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Geografia - Boston, capital e cidade mais populosa do estado de 
massachusetts (nos estados unidos), abrigando cerca de 5,8 milhões de 
habitantes na sua área metropolitana, localiza-se no condado de Suffolk. 
reduto global e com extenso centro financeiro, comercial, industrial e 
universitário, sedia universidades, como a harvard university e o Instituto 
de Tecnologia de massachusetts (mIT), que estão entre as cinco mais 
famosas instituições de ensino superior do mundo.

(Informações: agências internacionais)

jornal cIdade - conTaToS com a redaçÃo
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*www.facebook.com/jornalcidadeuruacu *@jornalcidade
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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

Justiça Móvel de Trânsito chega a 
Uruaçu, que tem quase 26 mil veículos

COMUNIDADES - Página 7

Com a iniciativa, motoristas 
envolvidos em acidentes de trânsito 
sem vítimas, podem acionar a equi-
pe, que irá imediatamente ao local 
do sinistro para tentar promover a 
conciliação imediata ou, caso não 
são seja possível acordo, recolher 
provas para instrução de processo. 
Solenidade de instalação do progra-
ma contou com a participação do 
desembargador Gilberto Marques 
Filho, presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado de Goiás (TJGO), 
que na nortense Uruaçu também 
participou da abertura do programa 
Justiça Ativa; e, recebeu Título de 
Cidadania.
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CONFIRA, NESTA PÁGINA, INFORME 
DA PREFEITURA DE URUAÇU (GOIÁS)

CURSOS EM URUAÇU: 98430-0958/3357-1987
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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

A invasão  da mediocridadeSAÚDE DO
CORAÇÃO
Doutor João Joaquim de Oliveira
joaomedicina.ufg@gmail.com * Acesse www.jjoaquim.blogspot.com.br

Imagem... - HojeImagem... - Ontem
...Realizadas dia 3 de outubro, as eleições que definiram os novos direto-

res de Câmpus da Universidade Estadual de Goiás transcorreram dentro da 
normalidade. A homologação ocorre em poucas horas e, posteriormente, o 
resultado é encaminhado ao governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), 
para nomeação dos diretores que exercerão os cargos no período 2018-2021. 
O reitor da UEG é Haroldo Reimer. Em Uruaçu, Professor Edson (foto) se 
reelegeu com 20 votos de docentes, 11 de técnico-administrativos e 140 de 
discentes (alunos), o que representa 53 por cento dos votos válidos (índice 
obtido). Total de 171 votos. O outro concorrente à direção, Washington Luiz 
de Paula (Professor Washington), ficou em segundo, com 201 votos (42,3 
por cento). O voto de cada professor (docente) tem peso maior, fator (votos 
ponderados) que deu nova vitória ao atual diretor. O nível das candidaturas 
em Uruaçu foi considerado satisfatório, igualmente em 2013, que teve mais 
um nome na disputa (Professora Dânia). Os dois disputantes são pessoas 
sérias e sábias, têm disposição e emprestam seus nomes para a democracia 
no âmbito universitário de forma responsável e respeitosa (Jota Marcelo).
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e...O Conselho de Ministros Evan-
gélicos de Uruaçu (CMEU) já prestou 
importantes serviços para a comuni-
dade em geral. Sem atividades, faz 
tempos, como nos áureos anos de 
atuação destacada, tem tudo para ser 
reativado neste quase final de 2017, o 
que seria interessante, uma vez que, 
além de repassar muitos benefícios 
espirituais, poderia novamente apoiar 
causas municipalistas, através da 
união dos bons pastores. Na foto, de 4 
de julho de 2008 (Caminhada Cívica), 
uma faixa da entidade parabenizando 
os então 35 anos em Uruaçu da Igreja 
Presbiteriana (Márcia Cristina).
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Meio ambiente é o suporte da vida... Ou Água (falta dela)

‘Os cidadãos 
precisam 

decidir se 
querem ou não 

ter uma 
cidade limpa’

Em raríssimas ocasiões, o Jornal Cidade repete o conteúdo de um Editorial e, isso 
é feito na presente edição devido a gravíssima situação. Para ler, reler (e refletir... 
refletir mais), alerta publicado cerca de uma década atrás (detalhe: tudo piorou!):

O corpo humano é um sistema complexo cuja expressão principal é chamada de vida. 
Para a vida existir, ter continuidade e evolução é necessário que exista água, e, a vida é 
proporcional à quantidade, qualidade da água existente: nos lugares onde existe menos 
água existe menos vida, e onde a água é de baixa qualidade a qualidade da vida tam-
bém é baixa. A água é necessária tanto na forma de chuva para a produção 
de alimentos quanto para o funcionamento dos telefones celulares, pois as 
pessoas que os fabricam, fazem funcionar e os usam precisam de água para 
dessedentação e higiene corporal, doméstica. Sem água o planeta Terra seria 
um grande deserto sem vida.

A água entra nas casas na forma de água tratada e sai das casas na forma 
de esgoto com destino a fossas ou estações de tratamento. A água que sai será 
absorvida pela natureza que cuidará de reciclar a água: evaporação, conden-
sação na forma de nuvens, chuva, nova captação, novo tratamento e novo 
uso. Nesse grande ciclo é preciso observar, com muita atenção, a importante 
tarefa de limpar a água para que possa ser usada pelos humanos, pois, quanto 
mais suja a água mais dinheiro será gasto em tratamento e mais alta será a conta mensal. 
Cuidar da limpeza dos lugares por onde a água circula, como os córregos e rios, e onde 
ela se acumula, como nas caixas d’água, poços e lagos, é garantir que as cidades possam 
ter uma água tratada mais barata e com maior garantia de abastecimento para o futuro. As 
águas parecem estar diminuindo nos lugares onde precisamos dela, mas isto não é culpa 
da natureza. As águas estão ficando mais sujas, mas isto não é culpa da natureza. Tudo é 
culpa da atividade humana, do pouco cuidado com esse elemento fundamental para a vida.

A culpa não é só daqueles que desmatam e impermeabilizam o solo. A culpa é também, 
e talvez culpa mais grave, daqueles que vivem nas cidades e jogam lixo no chão. Jogar 
lixo no chão é algo que pode ser compreendido como qualquer deposição de resíduo 
doméstico ou industrial na natureza, seja o papel de balinha jogado na rua, seja o resíduo 
industrial despejado diretamente no curso d’água. Esta culpa das pessoas é razoavelmente 
desculpável porque, quando crianças, não aprenderam na escola que devem cuidar da 
água para que seja mais limpa e mais abundante, e a culpa mais grave, então, pode ser da 

escola que está mais preocupada em garantir que a criança consiga passar 
num exame vestibular de faculdade do que garantir que tenha água limpa 
para viver. A culpa não é do governo porque governo nenhum dará conta de 
limpar o lixo que é jogado no chão. Por mais que o governo colete, varra as 
ruas e coloque lixeiras essas ações não podem ocorrer nas 24 horas do dia e, 
se pudessem, seriam tão caras que a cidade trabalharia só para poder pagar 
a limpeza.

Parar de jogar lixo no chão é atitude inteligente, seja inteligência da cabeça 
na forma de querer ter uma cidade mais limpa, seja a inteligência do bolso 
na forma de pagar menos pela limpeza. E mais do que isto a própria inteli-
gência do desenvolvimento que tanto se quer ter, principalmente em Uruaçu, 

sede deste periódico e onde o turismo no lago Serra da Mesa, nos pontos de acesso mais 
próximos, está sendo comprometido pelo lixo jogado nas ruas da cidade e que é carreado 
pelas águas para o lago.

Os cidadãos de Uruaçu precisam decidir se querem ou não ter uma cidade limpa, cór-
regos, rios, lago limpos, e se assim decidirem podem começar parando de jogar lixo no 
chão, gesto simples que as escolas podem ensinar e incentivar para que as crianças apren-
dam a cuidar do que lhes garantirá vida e saúde no futuro: um meio ambiente saudável.

E assim foi tomando o seu 
(dela) lugar a digníssima me-
diocridade. Ela aproximou-se do 
erudito, do clássico, do mérito, 
da qualidade, do formalismo, 
do bom gosto e os escorraçou 
a todos. E tudo feito de modo 
insidioso e aderente. Aliás, tem 
essa senhora constituído até um 
sistema de governança, a me-
diocracia. E quem comanda são 
alguns próceres do sistema, os 
mediocrões e os mediocráticos.

O processo de mediocrização 
chegou a tão alta eficiência que 
ele permeia em todos os setores 
da vida social. Temo-lo na culi-
nária ou gastronomia, na religião, 
nos gostos culturais (ou contra-
culturais), no entretenimento e, 
sobretudo, na política.

Na verdade a mediocridade 
não existe por si só. Alguém a 
traz bem definida e sustentada 
em seus hábitos, atitudes, con-
dutas e comportamento. Ela 
passou a ser um estilo de vida e 
de apresentação.

Vamos objetivar e pontuar 
alguns modelos bem encontra-
diços da invasão ou vigência do 
sistema mediocrático.

Na arte musical por exemplo. 
O medíocre do sujeito, do nada 
se propõe a compor e cantar. Ele 
se tatua, se espeta de brincos e 
piercings, boné ao avesso, vio-
lão a tiracolo e começa a berrar 
com toda zoeira. As letras de 
suas músicas são aquele rosário 
de abobrinhas, umas frases sem 

nexos, que falam de drogas e sexo 
e outros termos desconexos. Aos 
poucos tais criações já estão no 
palco, no AM e FM e recursos de 
streaming.

E creiam, fazem sucesso e 
seguidores. E acham pouco? 
Continua a mediocridade. Daqui 
a pouco, tem empresa de mídia e 
televisão tocando ou contratando 
o intitulado (a) artista; e a venda e 
escores de tais esquisitices alcan-
çam o topo das paradas de sucesso. 
Parada indigesta para o bom gosto 
é ter que engolir tais criações.

Agora no outro polo de tais 
famas estão os consumidores que 
fomentam tais medíocres. É a in-
serção, o pertencimento desses tais 

e quais ao sistema da mediocracia. 
Tal funcionalidade só se vinga 
pelos seus lídimos e legítimos 
representantes. Os mediocastros 
e castrados de algum valor.

No mundo das artes plásticas, 
na cenografia, do teatro e das 
ciências e letras. A mediocridade 
tem buscado o seu assento em 
todos os cenários da vida. Vida 
que chamam de modernidade. 
Ela parece não ter limites. O autor 
faz lá algumas compilações, notas 
biográficas e assentos e se arvora 
ao direito de escritor. Para esses 
tais bem que se podia criar uma 
academia brasileira dos imbecis 
(ABI). É muita presunção para 
zero de significação.

