidente 
do Sindicato 
destaca obras 
asfálticas

Sem deixar de concentrar no 
trabalho e na missão diária de 
defender os interesses do funcio-
nalismo municipal de diferentes 
redutos, o SINDIURUAÇU E 
REGIÃO valoriza o esforço em-
preendido pelo prefeito de Uruaçu, 
Valmir Pedro (PSDB), na busca 
do bem-estar da população e dos 
visitantes da cidade.

“Um importante exemplo dos 
dias atuais, jamais visto na nossa 
cidade, são as obras referentes ao 
asfalto, com construção e recupe-
ração de dezenas de vias urbanas, 
contemplando o Centro e muitos 
bairros”, comenta Marinho, presi-
dente da entidade com atuação em 
onze localidades.

“Tenho mais de 50 anos, nasci 
em Uruaçu, meu pai Mário Ri-
beiro de Freitas, que completará 
99 anos dia 31 de dezembro, é 
um dos fundadores de Uruaçu e, 
nunca houve tanto investimento 
em pavimentação, como vemos 
hoje. Mensalmente, viajo a traba-
lho para diversas cidades goianas 
e não vejo todo esse conjunto de 
obras lá fora. Além do asfalto, o 
nosso prefeito Valmir desenvolve 
outras iniciativas, através das 
Secretarias e dos Departamentos 
da Prefeitura de Uruaçu”, salienta 
Marinho, estendendo os “parabéns 
para os servidores envolvidos nas 
obras, além dos profissionais da 
equipe externa”.

“Benefício importante e, que 
proporciona mais empregos, mo-
vimenta mais a economia”, diz 
Marinho, frisando: “De rua em rua 
arrumada, a cidade que tanto ama-
mos melhora. O fato de o servidor 
sair para o trabalho e não ter que 
enfrentar um ‘monte de buracos’ 
nas ruas é um problema a menos”.

Marinho (4º - esq.) visita obra 
de recapeamento na rua 
Oldrado da Silva Rocha Vidal. 
Com ele, Guthierys Rodriguez 
(coordenador das obras as-
fálticas), Eduardo Campos 
(agrimensor), Valmir Pedro e 
Roberto Tavares (superintende 
municipal de trânsito)

Sindicato dos Servidores adquire moto
O SINDIURUAÇU E REGIÃO 

adquiriu uma moto zero quilôme-
tro e, pela primeira vez tem um 
automóvel em seu patrimônio. A 
moto Biz Honda 125 cilindradas, 
de cor vermelha, foi entregue na 
manhã de 25 de setembro na sede 
da entidade e recepcionada pelo 
presidente Mário Ribeiro Filho 
(Marinho).

“Para nós, trata-se de conquista 

muito importante, uma vitória do 
Sindicato, pois precisamos no 
dia a dia”, comenta o dirigente 
sindical, dividindo a alegria da 
novidade com todos os integrantes 
da diretoria.

“Nós atuamos com serviço 
externo diário e a demanda é uma 
realidade. Dessa forma, a necessi-
dade, que durava há bom tempo, 
foi atendida. Temos, agora, como 

desenvolver trabalho com agilida-
de e qualidade maiores. Eu quero 
esclarecer o seguinte: em todo o 
tempo, agora e futuramente, ape-
nas colaboradores [funcionários]  
habilitados do Sindicato usarão a 
moto, que, de imediato, estamos 
providenciando a oficialização 
da documentação e também, 
plotando, para que tenha identifi-
cação. Nossa atuação com a moto, 

sempre a serviço, atenderá o que 
determina o Código de Trânsito 
Brasileiro”, salienta Marinho.

A moto foi adquirida com 
recursos próprios na forma de 
consórcio junto ao Consórcio Na-
cional Honda (cuja representação 
em Uruaçu está a cargo da con-
cessionária autorizada Araguaia 
Motos), com lance de R$4,5 mil 
e 30 parcelas de R$390.

Marinho: “A 
necessidade, 

que durava 
há bom 
tempo, 

foi atendida”

preciso a presença física nossa 
também em toda a base”, explica, 
agradecendo sindicalizados que 
se dispõem ajudar a entidade no 
cotidiano. “Em cada Município, 
podemos contar com alguém 
que apoia espontaneamente, seja 
verificando assuntos e demandas, 
sanando dúvidas, abrindo espaços, 
efetuando filiações, protocolan-
do, agendando, etc. Impossível 
termos, por enquanto, estruturas 
físicas e humana permanentes em 
cada cidade”, justifica Marinho.

Recentemente, a funcioná-
ria Paula [Xavier Vasconcelos]  
passou a acompanhar institucio-
nalmente Marinho em algumas 
das viagens até cidades subsedes, 
auxiliando nos trabalhos. “A as-
sessoria dela é importantíssima, 
ajudando nos despachos e acele-
rando os atendimentos, sem perder 
a qualidades dos contatos. Somos 
muito gratos ao trabalho dela, 
internamente e nessas viagens 
oficiais”, expressa.

Nas viagens, conforme a agen-
da oficial, especialmente em se 
tratando de Goiânia e Brasília, 
horários de ida, almoço, janta, 
retorno, não são seguidos à risca. 
“São muitas partidas na madruga-
da e chegadas tarde da noite”, rela-
ta, esboçando: “Se tem audiência 
às 9h em Goiânia, vou sozinho de 
madrugada, pois ir um dia antes 
resultaria em mais despesas com 
hospedagem e alimentação”.

“Não tenho tempo para esco-
lher onde estarei. A agenda não 
é pessoal, mas sim da entidade. 
Se ontem estive bom tempo no 
Ministério Público ou no Fórum, 
hoje estou atendendo, tratando 
de assunto simples na sede do 
Sindicato ou me dirigindo até o 
Centro da cidade, nas instalações 

da Uruaçu Prev [Fundo de Previ-
dência do Município de Uruaçu]. 
Amanhã, participando de sessão 
na Câmara Municipal ou em uma 
reunião na Prefeitura. Depois de 
amanhã, posso estar em Brasília, 
na sede da CSPB [Confederação 
dos Servidores Públicos do Bra-
sil] ou da Nova Central nacional 
[Nova Central Sindical de Traba-
lhadores em Goiás {NCST }], em 
uma manifestação institucional da 
Esplanada dos Ministérios. Em 
reunião dentro da sede de uma 
entidade sindical em Goiânia – por 
exemplo, a UGT –, na Megasoft, 
tratando de contabilidade pública, 
repasses da contribuição da Uru-
açu Prev, defendendo a garantiria 
da nossa aposentadoria hoje e para 
o futuro, visitando Mutunópolis, 
Estrela do Norte, Barro Alto ou 
Santa Rita do Novo Destino. Mais 
adiante, ajudando supervisionar 
ou respaldar eleições em Sindi-
catos de diferentes Municípios. 
É dessa maneira. Eu não paro e 
trabalho o tempo todo, tenho o 
sindicalismo em minhas ‘veias 
sanguíneas’ o tempo todo”.

Nas estadas em cidades pró-
ximas, Marinho deixa, em certas 
ocasiões, de alimentar onde está – 
o que é despesa para o Sindicato –, 
e só senta à mesa em casa.

Fórum
“Marinho está no Fórum”...: 

tal afirmação é uma constância 
na sede do SINDIURUAÇU E 

Manhã de 27 de setembro, na sede do Ipasgo, 
na capital Goiânia, entregando documentação 
visando renovação de contrato (foto acima). 
Mara Rosa, 12 de setembro: trabalho sindical, 
com novas filiações (ao lado)

Divulgação/Sindicato
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REGIÃO, haja vista que sucedem 
os compromissos, as consultas, as 
audiências na Cidade Judiciária da 
Comarca de Uruaçu.