E não fica por aqui a influên-
cia da mediocrização. No âmbito 
profissional superabundam os 
mais variados tipos. Nenhum 
ramo do mercado escapa a tais e 
quais medíocres. Ainda há pouco 
eu deparei com um médico que 
formado (talvez deformado) 
numa tal uniesquina (faculdade 
de esquina) se propunha a curas 
nunca vistas e outras terapias sem 
embasamento científico. Fez-me 
tal tipo medíocre lembrar do Dr. 
Simão Bacamarte, da Vila de 
Itaguaí, que se encantou com um 
recanto da Medicina, o recanto 
cerebral e psíquico (leiam essa 
história em O Alienista, de Ma-
chado de Assis).

O mais que fiz foi resguar-
dar alguns clientes do risco de 
acreditar em tais promessas de 
curas, só por leituras de outros 
charlatões.

E não fica apenas nessa classe 
de profissionais na arte da cura. 
Se a pessoa se der ao trabalho de 
procura, na certa muitos outros 
magarefes, mequetrefes, biltres 
e parlapatões hão de se encontrar 
pelos cantos e becos das cidades.

Por fim não se pode deixar de 
menção que essa assanhada e in-
trusiva senhora vem dominando 
a vida política brasileira. É ali, 
aliás, onde achou guarida e ou-
tras comparsas, entre essas a tão 
decantada e repulsiva corrupção. 
Destarte o que me resta é bradar 
em alto e bom som: morra a me-
diocridade nas cenas do Brasil!
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Do colunista: 
‘...Leiam essa 
história em O 
Alienista, de 
Machado de 

Assis’

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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COMUNICADO IMPORTANTE
Visando a melhoria no atendimento de nossos clientes, informamos 
que a empresa FISHER NÁUTICA LTDA, localizada na Av. Cel. Fer-
nando Barbosa, 1555-A, Setor Cordeiro, Morrinhos - GO, não é mais 
distribuidor autorizado de produtos náuticos da marca YAMAHA.

A lista completa dos distribuidores náuticos autorizados pode ser con-
sultada no seguinte endereço eletrônico: www.yamaha-motor.com.br

Para mais informações, consulte o nosso SAC (Serviço de Atendimen-
to ao Cliente) pelo telefone (11) 2431-6500, de segunda a sexta-feira, 
em horário comercial, ou por e-mail: sac@yamaha-motor.com.br - SAC 
Consórcio: 0800-774-3233 ou e-mail: sac.consorcio@yamaha-motor.
com.br - SAC Banco: 0800-774-8283 ou e-mail: sac.banco@yamaha-
-motor.com.br - ou ainda o CAS - Atendimento aos portadores de defi-
ciência auditiva ou de fala: 0800-774-1415

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA.
YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA.

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

YAMAHA MOTOR DO BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Jota Marcelo/Márcia Cristina

Evento com dança e jantar 
contou, em média, com 300 
idosos: é a inserção social qua-
lificada da Administração 2017-
2020 de Uruaçu, valorizando o 
pessoal e o interpessoal de cada 
cidadã, cidadão da idade maior.

A Prefeitura de Uruaçu, atra-
vés da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, realizou 
na noite de 28 de setembro, o 1º 
Baile da Melhor Idade.

Entre os presentes, o prefeito 
Valmir Pedro (PSDB), a primeira-
-dama Anne Lígia, o vice-prefeito 
doutor Juarez Lourindo (PSB), 

Padre Crésio Rodrigues (titular 
da SMDS), a deputada estadual 
Eliane Pinheiro (PMN), outros 
secretários municipais, Divina 
Ferreira (chefe do Departamento 
de Projetos Sociais), equipe do 
Centro de Referência de Assis-
tência Social (CRAS) (que ajudou 
em muito), vários auxiliares de di-
ferentes escalões da gestão 2017-
2020 e vereadores, liderados pelo 
presidente da Câmara, Sil (PSDB).

Como local a sede do Projeto 
Conviver e, sob animação de 
Joaquim Moura, cantor da cena 
musical uruaçuense, cerca de 300 
idosos se divertiram à vontade na 
pacífica festa, atividade de instan-
tes de encontros sociais, relacio-

namentos saudáveis e bem-estar.
Mais que representar danças de 

salão quaisquer, o acontecimento 
retrata celebração do Dia e Mês 
do Idoso – 1º de outubro (data 
em que foi aprovada a lei número 
10.741/2003, que instituiu o Es-
tatuto do Idoso) –, e muito mais. 
É o que salienta Padre Crésio, no 
artigo Baile da Melhor Idade, que 
a presente reportagem traz e tem 
o trecho: ‘A convivência em um 
ambiente saudável e respeitoso 
estimula as pessoas, nesta faixa 
etária, a serem espontâneos em 
suas conversas, a criar confian-
ça entre eles, a compartilharem 
situações de desafios que a vida 
apresenta ou de alegrias.’.

Ao Jornal Cidade, disse Val-
mir Pedro: “Inauguramos este 
ano um evento, todo gratuito, que 
queremos ver se transformar em 
tradição na nossa cidade. Para 
comemorar o Dia do Idoso, nós, a 
primeira-dama Anne Lígia, junto 
com a Secretaria, o Padre Crésio 
e toda a equipe, realizamos o 
‘Baile’, som ao vivo, muita dança 
e alegria, além do bufê. Os idosos 
da melhor idade manifestaram, 
ali, que durante todo o tempo do 
Projeto Conviver nunca tinham 
ganhado uma festa como aquela 
e pediram que esse formato acon-
teça todos os anos. Com certeza, 

1º Baile da Melhor Idade, uma ginástica dançante, realizado 
na sede do Projeto Conviver: com carinho e cuidados, a equipe 
da Prefeitura ofereceu o de melhor para os cerca de 300 idosos

Governo Valmir Pedro 
realiza ‘Baile’ e jantar 
para idosos de Uruaçu

Eliane Pinheiro: ‘Um marco social e de cuidados com o próximo’
Jota Marcelo/Márcia Cristina

Atendendo a reportagem do 
Jornal Cidade, a deputada esta-
dual Eliane Pinheiro disse que o 
Projeto Conviver “é uma iniciativa 
louvável da Secretaria de Desen-
volvimento Social uruaçuense 
que proporciona à terceira idade 
mais qualidade de vida, interação 
e valorização. Parabenizo o secre-
tário Padre Crésio Rodrigues e, o 
empenho dos servidores da Pasta 
para a realização desse projeto, 
realização de um sonho dos mo-
radores e do prefeito Valmir Pedro 
[PSDB], que não mede esforços 
para atender as necessidades da 
melhor idade”.

Para a representante de Urua-
çu na Assembleia Legislativa do 
Estado de Goiás, “grupos opera-
tivos, como o Projeto Conviver, 
promovem o bem-estar dos idosos, 
estimulando a socialização a partir 
da convivência de seus integran-
tes”, acrescentando que se colocou 
à disposição para ajudar no que 
for preciso. “No que depender de 
nós e da Prefeitura, o Projeto, uma 
referência em oferecer bem-estar 
e momentos de felicidade aos 
nossos idosos, pode contar com 
a gente”.

Deputada no evento
Presente, dia 28 de setembro, 

no 1º Baile da Melhor Idade,  

quando média de 300 senhores e 
senhoras participaram de delicioso 
jantar preparado com carinho e, 
como acompanhamento, forró de 

Eliane Pinheiro dialogou, divertiu 
e jantou com os idosos. “Tive a 
oportunidade de conferir de perto 
a alegria e organização do ‘Baile’, 

em nosso governo irá acontecer 
e, esperamos que vire tradição”.

No decorrer do ano, a Pasta de 
Desenvolvimento Social pratica 
série de serviços sociais comple-
mentares, atividades de recreação, 
beneficiando os idosos, inclusive 
nas áreas da saúde (parceria com 
a Secretaria Municipal da Saúde 
[SMS]) e, recreação, com encon-
tros comuns a todos. “Não pode-
mos abandonar, em cada família, 
os que deram suas vidas por nós. 
Queremos ajudar sempre para que 

nossos idosos convivam bem. As 
atividades que oferecemos no dia 
a dia e o Baile resultam em bem-
-estar, boa convivência, saúde 
melhor, fortalecendo o vínculo 
comunitário de cada participante”, 
assinala Valmir Pedro.

Jantar
Para a primeira-dama, a parti-

cipação no evento de socialização 
foi ótima: da dança e descontra-
ção, com muito forró, ao delicioso 
jantar. Sim, jantar, pois na ocasião 

foi servida excelente janta, com to-
dos sentados calmamente à mesa.

No cardápio do ato de confra-
ternização mais intimista dos ido-
sos e convidados, menu de gosto 
popular coletivo, com boa opção 
de refeição, em clima e cenários 
agradáveis. 100% de quem esteve 
no evento se portou bem.

Em todos os aspectos, o 1º 
Baile da Melhor Idade aconteceu 
em momentos de paz e amenidade 
total.

[Leia mais nas submatérias.

RELIGIÃO

Padre Crésio Rodrigues da Silva

PADRE CRÉSIO RODRIGUES é o Consultor Canônico da Diocese de Uruaçu desde 2012, pároco da Paróquia São José Operário em Uruaçu, Juiz Adjunto do Tribunal Eclesiástico de Brasília e, secretário municipal de Desenvolvimento Social. Contatos: cresio@hotmail.com e cresiors@gmail.com

A Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Social promove, de 
maneira simples, duas vezes por 
semana, um Baile, sendo uma vez 
na Vila Primavera e outra no setor 
Aeroporto. Além de pequenos tra-
balhos de artesanato oferecidos aos 
idosos que queiram, esse momento 
é uma das atividades de ocupação 

dos mesmos na área do entreteni-
mento, bem como a hidroginástica 
que iniciamos este ano, com vários 
pequenos grupos de participantes sob 
a orientação de um monitor. Já faz 
alguns anos que este Baile acontece, 
sob a tutela e o patrocínio do poder 
municipal: atualmente ele é chamado 
de Projeto Conviver e está lotado no 

‘1º Baile da Melhor Idade’

Departamento do Centro de Referên-
cia de Assistência Social (CRAS).

Mais de 150 idosos participam do 
Projeto e sua popularidade e suas van-
tagens já foram comprovadas. Entre 
os benefícios da dança para os idosos 
podemos mencionar a melhoria na 
saúde física e mental, já que é consen-
so a necessidade de todas as pessoas 
cultivarem exercícios físicos e bons 
relacionamentos umas com as outras, 
evitando sedentarismo e isolamento.