“Eu gostaria demais que tivés-
semos o mínimo de compromissos 
na Justiça, porém isso não é uma 
realidade, pois muitas questões 
precisam ser tratadas lá, enquan-
to outras, naturalmente, acabam 
indo ‘parar’ no Fórum”, justifica, 
olhando para passado recente: “No 
mandato passado [gestão munici-
pal uruaçuense 2013-2016], nem 
se fala! Foram várias as ações que 
protocolamos no Ministério Públi-
co e, que tiveram desdobramentos, 
com uma série de audiências. Al-
guns casos estão em andamento”. 
E, acrescenta: “Sozinho ou acom-
panhado de assessoria jurídica, 
tenho que marcar presença”.

Ir de encontro, levar, direcionar 
ao Sindicato informações, escla-
recimentos, resultados, exigem 
deslocamentos? Sim e, é o que se 
chama de pedagogia da presença. 
“É tudo de forma sucessiva e mui-
to rápido, sendo que não podemos 
perder prazos, literalmente dizen-
do, senão o servidor público fica 
prejudicado. É a razão de termos 
nossas estratégias de mobiliza-
ções, eternamente visando o bem 
dos companheiros trabalhadores 
públicos”, certifica o presidente.

Campinorte, 12 de setembro: reunião na Câmara 
com servidores e vereadores. Expansão sindical

No Sindicato: reunião 
do Comitê de 

Investimentos do 
Fundo de Previdência, 
que representa fatores 
positivos, colaborando 

para com o bom 
funcionamento do 

representação (acima). 
Durante intervalo de 

manifestação em 
Brasília, almoço no 

gramado da Esplanada 
dos Ministérios (ao lado)Por necessidade, expediente na sede num sábado
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Governo de Goiás investe mais de R$60 milhões em 
cultura neste ano

Goiás é o Estado que mais 
investe, democratiza e valoriza a 
Cultura. A afirmação do gover-
nador Marconi Perillo (PSDB), 
durante lançamento, dia 27 de 
setembro, da 18ª edição do Canto 
da Primavera, em Pirenópolis, é 
confirmada pelo valor de inves-
timentos no setor neste ano. 

São R$62,4 milhões destina-
dos a Fundos, leis de incentivo, 
programas, Festivais e formação 
artística, o maior montante já dis-
ponibilizado para a área. “Sempre 
valorizei e amei a cultura. É um 
compromisso sagrado que eu 
tenho”, declarou o governador. 
A maior parte dos investimentos 
é aportada pelos dois principais 
programas de fomento à Cultu-
ra em Goiás: o Fundo de Arte 
e Cultura (FAC) e o Programa 
Estadual de Incentivo à Cultura 
(Lei Goyazes). Juntos, eles dis-
ponibilizaram, neste ano, R$45 
milhões para projetos culturais. 
Neste ano, Marconi anunciou o 
aporte de mais R$3 milhões para 
a Lei Goyazes. Dessa forma, os 
recursos para financiamento dos 
50 projetos contemplados saltaram 
de R$6 para R$9 milhões. Com 
relação ao FAC, os projetos finan-
ciados são selecionados via edital 
público. Eles receberam aporte de 
R$36 milhões.

A 19ª edição do Festival In-
ternacional de Cinema e Vídeo 
Ambiental (Fica 2017) recebeu 
investimentos de R$3 milhões. A 

Mostra exibiu 25 filmes ambien-
tais, sendo 15 estrangeiros e dez 
brasileiros. Dentre os brasileiros, 
quatro foram goianos. O Fica é 
considerado o maior Festival de 
cinema ambiental da América 
Latina, Neste ano, distribuiu 
R$280 mil em prêmios. Integram 
o Fica, também, oficinas de arte, 
simpósios, Feiras e palestras sobre 
cinema e preservação do meio 
ambiente.