Nas ocasiões destes simples Bai-

les, como é natural, os participantes 
interagem entre si, iniciando ou 
cultivando amizades e, até mesmo 
namoro entre viúvos. A convivência 
em um ambiente saudável e respeitoso 
estimula as pessoas, nesta faixa etária, 
a serem espontâneos em suas con-
versas, a criar confiança entre eles, a 
compartilharem situações de desafios 
que a vida apresenta ou de alegrias.

Em virtude do Dia do Idoso (1º 
de outubro), a Secretaria Municipal, 
juntamente com o prefeito Valmir 

qualidade durante horas”.
Opinando que o evento já 

entrou para o calendário de festas 
e comemorações do Município, 
a deputada estadual diz ser “um 
marco social e de cuidados com o 
próximo dentro da gestão do pre-
feito Valmir Pedro e da primeira-
-dama Anne Lígia”.

Lembrando que o Brasil se tor-
na um País de idosos, com menos 
nascimentos de bebês e as pessoas 
vivendo mais tempo, a parlamen-
tar Eliane Pinheiro manifesta: 
“Uma sociedade que não valoriza 
e respeita o seu passado não está 
apta para caminhar em direção 
ao futuro. Por isso, faço questão 
de dar corpo e voz para projetos 

como esses, que visam contribuir 
para o bem-estar físico, emocio-
nal e social do ser humano em 
seu processo de envelhecimento. 
Nossos idosos estão de parabéns 
e devemos muito a eles, que tanto 
ajudaram familiares, outras pesso-
as e o Brasil se desenvolverem”. 
E mais: “A velhice é um direito 
com que nascemos e que, como 
tal, deve ser garantida, usufruída 
e respeitada”.

No final da entrevista ao JC, 
Eliane Pinheiro esclarece ser 
para ela “uma honra trabalhar em 
parceria com a Prefeitura para que 
Uruaçu seja exemplo de inclusão, 
respeito à população e transparên-
cia na gestão”.

Valmir Pedro (dançando): “Manifestaram que durante todo 
o tempo do Projeto nunca tinham ganhado uma festa como 
aquela. Pediram que esse formato aconteça todos os anos”

Luciene Fernandes (esq.) (esposa do vice), Padre Crésio, 
doutor Juarez, Eliane Pinheiro, Valmir Pedro e primeira-dama 
Anne Lígia: pela melhoria da autoestima e qualidade de vida Jantar: tudo dentro da normalidade e com organização
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Para a deputada estadual Eliane Pinheiro (no centro da foto, 
durante o Baile), “a velhice é um direito com que nascemos 
e que, como tal, deve ser garantida, usufruída e respeitada”

‘Dia de Beleza’ no Abrigo, com primeira-dama e prefeito
Mais que passar, ela esteve. 

Mais que visitar, ela promoveu. 
Mais que surgir sozinha, ela se 
fez acompanhada. Em Uruaçu, 
a data 26 de setembro marcou 
bonitos, agradáveis momentos de 
humanidade nas instalações do 
tradicional Abrigo Filantrópico 
Flor de Acácia, localizado na 
cidade do Norte goiano, com a 
primeira-dama Anne Lígia coor-
denando visita em grupo, alegria 
e o chamado Dia de Beleza.

A iniciativa, apoiada pela Se-
cretaria Municipal de Desenvol-
vimento Social (SMDS) (cujo 
secretário é Padre Crésio Rodri-
gues), além do respeito que Anne 
Lígia e o esposo-prefeito Valmir 

Pedro (PSDB) têm diante dos 
que estão na terceira idade, foi/é 
o reconhecimento da Administra-
ção 2017-2020 aos moradores da 
entidade, com celebração ao Dia 
e Mês do Idoso – 1º de outubro, 
também destacado na reportagem 
principal.

Tudo teve início com oração, 
rápida fala e, o café da manhã, 
sob responsabilidade da primeira-
-dama e equipe da Secretaria. As 
autoridades e demais visitantes 
cumprimentaram os internos, com 
alta descontração, mais entrega de 
lembrancinhas.

Em seguida, foi oferecido mo-
mento de beleza para as mulheres 
e os homens do Abrigo, missão 

meira-dama realizar no Abrigo o 
Dia de Beleza. “A Anne mobilizou 
um grande número de voluntários, 
realizou um café da manhã, fez 
corte de cabelo, barba, unha, ma-
quiagem, enfim, foi realmente um 
dia de muita beleza para aqueles 
amigos da melhor idade que deram 
a contribuição para a sociedade 

que coube para voluntários arre-
gimentados com antecedência: 
cabeleireiro, manicure, pedicure, 
maquiadora, assistentes e outros.

Atenção e apoio
Valmir Pedro, disse em en-

trevista ao Jornal Cidade ser 
importante a iniciativa de a pri-

uruaçuense”.
O prefeito antecipou ainda 

que durante o governo dele a 
instituição receberá, no cotidiano, 
respeito, consideração e apoio.

Atuante presencialmente, a 
primeira-dama comenta ser gra-
tificante poder inovar, integrar, 
descontrair – ambas as partes –, 

pois atividades de convivência e 
fortalecimento de vínculos con-
tribuem para com o bem-estar 
dos idosos, da mesma forma com 
pessoas de outras faixas etárias. 
“É uma a terapia”.

O Abrigo Filantrópico Flor de 
Acácia é gerido pela maçonaria 
(Márcia Cristina).

Primeira-dama Anne Lígia no Abrigo, que também recebeu visita do prefeito Valmir Pedro: momentos marcantes com os idosos

Pedro, a primeira-dama Anne Lígia e 
a deputada estadual Eliane Pinheiro, 
promoveu jantar comemorativo e uma 
versão ampliada do evento: o 1º Baile 

da Melhor Idade (terá edição anual). 
Como não podia faltar, prolongada 
noite dançante com forró ao som do 
cantor Joaquim Moura, de Uruaçu.

Padre Crésio: “Prolongada noite dançante com forró”
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Wagner Paes Camapum, en-
genheiro civil, hoje assessorando 
o prefeito Valmir Pedro, em seu 
gabinete e na engenharia, filiou-
-se ao PSDB de Uruaçu.

Doutor Wagner Camapum, na 
década de 1980 era o elo político 
principal em Uruaçu de Marconi 
Perillo (então líder de movimento 
estudantil; dirigente partidário 
jovem estadual e nacional; e, as-
sessor governamental) e Henrique 
Santillo (senador [1979-1987]; 
e, governador de Goiás [1987-
1991]). Elo, principalmente do 
PMDB Jovem. Representava o 
então Centro-Norte goiano e, 
fazia o mesmo papel que Valmir 

desempenhou antes da eleição a 
prefeito, em 2016.

Antes não filiou ao partido de 
Marconi porque sempre quis ter 
uma sigla nas mãos à disposição 
do governador ou do prefeito 
indicado por ele. Fiel e dedicado, 
jamais deixou de estar na base 
do hoje governador de Goiás em 
quarto mandato. Isso ele dizia 
sempre quando alguém o con-
vidava para filiar à legenda do 
governador.

Para homenagear
Mas, devido a amizade, a con-

vivência intensa com Marconi 
Perillo, não precisava filiar na 
agremiação do governador para 

receber respeito e consideração. 
Agora, nesta oportunidade, doutor 
Wagner Camapum filiou-se ao 
PSDB para homenagear o amigo 
governador Marconi, o seu prefei-
to Valmir Pedro e o presidente do 
PSDB de Uruaçu, Mauri Lemes.

Segundo o engenheiro civil, 
Mauri Lemes é presidente dedi-
cado, competente e grande cola-
borador das conquistas do PSDB 
uruaçuense. “É uma honra muito 
grande termos o doutor Wagner 
Camapum no nosso partido. Obri-
gado amigo!”, agradece Mauri.

Sobre Valmir Pedro, após anos 
de intensa convivência, luta, der-
rota e vitória, ele fala à comunida-
de uruaçuense que o prefeito está 

Doutor Wagner Camapum, ladeado pelos amigos Mauri Lemes 
(presidente da sigla) e Valmir Pedro (prefeito): nova conquista 
do PSDB de Uruaçu, que passa a contar com expert da política

Doutor Wagner Camapum agora é do PSDB
só começando a gestão, porém, 
baseando na serenidade, compe-
tência, no amor à cidade, respeito 
ao povo, sabedoria político-social, 
conhecimento familiar com gesto-
res políticos de Goiânia e Brasília, 
que ele vem comandando bem.

“Todo o povo vai ganhar mui-
to”, diz o engenheiro civil, afir-
mando que o prefeito do PSDB 
surpreenderá muito mais. “Aguar-
dem! O Valmir Pedro, com essa 
Administração que enche os olhos 
e alegra o povo, tenho certeza, é 
o modelo de prefeito que todos 
partidos queriam para Uruaçu”, 
comenta o também expert con-
selheiro político doutor Wagner 
Camapum (Da Redação).
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No Norte e Nordeste goianos, 
Raquel Teixeira inaugura obras, 
visita projeto, entrega benefícios 
e, anuncia criação de Fundo 
Estadual de Educação Infantil 
e mestrado profissionalizante 
para educadores.

Em 10 de outubro, a secretária 
de estado da Educação, Cultura e 
Esporte de Goiás, Raquel Teixeira, 
dedicou o dia a três Municípios. 
Pela manhã, esteve em Uruaçu e 
Campinorte (Norte) e, à tarde, em 
Alto Paraíso, situada no Nordeste 
goiano. Em Uruaçu, ao lado do 
deputado estadual Júlio da Retífica 
(PSDB) e de diversas autoridades 
locais, a auxiliar do governador 
Marconi Perillo (PSDB) partici-
pou da solenidade de reinaugu-
ração do auditório do Núcleo de 
Tecnologia Educacional.

O espaço recebeu o nome da 
professora Lydia Poleck como 
forma de homenagear uma das 
educadoras da rede pública esta-
dual que tanto contribuíram para 
garantir avanços e melhorias ao 
ensino aprendizagem. Para a se-
cretária, a homenagem foi mais do 
que justa, pois se trata de pessoa 
que dedicou a maior parte de sua 
vida em prol da área educacional 
pública de Goiás. “Lydia foi uma 

grande amiga e parceira. Ela 
procurava sempre se antecipar 
ao futuro e uma das muitas con-
tribuições que deu foi na área de 
educação a distância, que permitiu 
a formação contínua de milhares 
de professores”, disse ao discursar 
e em entrevista.

Raquel assinou diversas por-
tarias autorizando reformas nos 
Colégios Estaduais Dr. Francisco 
Antônio de Azevedo, no valor de 
R$74,3 mil, Dom Prada (R$130,8 
mil), Bernardo Sayão (R$27,4 
mil), Aeroporto (R$150 mil), além 
da Escola Estadual José Feliciano 
Ferreira (R$150 mil), com sede em 
Mara Rosa. O valor total destinado 
às obras foi de R$669,9 mil.

Raquel também anunciou a 
criação de um curso de mestrado 
profissionalizante que será ofer-
tado, a partir de 2018, aos profis-
sionais da rede estadual. Segundo 
ela, serão três áreas de formação: 
gestores escolares, gestores edu-
cacionais e professores. O curso 
será realizado em parceria com a 
Universidade Estadual de Goiás 
(UEG) e, a Fundação Getulio 
Vargas (FGV), do Rio de Janeiro.

A reinauguração do auditório 
do NTE uruaçuense também 
contou com as presenças da co-
ordenadora regional de Educação 

de Uruaçu, Nilde Alves (e da 
coordenadora regional de Rubia-
taba, Márcia Fernandes Teixeira e 
Silva); diretora do NTE, Lucimar 
Borges; do prefeito Valmir Pedro 
(PSDB); do vice doutor Juarez 
Lourindo (PSB); da secretária 
municipal da Educação local, 
Claudinea Theodoro; de vereado-
res (Maria Abadia [Bia {PSDB}] 
representou a Câmara); Mauri 
Lemes, presidente do PSDB de 
Uruaçu; José Varlei Vilela (Tenen-
te-coronel Vilela), subcomandante 
do 14º Batalhão de Polícia Militar 
(14º BPM), sediado em Uruaçu; 

Reinauguração do auditório, que recebeu o nome da professora Lydia Poleck

Raquel Teixeira inaugura obras, visita projeto, 
entrega benefícios e anuncia outras boas novas

Quadra coberta 
para Campinorte

Em Campinorte, além de des-
tinar recursos para a reforma do 
Colégio Estadual Marcionílio 
Francisco Mendonça, no valor 
de R$49,8 mil, Raquel Teixeira 
também inaugurou a quadra de 
esportes do Colégio Estadual 

Arapoema Meireles.

Ela também entregou diversos 
kits esportivos, incluindo bolas, 
camisetas, redes, entre outros. A 
instituição funciona nos três tur-
nos e atende 497 alunos do 6º ao 

Ary Bernardo Dutra dos Santos 
(Capitão Dutra), comandante da 
Companhia Independente Bom-
beiro Militar de Uruaçu; profis-
sionais da Educação; entre outros.

Outras opiniões
Ao discursar, lembrando “en-

cantamento”, Nilde Alves (ex-
-diretora do NTE) pontuou que 
hoje existem vários profissionais 
da Educação que acreditaram e 
embarcaram nos sonhos da ho-
menageada. “Tive o privilégio 
de conviver e aprender com ela”. 
Lembrou também e, enalteceu, o 

relevância do NTE, envolvendo 
todas as unidades existentes. 
Segundo Mauri Lemes, falando 
ao Jornal Cidade, a “Educação é 
fundamental em nossas vidas e o 
Governo de Goiás está empenhado 
em melhorar cada vez mais esse 
segmento, investindo na boa for-
mação. Estamos vendo excelente 
exemplo disso, inclusive com 
anúncio de mais investimentos”.

Claudinea Theodoro salienta 
que o NTE é importante estrutura, 
oferecendo capacitação contínua 
para uso pedagógico de tecnolo-
gias da informação e da comunica-

ção e, que “o auditório, que já era 
um espaço muito querido, chega 
à nova fase, melhorado e agora 
atendendo pelo nome da professo-
ra Lydia Poleck, profissional que 
marcou época na área educacio-
nal”, com o que concorda Valmir 
Pedro. Para o prefeito, quanto 
maior se tornar a estrutura da edu-
cação estadual em Uruaçu, melhor 
para os usuários e quem trabalha 
nas representações, emendando: 
“Sempre nós tivemos a preocupa-
ção de estar buscando melhorias 
junto ao Governo de Goiás. Com 
o NTE não foi diferente. Hoje es-
tamos aqui com a Raquel Teixeira, 
que sabe da nossa luta de muitos 
anos, tentando fazer o de melhor 
para Uruaçu. Obrigado Raquel e 
uma vez mais bem-vinda ao Norte 
goiano”, disse o prefeito ao JC.

Relembrando que já no primei-
ro governo Marconi (1999-2002) 
conviveu com Lydia Poleck, Júlio  
da Retífica afirmou ser fácil co-
mentar a pessoa, o profissionalis-
mo da professora, “extremamente 
dedicada ao trabalho, fazendo 
sempre o de melhor, com humil-
dade e disposição merecedoras de 
elogios”. Ele expôs que a homena-
gem é justa (Com Comunicação 
Setorial da Seduce. Leia mais so-
bre a visitação nas submatérias).

Coordenadora Nilde Alves ajudou relembrar a trajetória 
de Lydia Poleck e agradeceu a dedicação de Raquel Teixeira
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Cobertura da quadra do Colégio Estadual Arapoema Meireles 
(Campinorte), inaugurada dia 10 de outubro, se torna realidade

25 de agosto de 2001: inauguração do NTE em 
Uruaçu. Professora Lydia (centro) estava presente

Para celebrar o Dia das Crian-
ças e o Dia dos Professores, a 
secretária de Educação, Cultura 
e Esporte, professora Raquel 
Teixeira, ministrou uma aula de 
português para alunos do 5º Ano 
do ensino fundamental do Colégio 
Estadual Francisco Maria Dantas, 
no setor Mansões Paraíso, região 
Noroeste de Goiânia. A exposi-
ção da secretária foi centrada na 
interpretação de texto, no valor 
da linguagem para o desenvolvi-
mento da humanidade. A turma, 
formada por 42 alunos, recebeu 
a professora Raquel Teixeira com 
calorosa saudação de “boa tarde!”. 

Contente, ela iniciou a aula 
contando a história de Sherazade, 

do livro As Mil e Uma Noites, 
em que a personagem utiliza a 
contação de histórias para induzir 
o sultão da Pérsia – atual Irã –, a 
interromper sequência de casa-
mentos, seguidos de mortes das 
noivas.

A narrativa do livro foi o exem-
plo utilizado pela auxiliar do 
governador de Goiás, Marconi 
Perillo (PSDB), para demonstrar 
como a linguagem é uma ferra-
menta de transformação da reali-
dade. Durante a aula, ela lembrou 
que a linguagem é o grande dife-
rencial da espécie humana para 
as demais. “O ser humano nasce 
programado para falar e aprender 
a se expressar, e há várias formas 

de se expressar”, observou.
Em seguida os alunos, qualifi-

cados como “lindos, participativos 
e inteligentes”, pela professora, fo-
ram convidados a fazer exercício 
de interpretação de texto baseado 
em tirinha de quadrinhos. As vá-
rias formas de expressão não ver-
bais fazem parte da programação 
de conteúdos do quarto bimestre 
da disciplina de Português da 
turma. Enquanto os alunos respon-
diam ao exercício de interpretação 
de texto, muitos tiveram dúvidas 
que foram sanadas pela professora 
Raquel ao passar pelas carteiras 
conforme dedinhos eram erguidos 
pedindo sua presença.

Após o exercício, a secretária 
conduziu uma discussão sobre o 
exercício que estimulava os me-
ninos e meninas a interpretarem a 
história contada nos quadrinhos. 
Além de suscitar a percepção de 
tópicos como expressão facial, 
desenhos, charges e outros, a pro-
fessora assinalou aspectos socio-
emocionais implícitos na história 
como persistência, capacidade de 
análise, disciplina e foco. 

“Eu queria que eles entendes-
sem a importância da linguagem 
bem estruturada, bem compreendi-
da, com pontos de suspense, ironia 
e interpretação, o que eles teriam 

Professora-secretária Raquel Teixeira: na aula, a exposição 
foi centrada na interpretação de texto e na importância da 
linguagem para o desenvolvimento da humanidade

Professora Raquel Teixeira ministra aula em 
Goiânia para homenagear crianças e professores
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Alto Paraíso: cidade 
‘Bem Viver’ e da futura 
sede do Ipê Artes

Já em Alto Paraíso de Goiás, 
encerrando o giro de 10 de outu-
bro pelo interior, Raquel Teixeira, 
secretária de estado da Educação, 
Cultura e Esporte de Goiás, vi-
sitou a futura sede do Ipê Artes.

A estrutura será construída 
em área doada pela Prefeitura, e, 
após essa estada inicial a titular da 
Seduce se reuniu com educadores 
locais e outros profissionais en-
volvidos no projeto Alto Paraíso: 
Território do Bem Viver, coorde-
nado pelo Instituto de Pesquisa, 
Ensino e Extensão em Arte Edu-
cação e Tecnologia Sustentáveis 
(Ipê Artes), vinculado à Seduce.

A proposta do encontro foi 
avaliar o primeiro ano de existên-
cia da iniciativa, ouvir sugestões, 
trocar ideias e discutir propostas 
e caminhos com foco na agen-
da da Organização das Nações 
Unidas (ONU), que traçou os 17 
Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), metas que 
devem ser alcançadas em todo o 
mundo até 2030.

Rede integrada
Embora a educação infantil 

não seja de responsabilidade do 

Estado, Raquel Teixeira fez ques-
tão de destacar que o Governo 
de Goiás se mostra totalmente 
comprometido com os avanços e 
melhorias no ensino público e por 
isso, além do substancial apoio 
financeiro dado aos Municípios, 
encaminhou projeto de lei para a 
Assembleia Legislativa do Estado 
de Goiás propondo a criação do 
Fundo Estadual da Educação In-
fantil. “Nossa proposta é instituir 
uma rede integrada de educação 
pública semelhante ao Sistema 
Único de Saúde [SUS]”, explicou.

Além dos educadores, o encon-
tro contou com as presenças da 
coordenadora regional de Educa-
ção, Rosilda Agustinho Pereira da 
Silva; superintendente de Ensino 
Médio, João Batista Peres Júnior; 
chefe do Núcleo de Apoio às Re-
gionais da Seduce, Zenilde Maria 
Teixeira; Luz Marina de Alcânta-
ra, diretora do Centro de Estudos 
e Pesquisa Ciranda da Arte e 
coordenadora geral do projeto Ipê 
Artes; e, da secretária municipal 
da Educação, Lícia Mary Oliveira 
dos Santos (Comunicação Seto-
rial da Seduce, sob adaptações e 
acréscimo de informações. Mais, 
sobre a Seduce, ao lado/abaixo).