O Canto da Primavera recebeu 
aporte de R$1,9 milhão. A edição 
2017 homenageia os 290 anos 
da cidade de Pirenópolis. São 30 
atrações goianas, dentre elas, qua-
tro de Pirenópolis; oito atrações 
nacionais e 12 oficinas. O evento, 
cuja data final foi agendada para 8 
de outubro, selecionou shows para 
o Cavalhódromo de Pirenópolis 
e o Cine Pireneus. Uma progra-
mação repleta de diversidade, em 
idealização da Secretaria de Edu-
cação, Cultura e Esporte (Seduce), 
comandada por Raquel Teixeira.

Uma das maiores responsáveis 
pela projeção de Goiás no cenário 
nacional e internacional no setor 
da Cultura, a Orquestra Filar-
mônica de Goiás recebeu, neste 
ano, R$2 milhões. O Instituto 
Tecnológico do Estado de Goiás 
(Itego) em Artes Basileu França, 
responsável pela formação de 
4,8 mil alunos em música, dança, 
artes visuais, cênicas e circo, 
aportou R$8 milhões. A Orquestra 
Sinfônica Jovem de Goiás, por 
sua vez, recebeu R$1 milhão via 

Bolsa Orquestra. O Itego Labib 
Faiad, sediado em Catalão, se-
gue o mesmo padrão do Basileu 
França, e obteve R$1,5 milhão em 
investimento.

Demais ações culturais
Circuito Cultural Praça Dr. 

Pedro Ludovico Teixeira (Praça 
Cívica)

Sob a coordenação da Superin-
tendência de Patrimônio Histórico 
e Artístico (SPHA), o projeto 
abrange restauro, requalificação e 
a musealização dos seis edifícios 
que integram o famoso espaço do 
Centro de Goiânia. Todos terão 
novo uso, priorizando a função 
cultural. Serão criados espaços 
modernos e interativos, museus, 
bibliotecas, arquivo histórico, 
centro de pesquisa e estudo, ga-
lerias de arte, cinemas, oficinas 
de teatro, música, entre outros. O 
projeto de grande valor arquite-
tônico e urbanístico está em fase 
de aprovação pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan) e de definição 
de orçamento para a licitação das 

obras. O circuito está orçado em 
R$75 milhões, metade patrocina-
do pelo PAC Cidades Históricas 
e metade em projetos via Lei 
Rouanet.

Cine Teatro São Joaquim
Casa e berço de inúmeras ma-

nifestações artísticas na cidade 
de Goiás, passando do teatro à 
dança, da música ao cinema, o 
Cine Teatro São Joaquim reabriu 
suas portas no dia 2 de junho para 
voltar a receber a maior riqueza 
de seus moradores: a cultura. O 
restauro do Teatro foi uma parceria 
entre as gestões federal, estadual 
e municipal. O prédio é de pro-
priedade da Seduce e a obra, de 
responsabilidade da Prefeitura. Os 
recursos foram federais, oriundos 
do PAC Cidades Históricas. Ao 
todo, foram investidos R$10,09 
milhões. A equipe da Seduce 
acompanhou, junto com o Iphan, 
todo o processo do restauro, do 
planejamento a conclusão da obra.

A requalificação atendeu às 
condições de acessibilidade uni-
versal e reequipou o Cine Teatro 
com novos sistemas de cênica, 

luminotécnica, acústica, proje-
ção, refrigeração, prevenção de 
incêndio, subestação de energia 
e gerador, além de ampliação do 
backstage, área técnica, camarins 
e administração. Outro destaque 
da intervenção é a incorporação 
de um painel artístico ao foyer, 
com autoria do artista plástico e 
intelectual goiano Elder Rocha 
Lima, retratando a Serra Dourada.

A expectativa é de que o Cine 
Teatro São Joaquim se consolide 
agora como principal equipamento 
cultural do interior do Estado de 
Goiás, dinamizando a vida cultural 
da cidade e atraindo desenvolvi-
mento econômico e social.