Nordeste goiano: Raquel se reuniu com educadores e outros 
profissionais do projeto Alto Paraíso: Território do Bem Viver
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9º Anos do ensino fundamental e 
da Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) Ensino Médio.

Kawan Peres interpretou a 
música Aquarela (cantada por 
Toquinho), com acompanhamento 
do pai Tiago (da dupla Diego Pe-
res & Tiago). Gestora colegial da 
unidade, Maria do Socorro Gomes 
da Silva associou a canção ao es-
paço esportivo – agora coberto –, 
destacando: “Significa liberdade”.

Concluir e construir mais
Além de Raquel, Nilde Alves 

e Maria do Socorro, participaram 
também da cerimônia: Júlio da 
Retífica, Valmir Pedro, Tenente-
-coronel Vilela e Mauri Lemes. 
E, Cássia Regina Seabra Tristão, 
gerente de Desporto Educacional, 
representando Maurício Roriz dos 
Santos, superintendente de Des-
porto Educacional; o coordenador 
regional de Porangatu, Júnior 
Borges; Agnaldo Ávila (Pereira 
[PSDC]), vice-prefeito anfitrião; 
secretária municipal da Educação 

Eliane Simão da Silva; Lução 
(PSDB), presidente da Câmara 
Municipal e, outros vereadores; 
lideranças de diversas áreas; e, 
profissionais da área.

A secretária também lembrou 
os esforços que o governador tem 
feito para manter o Estado em 
ritmo acelerado de crescimento 
quando a realidade nacional não se 
mostra nada favorável economica-
mente. Disse ainda que a liberação 
de verbas para a reforma das uni-
dades integra o programa Goiás na 
Frente, que está destinando R$510 
milhões para as áreas educacional, 
cultural e esportiva. Conforme ela, 
a meta do Governo de Goiás, até o 
final de 2018, é concluir 63 Esco-
las Padrão Século 21 e 75 quadras 
poliesportivas, além de construir 
outras setenta e uma quadras. Até 
2019, serão destinados cerca de 
R$300 milhões para a reforma das 
unidades de ensino da rede (Co-
municação Setorial da Seduce, 
sob adaptações e acréscimo de 
informações).

de aprender aqui hoje, com a in-
terpretação de texto e quadrinhos. 
Eu acredito que eles gostaram da 
história de Sherazade”, afirmou 
Raquel Teixeira.

A professora ainda fez questão 
de destacar que, embora a interpre-
tação de texto seja algo pessoal, 
caracterizado pelas experiências 
de cada um, a mensagem é a mes-
ma. “Nós vivemos em um mundo 
muito complexo e nós temos que 
aprender a interpretar tudo o que 
está à nossa volta”, disse aos 
alunos.

Para finalizar a aula, ela ainda 
compartilhou experiências pes-
soais como uma viagem que fez 
ao deserto do Atacama, no Chile. 
A história foi utilizada para de-
monstrar a conexão entre um dos 
quadrinhos, que mostrava uma 
bela flor em um ambiente inóspito, 
e as flores que resistem à aridez do 
local visitado pela professora. Os 
meninos e meninas também posa-
ram para várias selfies ao lado da 
secretária, entre beijos e abraços.

Papel do professor
Raquel Teixeira, que é doutora 

em linguística, iniciou a carreira 
na educação como professora. Na 
vivência de 11 de outubro, ela re-
forçou que a atividade fora de sua 

rotina tradicional tem um simbo-
lismo enorme, de reforçar o quanto 
o professor é importante para o 
processo de ensino-aprendizagem.

“Eu penso que o papel do pro-
fessor é criar situações de estímulo 
e inspiração para o aluno ir atrás 
do aprendizado. Ninguém aprende 
por ninguém. Por mais que uma 
mãe queira, ela não aprende aná-
lise sintática pelo filho. Por mais 
que o professor queira, ele não 
aprende pelo aluno. O papel do 
professor hoje é um pouco isso, 
e é o que eu tentei fazer: criar 
situações de estímulo”, resumiu.

Vídeo da aula
No domingo 15 de outubro, 

o site da Secretaria de Estado 
da Educação, Cultura e Esporte 
(Seduce) e as redes sociais da 
Secretaria exibiram vídeo gravado 
pela secretária Raquel Teixeira em 

homenagem aos professores. Em 
um dos trechos, ela destacou o 
comprometimento dos docentes 
para com o setor educacional no 
Estado de Goiás. “Eu deixo aqui o 
meu respeito, admiração, carinho 
e o meu compromisso para eles”, 
reconheceu.

Esse momento da professora 
com os alunos no Colégio Es-
tadual Francisco Maria Dantas 
foi organizado pelos professores 
Marcelo Oliveira, coordenador 
regional de Goiânia, Luciana 
Gonçalves de Carvalho, diretora 
da unidade, Cleudes Custódio 
Ludoíno, coordenadora pedagó-
gica, Rosimara da Silva Bento, 
professora da turma e, João Luís 
Correa Batista, assessor da Seduce 
(Informações: Comunicação 
Setorial da Seduce. O conteúdo 
desta página está postado, com 
mais fotos, na versão online).

Secretária
Raquel 
Teixeira, na 
solenidade: 
“Lydia foi 
uma 
grande amiga 
e parceira. 
Ela 
procurava 
sempre se 
antecipar 
ao futuro”
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Sugestão do líder do PTB 
na Câmara dos Deputados aju-
daria honrar pagamento dos 
professores da educação básica.

O deputado federal Jovair 
Arantes (GO) apresentou projeto 
de lei que permite que recursos 
provenientes do Salário-Educação 
sejam usados no pagamento de 
despesa de pessoal, como os salá-

rios de professores e funcionários 
que trabalham em unidades de 
ensino públicas (PL 8849/17). 
Atualmente a alternativa é proibi-
da pela legislação.

Contribuição social recolhida 
das empresas e destinada ao finan-
ciamento de programas, projetos 
e ações para o setor educacional 
básico público nos Municípios, 
Estados e no governo federal, 

o Salário-Educação tem como 
órgãos gestores e áreas gestoras a 
Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB), o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE), o Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) e o Banco 
do Brasil.

Atraso no País todo
“Diante do atual cenário de gra-

ve crise econômica, instabilidade 
política e de queda vertiginosa de 
arrecadação, os entes federados 
estão enfrentando dificuldades 
para honrar o pagamento dos pro-
fessores da educação básica. Tem 
ocorrido atraso no pagamento des-
ses profissionais em todo o País”, 
destacou Jovair Arantes, em 17 
de outubro, data da apresentação.

Na opinião do líder, diante 
dessa situação, o artigo da lei 
número 9.766/98, que proíbe a 
destinação do Salário-Educação 
para pagamento de pessoal torna-
-se “injustificável e prejudicial à 

prestação de serviços de educa-
ção” – penalizando os estudantes 
e a população de modo geral.

Em dados do FNDE, quotas-
-partes do Salário-Educação são 
repassadas de forma automática, 
sem necessidade de convênio ou 
outro instrumento similar, em con-
tas bancárias específicas, abertas, 
exclusivamente, no Banco do 
Brasil, em favor dos entes da Fe-
deração. Distribuída com base no 
número de matrículas no ensino 
básico, a quota estadual/municipal 
é depositada mensalmente nas 
contas correntes das Secretarias 
da Educação. A quota federal é 
destinada ao FNDE, reforçando 
o financiamento da Educação 
básica, com a meta de reduzir 
desníveis socioeducacionais entre 
Municípios e Estados (Informa-
ções: Assessoria de Imprensa 
- Renata Tôrres [Liderança do 
PTB]. Com Redação).

[Nas submatérias, outras in-
formações focando atividades 
parlamentares de Jovair Arantes

“Entes federados estão enfrentando dificuldades 
para honrar o pagamento dos professores da 
educação básica”, diz o deputado federal Jovair

Projeto de Jovair permite 
uso do Salário-Educação para 
pagar professores públicos

Em sugestão de Jovair, 
Comissão aumenta 
prazo para Municípios 
e Estados parcelarem 
dívidas previdenciárias

A medida provisória que per-
mite o parcelamento da dívida 
previdenciária de Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios 
(MP 778/17), foi aprovada em 9 
de agosto, pela Comissão Mista 
do Congresso, com uma modifi-
cação sugerida pelo líder do PTB 
na Câmara dos Deputados, Jovair 
Arantes (GO).

No texto original da MP – um 
dos tópicos prioritários no Con-
gresso nos últimos meses –, o 
prazo para que Estados e Municí-
pios aderissem ao parcelamento de 
débitos seria 31 de julho de 2017. 
A emenda de Jovair aumentou 
esse período para 31 de outubro 
deste ano.

“O prazo seria muito curto para 
que Prefeituras e governos estadu-
ais pudessem se beneficiar do par-
celamento, uma vez que a medida 
provisória foi publicada em 17 de 
maio de 2017. Além disso, a data 
antiga desconsiderava eventuais 
mudanças promovidas na medida 
provisória pelos deputados e pelos 
senadores”, afirmou o líder.

De andamento extenso, a pro-
posição da MP na Câmara e no 
Senado – com votação obrigatória 
nas duas Casas –, apresentou fases 
diversas e, em 2 de outubro, o 
presidente da República Michel 
Temer (PMDB) sancionou a lei 
13.485, dispondo sobre o parce-
lamento de débitos relativos às 
contribuições previdenciárias de 
Estados, do DF e da municipali-
dade. Lei, também, que trata da 
revisão, pelo governo federal, da 
dívida previdenciária dos Muni-
cípios. Os débitos das três repre-
sentações e de suas autarquias 
e fundações públicas, relativos 
às contribuições sociais, com a 
Secretaria da Receita Federal do 
Brasil e a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, poderão ser 
pagos em até duzentas parcelas, 
considerando os critérios dispos-
tos na lei.

Regras
De acordo com o texto apro-

vado inicialmente, os débitos 
poderão ser quitados por meio do 
pagamento à vista e em espécie 
de 2,4% do valor total da dívida 
consolidada, sem reduções, em 
até seis parcelas iguais e suces-
sivas, com vencimento entre 
julho e dezembro de 2017. Ou, 
ainda, mediante o pagamento do 
restante da dívida consolidada em 
até 194 parcelas (arredondando, 
para duzentas), com vencimento a 
partir de janeiro de 2018, com as 
seguintes reduções: 40% das mul-
tas de mora, de ofício e isoladas e 
dos encargos legais e de 25% dos 
honorários advocatícios; e, 80% 
dos juros de mora.

Feita a adesão, fica proibida 
qualquer retenção referente a dé-
bitos de parcelamentos anteriores. 
Segundo a Receita Federal, os Es-
tados respondem por dívidas pre-
videnciárias que superam os R$14 
bilhões. Já os Municípios devem 
pouco mais de R$75 bilhões.

E, com a sugestão de Jovair 
Arantes aprovada, foi possível 
que os pedidos de parcelamento 
ficassem autorizados para forma-

lização até 31 de outubro de 2017.
Segundo Jovair, a lei (publi-

cada no Diário Oficial da União 
[DOU] de 2 de outubro e, con-
versão da MP 778/17, aprovada 
pelo plenário do Senado em 5 de 
setembro, e que também altera 
dispositivos da lei 9.796/99.) 
representa conquista ímpar para 
o setor público do Brasil, relem-
brando o que Temer disse em 16 
maio, na cerimônia de abertura 
da 20ª Marcha a Brasília em 
Defesa dos Municípios: “O que 
mais me agrada neste momento é 
que eu posso assinar essa medida 
provisória com o parcelamento 
em 200 meses do débito previ-
denciário e, convenhamos, não é 
apenas parcelar, reduzimos 25% 
dos encargos, reduzimos 25% da 
multa e 80% dos juros. É algo que 
visa exatamente a este caminho: 
do fortalecimento da Federação”.

Anseio dos Municípios
A edição de 16 a 31 de agosto 

do Jornal Cidade abordou o as-
sunto, junto ao prefeito de Uruaçu, 
Valmir Pedro (PSDB), com ele 
comentando: “O presidente Mi-
chel Temer aprovou uma medida 
provisória, dando fôlego para os 
Municípios em um Regime Geral 
e, em seguida estendeu essa de-
cisão para a Previdência Própria. 
Aproveitamos essa oportunidade, 
com anuências do Sindicato dos 
Servidores e da diretoria do Fundo 
[Fundo de Previdência do Municí-
pio de Uruaçu {Uruaçu Prev}] e, 
mandamos o projeto de lei para 
a Câmara. Reparcelamos todo o 
montante que herdamos das duas 
últimas gestões. Também, uma 
parte da nossa. Não resolve o pro-
blema, mas dá um fôlego maior, 
com certeza, ao nosso Município. 
Eu quero agradecer ao Sindicato 
dos Servidores, através do seu 
presidente Marinho, a diretoria da 
Uruaçu Prev e agradecer a Câmara 
Municipal, que de forma unânime, 
aprovou esse projeto de reparcela-
mento do débito previdenciário”.

Para o presidente da Asso-
ciação Goiana de Municípios 
(AGM), Paulo Sérgio de Rezende 
(Paulinho [PSDB]), prefeito de 
Hidrolândia, o governo federal foi 
sensato ao decidir ouvir o clamor 
nacional dos prefeitos e governa-
dores. Prefeito de Mara Rosa, Flá-
vio Tatu preside a Associação dos 
Municípios do Norte (Amunorte) 
e salienta que melhor seria se não 
existissem as dívidas, mas, como 
elas existem, todo fôlego, como 
o concedido recentemente, é fun-
damental para aliviar as finanças.

Desde maio de 2016, quando 
Temer assumiu como interino a 
Presidência, o governador de Goi-
ás, Marconi Perillo (PSDB), deba-
teu insistentemente em Brasília e 
em outras Unidades da Federação, 
a situação fiscal dos Estados. 
“Foram muitos encontros com 
a equipe econômica do governo 
federal e com os governadores 
do Fórum Permanente de Go-
vernadores [presidido por ele] e, 
outros convidados. Esperamos que 
a situação dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios amenize 
com esta decisão e autorização do 
presidente Temer”, disse Marconi 
ao JC, em Goianésia, dias atrás.

No entendimento de Jovair 
Arantes, a atuação de Marconi, 
com o Fórum e, a determinação do 
governador, ajudaram na resolu-
ção da causa. “Louvável também a 
atuação da Câmara dos Deputados 
e do Senado”, finaliza (Redação, 
com agências de notícias e com 
Assessoria de Imprensa - Renata 
Tôrres [Liderança do PTB]).

[Os conteúdos desta página, 
além de outros, focando o depu-
tado Jovair, estão publicados no 
site www.jotacidade.com, links 
Nacionais, Capa Atual e Edições 
Anteriores; e, no Blog do JOR-
NAL CIDADE/Personalidades, 
via posts de 15/10, com atualiza-
ções e acréscimos de informações

Deputado federal Jovair Arantes é 
defensor frequente dos Municípios

Um dos principais representan-
tes do Norte goiano em Brasília, 
o deputado federal Jovair Arantes 
(PTB) habitualmente dispensa 
atenção para com as causas da 
região, que oficialmente agrupa 
26 Municípios. Exemplos que 
evidenciam essa dedicação não 
faltam, com o parlamentar, em 
sexto mandato, coordenador da 
bancada federal de Goiás no Con-
gresso e líder do PTB na Câmara 
dos Deputados, sendo sinônimo 
de dedicação ao municipalismo 
do Estado e do Brasil. As ativi-
dades expostas nesta reportagem 
representam parte do trabalho de 
Jovair no período. Ele, que é as-
síduo participante das sessões no 
plenário e reuniões nas Comissões 
da Casa de Leis, exercendo com 
afinco, ainda, suas obrigações na 
coordenação da bancada (compos-
ta por outros 19 legisladores) e da 
Liderança do partido.

Durante audiência de 10 de 
outubro com o ministro da Saú-
de, Ricardo Barros, na capital do 
País, Jovair Arantes acompanhou 
comitiva de Porangatu, composta 
pelo prefeito Pedro Fernandes e o 
deputado estadual, por Goiás, Jú-
lio da Retífica (ambos do PSDB), 
Francisco Pereira, secretário mu-
nicipal da Saúde, além de outras 
autoridades e, personalidades da 
cidade nortense.

Na pauta, busca de recursos 
para a Saúde pública poranga-
tuense. “Estamos na luta em busca 
de melhorias para a nossa Saúde. 
Temos uma meta principal, que é 
a ampliação da sede do Hospital 
Municipal de Porangatu, com 
implantação dos leitos de UTI 
[Unidade de Terapia Intensiva]. 
Só temos o que agradecer ao 
deputado Jovair, que sempre tem 
nos ajudado com seu importante 
apoio, com destaque para as 
emendas, e, ao ministro, pois 
imediatamente foi autorizado 
pelo Ministério da Saúde [MS] 
uma verba no valor de R$500 mil 
para compra de materiais e equi-
pamentos para a UPA [Unidade 
de Pronto Atendimento], algo, que 
sem dúvida alguma, vai ajudar em 
muito, na melhoria do atendimen-

to da Saúde em Porangatu”, afirma 
Júlio da Retífica.

Durante audiência de 26 de 
setembro, Jovair também esteve 
em audiência com o ministro do 
Turismo, Marx Beltrão, objeti-
vando recursos para o Município 
de Porangatu. Presentes, o prefeito 
Pedro Fernandes e assessores.

Comitiva de Trombas foi aten-
dida dia 27 de setembro, com-
posta pelo prefeito Agostinho da 
Nóbrega (PSDB), vice-prefeito 
Ronoelzim (PTB), pela vereadora 
Telma do Zaqueu (PDT) e assessor 
municipal Paulo Vieira.

Outras regiões
Buscando proporcionar benefí-

cios para a municipalidade de todo 
o Estado de Goiás, do Brasil num 
todo, Jovair Arantes não se furta 
de atender lideranças das cidades 
e suas comitivas.

Em segunda audiência de 10 
de outubro, Jovair Arantes esteve 
com o ministro da Saúde para 
dialogar sobre a estrutura da 
Saúde pública do Município de 
Jataí. Diferentes demandas foram 
apresentadas, com autorização 
imediata de R$7 milhões anuais, 
para funcionamento da radiote-
rapia e quimioterapia, mais dez 
leitos de UTI, conveniados com 
o Sistema Único de Saúde (SUS), 
para o Hospital Padre Tiago na 
Providência de Deus. Jovair se 
fez acompanhado de João Rosa 
Leal (PSDB), vereador do reduto 
situado no Sudoeste goiano; de 
Júlio da Retífica; de dirigentes do 
Hospital Padre Tiago – Frei Saulo 
Ferreira da Silva (diretor) e Nilson 
Alberto de Ângelo (diretor geral 
da Associação e Fraternidade São 
Francisco de Assis na Providência 
de Deus, de ligação com a unidade 
hospitalar); e, Leandro José Uliam 
(diretor administrativo do Hospital 
Universitário São Francisco na 
Providência de Deus [HUSF], de 
Bragança Paulista-SP, ligado à 
Associação).

Em 4 de outubro, ele se reuniu 
com o vereador Cleiton Abreu 
(PTB), de Colinas do Sul, Muni-
cípio do Nordeste de Goiás.

26 de setembro foi a vez de au-

de Guerra (ESG), sediada no Rio 
de Janeiro e em Brasília. Juntos 
também, Marconi Perillo (PSDB), 
governador de Goiás; o deputado 
federal Alexandre Baldy (PODE; 
outro representante anapolino); o 
prefeito; deputado estadual Carlos 
Antônio (PSDB); presidente da 
Associação Comercial e Industrial 
de Anápolis (Acia), Anastacios 
Apostolos Dagios; e, lideranças 
empresariais da cidade.

Versando sobre o Polo, em 
15 de setembro, Jovair havia se 
reunido com o prefeito Roberto 
Naves, na cidade, juntamente com 
o governador de Goiás, outros 
representantes da bancada federal 
goiana no Congresso, deputados 
estaduais, mais empresários locais 
e lideranças da classe produtiva 
(com atuação inclusive nacional), 
com vasto debate. Se constituiu 
em uma audiência pública.