Centros Culturais
O Governo de Goiás cons-

truirá novos Centros Culturais 
em dez cidades: sete na região 
do Entorno de Brasília, duas na 
Região Metropolitana de Goiânia 
(Senador Canedo e Goianira) e um 
na cidade de Posse, no Nordeste 
Goiano. O recurso, da ordem de 
R$90 milhões, já está assegurado. 
A Seduce já fez contato com as 
Prefeituras, uma vez que a contra-

partida das cidades é disponibili-
zar o terreno para a obra.

Os projetos dos Centros Cultu-
rais serão licitados pelo Instituto 
de Arquitetos do Brasil, contrata-
do pela Seduce. Serão licitados 
quatro modelos e as Prefeituras 
escolherão o mais apropriado à 
sua região.

Espaços da Seduce que mo-
vimentam a agenda cultural de 
Goiânia e oferecem formação 
artística

Instituto de Educação em Artes 
Gustav Ritter

Cine Cultura
Teatro Goiânia
Martim Cererê
Vila Cultural
Museu Zoroastro Artiaga
Museu da Imagem e do Som 

(MIS)
Museu de Arte Contemporânea 

(MAC)
Biblioteca Braille José Álvares 

de Azevedo
Centro Cultural Oscar Nie-

meyer (Informações: Gabinete 
de Imprensa do Governador de 
Goiás).

Governador Marconi em dois momentos da cena cultural: com Raquel Teixeira, titular da Seduce; e, Valéria Perillo, primeira-dama
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Edifício Pastoral Dom Prada é inaugurado
FATO RELEVANTE

No dia 14 de setembro, festa da 
Exultação da Santa Cruz, tivemos 
um momento muito importante na 
Diocese de Uruaçu. Aconteceu a 
inauguração e bênção das insta-
lações do Edifício Centro Pastoral 
Dom Prada, que surge com o obje-
tivo claro de favorecer o trabalho e 
dinamismo pastoral na Diocese e, 

ainda faz menção e homenagem 
ao primeiro bispo da Diocese de 
Uruaçu, que com tanto zelo iniciou 
a missão nestas terras.

Na ocasião da cerimônia da 
benção e as devidas homenagens 
e os agradecimentos, tendo pre-
sente vários leigos, sacerdotes, 
religiosas, seminaristas e consa-
grados, em simples e bonito ato 
foi ressaltado a importância do 
local, como disse Dom Messias, 
dispo diocesano em sua fala: 
“Aqui estarão instaladas algumas 
importantes pastorais para nossa 
Diocese: a Pastoral Vocacional, 
no Centro Vocacional Diocesano 
João Paulo II, as Obras Sociais 
da Diocese de Uruaçu e a Câmara 
Eclesiástica, onde será instalado o 
Tribunal Eclesiástico”.

O Edifício Centro Pastoral 
Dom Prada será a sede do Centro 
Vocacional Diocesano São João 
Paulo II, que há três anos realiza 
um ótimo trabalho de animação 
vocacional, em favor dos jovens. 
Terá também a sede das Obras 
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Sociais da Diocese, com seus 
diversos e importantes trabalhos 
e a futura sede do Tribunal Ecle-
siástico, que está sendo organi-
zado, onde desde já, funcionará a 
Câmara Eclesiástica da Diocese. 
E também o espaço ganhou um 
auditório para reuniões e eventos, 
onde foi homenageada a Irmã Bom 

Pastor, religiosa dominicana que 
tanto amou e trabalhou na Diocese.

Enfim, louvado seja Deus por 
mais este importante passo para 
o trabalho pastoral na Diocese 
de Uruaçu e, que muitos sejam 
os frutos na vida de tantos que 
necessitam (Assessoria de Co-
municação/Diocese de Uruaçu).