Aglutinando o setor da Saúde 
pública e Anápolis, frisa-se que 
dia 6 de outubro foi inaugurada a 
nova ala de radiologia da Unida-
de Oncológica de Anápolis, em 
espaço que passou de 90 metros 
quadrados para 176 metros qua-
drados, mais instalação de novos 
equipamentos de Raio X, mamó-
grafo e digitalizador de imagens 
radiológicas. Comentando se 
tratar de aumento na capacidade 
de atendimento e qualidade do ser-
viço, ladeado pelo prefeito, disse 
Jovair Arantes: “Como autor de 
emendas parlamentares que des-
tinaram recursos para a aquisição 
dos novos aparelhos, é uma honra 
presenciar esse evento”. Palavras 
de um municipalista (Redação, 
com agências de notícias e com 
Assessoria de Imprensa - Renata 
Tôrres [Liderança do PTB]).

diência do deputado federal com o 
ministro da Educação, Mendonça 
Filho, ladeado por Cristóvão Tor-
min (PSD), prefeito de Luziânia 
(localidade do Entorno do Distrito 
Federal); vereadora Professora 
Jaqueline Aparecida (PSD), da 
mesma urbe; e, Waldemar Naves 
do Amaral (Coronel Waldemar), 
conselheiro curador representante 
do Serviço de Saúde da Fundação 
Tiradentes, instituição do Terceiro 
Setor com sede em Goiás, atuando 
para salvaguardar policiais milita-
res e seus familiares.

Representando Anápolis
Uma das principais cidades do 

Centro-Oeste brasileiro e uma das 
maiores de Goiás, Anápolis tam-
bém é representada no Congresso 
Nacional por Jovair Arantes.

Durante audiência de 10 de 
outubro com Helder Barbalho, 
ministro da Integração Nacional, 
o deputado federal, acompanha-
do do prefeito Roberto Naves 
(PTB) e auxiliares da Prefeitura, 
pleiteou recursos para mesclados 
investimentos estruturantes, como 
por exemplo, a pavimentação 
asfáltica em bairros. Em linhas 
gerais, os pedidos ficaram bem 
encaminhados.

Data seguinte: na audiência 
acontecida no Ministério da De-
fesa, com o titular do órgão, 
Raul Jungmann, foi apresentada 
proposta de implantação do Polo 
da Base Industrial de Defesa de 
Anápolis, face potencialidades 
do Município nessa área, entre os 
quais sua localização geográfica e 
o fato de abrigar a Base Aérea de 
Anápolis (BAAN), maior do Bra-
sil. A ideia surgiu a partir de cri-
terioso estudo da Escola Superior 
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Barbalho, 

ministro da 
Integração 

Nacional, 
juntamente 

com 
comitiva de 

Anápolis E
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Jovair Arantes anuncia: Ministério da 
Agricultura destina a Goiás R$85 milhões 
para aquisição de máquinas agrícolas

O Ministério da Agricultura 
(MAPA) liberará cerca de R$85 
milhões para o Governo de Goiás 
adquirir patrulhas mecanizadas 
agrícolas (caminhões, tratores, 
retroescavadeiras, entre outros 
maquinários) que deverão benefi-
ciar, principalmente, os pequenos 
produtores do Estado.

O anúncio foi feito em 20 de 
setembro, pelo coordenador da 
bancada federal de Goiás no Con-
gresso e líder do PTB na Câmara 
dos Deputados, Jovair Arantes, 

após a assinatura do termo de 
empenho da emenda de bancada 
ao Orçamento da União no valor 
de R$84.434.805,00.

‘Contribuindo com o Estado’
Destacou Jovair Arantes no 

dia: “Cada deputado, agora, vai 
fazer contato com seus prefeitos 
buscando otimizar, rapidamente, 
esses recursos que vão chegar 
para a safra agrícola do ano que 
vem. O Brasil já bateu o recorde, 
neste ano, em produção agrícola. 

bancada de Goiás.
Com o passar do tempo, au-

mentam as demandas da área rural 
brasileira e os pequenos produto-
res têm nas Prefeituras esperanças 
de apoios para suprirem necessi-

Nós estamos fazendo a nossa 
parte, contribuindo com o Estado, 
fazendo com que os produtores, 
principalmente os pequenos, pos-
sam receber apoio das Prefeituras. 
É através do nosso trabalho aqui 
em Brasília que esses recursos 
chegam a Goiás”.

O secretário-executivo Eumar 
Roberto Novacki representou o 
ministro Blairo Maggi na ceri-
mônia da assinatura do convênio 
da verba, da qual também parti-
ciparam vários parlamentares da 

Parte da bancada de Goiás e representantes do Governo de 
Goiás participaram da assinatura do termo de empenho

dades camponesas. Esse novo con-
junto de máquinas chega em bom 
momento para reforço no campo 
(Informações, sob adaptações: 
Assessoria de Imprensa - Renata 
Tôrres [Liderança do PTB]).
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Governo aprovou lei com sugestão de Jovair: 31 de outubro
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Falando ao Jornal Cidade, 
Gilberto Marques Filho, pre-
sidente do Tribunal de Justiça 
do Estado de Goiás, comentou 
que o programa Justiça Móvel 
de Trânsito desafoga o trabalho 
do Judiciário e que Uruaçu deve 
se sentir privilegiada, pois é um 
momento de reconhecimento.

“São poucos os Municípios 
que contam com o pragrama e, 
Uruaçu, pela sua pujança, agora é 
atendida. Naturalmente, pois Uru-
açu cresceu, conta com trânsito 
movimentado e, ainda tem dife-
rentes rodovias que se integram à 
cidade”, salienta doutor Gilberto.

O JMT passou a atender, a 
partir de 17 de outubro, a cidade 
de Uruaçu, a quinta do Estado 
de Goiás a receber o benefício, 
implantado inicialmente na capital 
Goiânia, em dezembro de 2000. 
A solenidade de instalação foi 
prestigiada pelo presidente TJGO.

O desembargador também 
esteve na sede da comarca para 
acompanhar a abertura oficial do 
programa Justiça Ativa, agendado 
para até a data 20 do mesmo mês. 
E, na noite de 16 de outubro, o de-
sembargador recebeu o Título de 
Cidadão Uruaçuense, conforme 
publicações nesta página.

Com a iniciativa, motoristas 
da cidade que se envolverem em 
acidentes de trânsito sem vítimas, 
podem acionar a equipe, que irá 
imediatamente ao local do sinistro 
para tentar promover a conciliação 
imediata ou, caso não são seja 
possível acordo, recolher provas 
para instrução de processo. O 
Município conta com frota de 
aproximadamente 26 mil veículos.

Em Uruaçu, a Justiça Móvel 
de Trânsito atende, inicialmente, 
das 8h às 17h. Uma vez feita a 
filtragem do chamado pela tele-
fonista, a equipe, que é formada 
pelo condutor Marcos Teles Reis 
e pela conciliadora Laynner Ta-
vares de Oliveira – devidamente 
treinados –, se desloca até o local 
do acidente. O atendimento é 

feito dentro de uma Van Sprinter 
do TJGO, equipada com bancos, 
mesas, computadores, impressoras 
e câmaras fotográficas. Também 
conta com o apoio de um técnico 
da Superintendência Municipal de 
Trânsito (SMT), na localidade co-
mandada por Roberto José Tavares 
(vulgo Amigo10 de Uruaçu). Uma 
vez no local do acidente, a ideia é 
tentar a conciliação entre as partes 
envolvidas. Havendo acordo, é la-
vrado temo de conciliação, o qual 
é levado para homologação de um 
juiz vinculado ao Juizado Especial 
Cível, pondo-se fim ao conflito.

Nos casos onde não se chega 
a um acordo, o conciliador colhe 
provas (fotográficas, documentais 
e testemunhais) e encaminha as 
partes para nova audiência con-
ciliatória a ser realizada em um 
Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania (Cejusc). 
Todo o procedimento segue dire-
trizes traçadas pelo Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), por meio 
da resolução número 125/10, que 
tem por objetivo a resolução dos 
conflitos pela via não adversarial, 
ou seja, a via do acordo (conci-
liação). Somente após esgotada a 
segunda tentativa de acordo (audi-
ência conciliatória no Cejusc), as 
partes são orientadas juridicamen-
te para, no caso queiram, buscar 
a tutela jurisdicional por meio de 
ação própria, preferencialmente 
em sede de Juizado especial cível. 
A Justiça Móvel de Trânsito em 
Uruaçu atende pelos telefones (62) 
3357-5284 e 99228-3738.

17 anos e quase 100 mil casos
Desde sua implantação, há 17 

anos, o Justiça Móvel de Trânsito 
já efetivou na capital e no interior, 
96 mil atendimentos. Deste total, 
89% firmaram acordo, informou 
o coordenador do JMT no Estado, 
José Simões de Lima Júnior. O 
JMT já foi implantado em comar-
cas do interior em parceria com 
o Poder Executivo de Anápolis, 
Itumbiara e Goianésia. A primeira, 
conta com duas vans, enquanto 

as duas últimas, com um veículo.
Em Goiânia, a Justiça Móvel 

tem oito equipes, distribuídas em 
quatro vans. Segundo Lima Júnior, 
já somam mais de 60 mil atendi-
mentos desde a implantação, com 
índice médio de 85% de acordos. 
Por dia, de segunda a sexta-feira, 
em horário forense, o JMT atende 
na capital, cerca de 35 acidentes.

A solenidade de instalação do 
programa em Uruaçu foi con-
duzida pela diretora do Foro da 
comarca, juíza Geovana Mendes 
Baía Moisés e, acompanhada 
pela juíza substituta em segundo 
grau Doraci Lamar Rosa da Silva 
Andrade, coordenadora do Núcleo 
Permanente de Métodos Consen-
suais de Solução de Conflitos do 
TJGO (Nupemec), responsável 
pelo JMT. Pelo TJGO, o juiz 
auxiliar da Presidência, Ronnie 
Paes Sandre; assessor Militar, 
Coronel Wellington de Urzeda 
Mota; e, o diretor do Centro de 
Saúde, Ricardo Paes Sandre, além 
do prefeito anfitrião, Valmir Pedro 
(PSDB). Promotores de distintas 
localidades. Vereadores uruaçuen-
ses, com Maria das Neves (PSB) 
representando a Câmara, presidida 
por Sil (PSDB). Da mesma forma, 
Jacob Ferreira (PMDB), prefeito 
de São Luiz do Norte, ladeado por 
vereadores da cidade vizinha. E, 
lideranças classistas (entre elas, o 
advogado Rodrigo Rodolfo Fer-
nandes, presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil [OAB-GO] 
- Subseção Uruaçu) e populares.

Também marcaram presença, 
o presidente da Associação dos 
Magistrados do Estado de Goiás 
(Asmego), juiz Wilton Müller Sa-
lomão, servidores do Judiciário e, 
cerca de dez juízes integrantes do 
programa Justiça Ativa.

Opiniões
Para Valmir Pedro, o JMT 

chega em momento especial, pois 
a cidade recebe o maior investi-
mento em pavimentação asfáltica 

de todos os tempos e, com as obras 
parte da cidade fica até meses sem 
sinalização horizontal, o que pro-
voca mais acidentes. Informando 
que a municipalidade firmou 
recente convênio com o Depar-
tamento Estadual de Trânsito de 
Goiás (Detran-GO), o prefeito 
comentou ao discursar que o 
problema será amenizado com as 
duas novidades.

Roberto Tavares classifica a 
iniciativa como relevante, com 
a SMT se prontificando em co-
laborar tão logo foi procurada. 
Ele lembrou à reportagem que a 
gestão Valmir Pedro é parceira na 
instalação e no funcionamento do 
Justiça Móvel de Trânsito através 
de diferentes procedimentos, 
reunindo investimentos humano 
e material. “O relacionamento do 
nosso prefeito é o melhor possível 
com toda a Justiça. Estamos aí 
para ajudar”, completando que o 
JMT tem tudo a ver com ideali-
zações que ele, superintendente 
(e que foi vereador na legislatura 
anterior), vem pregando e di-
vulgando faz anos, inclusive no 
tocante ao trânsito e a mobilidade.

Segundo o presidente da OAB 
local, o fortalecimento do Poder 
Judiciário uruaçuense é benéfico 
de forma geral e que a Ordem 
nunca deixou de medir esforços 
para ajudar nas melhorias.

Além do que consta no início 
desta reportagem, ao JC o presi-
dente do TJ expôs também que 
o fato de o programa atender a 
tempo e a hora, de maneira des-
burocratizada, ajuda em todos os 
sentidos. “Se, porventura, para o 
ato conciliatório, for necessário, 
é possível que as partes peçam a 
quem presenciou a colisão para 
testemunhar o ato, o que pode agi-
lizar ainda mais a solução”, realça 
(Informações, sob adaptações e 
acréscimo de dados: Centro de 
Comunicação Social do TJGO 
– Lílian de França. Leia mais 
sobre o TJGO nas submatérias).

Uruaçu recebe Justiça Móvel de Trânsito
Celeridade e muitos 
processos solucionados 
com o Justiça Ativa

Logo após a abertura do pro-
grama Justiça Ativa na sede do 
Fórum uruaçuense, situado à rua 
Califórnia, 308, setor Aeroporto 
– em cerimônia coordenada por 
Gilberto Marques Filho, desem-
bargador-presidente do Tribunal 
de Justiça de Goiás, ladeado por 
autoridades do Executivo e Legis-
lativo, personalidades, juízes, pro-
motores e populares –, o mutirão 
de trabalho teve início na manhã e 
17 de outubro, até mesmo porque 
no local estavam dezenas de cida-
dãs e cidadãos (moradores locais e 
de outras cidades) de ligação com 
processos variados.

A iniciativa integrou mais um 
planejamento e prática do TJGO 
para com o interior goiano.

Na data, a comarca de Uruaçu 
somava 8.027 processos em trami-
tação, assim distribuídos: Escriva-
nia de Família, 854; Escrivania da 
Infância e Juventude e 1º Cível, 
1.240; Escrivania das Fazendas 
Públicas, Registros Públicos e 2º 
Cível, 3.632; e, Escrivania Cri-
minal, 2.301. A previsão seria de 
que cerca de 470 processos fossem 
solucionados.

Juízes e promotores
Para o evento em Uruaçu, des-

de o primeiro dia o Justiça Ativa 
contou com a participação dos 
juízes substitutos Eduardo Peruffo 
e Silva, da comarca de Campinor-
te, Eduardo de Agostinho Ricco 
(Itapaci), Gabriel Lisboa Silva e 
Dias Ferreira (Porangatu), Jesus 
Rodrigues Camargos (Niquelân-
dia), Marco Antônio Azevedo Ja-
cob de Araújo (Formoso), Renato 
César Dorta Pinheiro (Mara Rosa) 
e Ronny André Wachtel (São Mi-
guel do Araguaia). E, ainda, o juiz 
Rodrigo de Melo Brustolin, da 3ª 
vara Cível de Rio Verde, além dos 
juízes de Uruaçu, diretora do Foro 
local, Geovana Mendes Baía Moi-
sés e, Leonardo Naciff Bezerra.

Pelo Ministério Público (MP), 
os promotores integrantes João 
Marcos Ramos Andere, Wilson 
Nunes Lúcio, Joás de França 
Barros, Fabrício Lamas Borges 
da Silva, Liana de Andrade Lima 
Schuler, Afonso Antonio Gon-
çalves Filho e Daniela Haun de 
Araújo Serafim.

Promotor local, doutor Afonso 
externou: o Ministério é parceiro e 
se torna fundamental o espírito de 
união, com tudo se dando da forma 
esperada, adequada e merecida. 
Doutor Jesus Camargos pediu 
espírito conciliador e pacificador 
a todos, com ninguém – partes das 
ações –, se apresentando “armado” 
(indispostos a resolverem causas) 
nas audiências.

Existente desde 1996
Programa originalmente insti-

tuído pelo Decreto Judiciário 670, 
de 17 de outubro de 1996, sob 
nome de Justiça Tempestiva, com 
o objetivo de concentrar esforços 
da comunidade judiciária para a 
prestação jurisdicional e, conse-
quentemente, reduzir o número de 
processos em tramitação, o Justiça 
Ativa ganhou programação de 
quatro dias na comarca de Uruaçu, 
entre 17 e 20 de outubro.

Reformulado a partir de proje-
to-piloto realizado em outubro de 
2015 e, hoje, com a nova forma-
tação, proporciona celeridade ao 
trâmite processual e combate taxas 
de congestionamento de comarcas 
desprovidas de juiz titular, em ini-
ciativa englobando a designação 
de grupo de magistrados e servi-
dores que se deslocam à comarca 
selecionada para realização de 
despachos, decisões, audiências e, 
sempre que possível, lançamento 
de sentenças imediatamente após 
a instrução.

Com as novidades implanta-
das, a escolha das comarcas, dos 
processos e dos magistrados não 
é feita de forma empírica, mas 
alicerçada e norteada por sistemas 
de informação e mensuração de 
resultados da Secretaria de Gestão 
Estratégica (SGE), permitindo se-
lecionar e priorizar comarcas mais 
necessitadas, os processos (ações) 
que não exigem dilação probatória 
complexa para o seu julgamento 
e magistrados com perfil para o 
trabalho, o que vem ao encontro 
do cumprimento das metas esta-
belecidas institucionalmente pelo 
TJGO e o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) (Informações, sob 
adaptações: Centro de Comuni-
cação Social do TJGO – Lílian 
de França).

Desembargador Gilberto Marques Filho 
recebe ‘Título de Cidadão Uruaçuense’

Durante sessão da Câmara 
Municipal de Uruaçu, o desem-
bargador Gilberto Marques Filho, 
presidente do Tribunal de Justiça 
do Estado de Goiás, foi agraciado, 
em 16 de outubro, com o Título de 
Cidadão Uruaçuense, concedido 
pelo Poder Legislativo da cidade, 
presidido por Sil (PSDB), que 
discursou: “Esta solenidade marca 
o reconhecimento do Legislativo 
àqueles que, de uma forma ou de 
outra, ajudam a construir o pro-
gresso de Uruaçu e de seu povo”.

Os 13 vereadores participaram 
da sessão, além do prefeito Valmir 
Pedro (PSDB), da primeira-dama 
Anne Lígia, de magistrados e pro-
motores da comarca local e várias 
autoridades e personalidades, mais 
profissionais da área do Direito e 
populares. Em entrevista ao Jor-
nal Cidade, disse: “Fiquei muito 
admirado, porque sabemos como 
é a prática do Legislativo: quando 
tem uma proposta – a falha maior 
é em Goiânia –, marcam a sessão 
para homenagear alguém e, ge-
ralmente apenas o proponente se 
faz presente, presidindo a sessão 
e, no mais, aqueles que vão para 
prestigiar o evento. Acho que isso, 
logicamente, é pela correria do 
representante do Legislativo. Mas, 
aqui, fiquei encantado com essa 
atitude de prestigiarem o evento, 
todos presentes e, uma demons-
tração: quando eles [vereadores 
uruaçuenses] concedem uma 
honraria, concedem por completo, 
ou seja, marcando presença”.

Perguntado pelo JC como se 
sentia, ele disse estar muito honra-
do, fazendo questão de comentar: 

“Aqui temos fortes ligações. A 
própria diretora do Fórum [juíza 
Geovana Mendes Baía Moisés] é 
casada com um primo meu [doutor 
Rodrigo Gabriel]. Também tenho 
daqui meu genro [diretor do Cen-
tro de Saúde do TJGO, Ricardo 
Paes Sandre {doutor Ricardo}] 
e, o juiz auxiliar da Presidência, 
que foi também juiz auxiliar da 
Corregedoria-Geral [doutor Ron-
nie Paes Sandre]. Meus netos, que 
sempre aqui se encontram e que se 
consideram filhos daqui. O Ma-
theus, filho do Ricardo, gosta de 
falar que, na verdade, é filho daqui, 
pois percebeu o carinho que o pai 
tem pela cidade, que é a terra natal 
dele. Ele também se sente filho de 
Uruaçu e, logicamente, isso vai 
contagiando o avô, a avó e, é por 
isso que a gente fica muito feliz e 
honrado com essa homenagem”.

‘Me enche de orgulho’
Em informações do Centro de 

Comunicação Social do TJGO, 
a homenagem, outorgada pelo 
decreto legislativo 5/2017, ‘foi 
em reconhecimento aos bons e 

(que representou o governador de 
Goiás, Marconi Perillo [PSDB]), 
avultou a conduta e o empenho 
do homenageado na manutenção 
da harmonia entre os Poderes, 
proporcionando segurança e de-
senvolvimento para a região.

Presidente da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB-GO) 
- Subseção Uruaçu, o advogado 
Rodrigo Rodolfo Fernandes e, o 
promotor de Justiça Afonso Anto-
nio Gonçalves Filho (doutor Afon-
so) elogiaram “a sensibilidade 
com que Gilberto Marques Filho 
conduz o Judiciário”, afirmando 
ser justo e merecido a honraria.

Para o vereador Raimundo 
Ferreira (PROS), a homenagem 
é o reconhecimento justo para 
um profissional do Judiciário que 
trabalha com dinamismo e dedi-
cação. Joeli do Salão (PMDB) 
considera que o Título é merece-
dor e que ele, no quarto mandato, 
se sente orgulhoso em poder fazer 
parte desse reconhecimento (Jota 
Marcelo. Com Centro de Comu-
nicação Social do TJGO – Lílian 
de França).

relevantes serviços prestados’ 
pelo desembargador-presidente ao 
Município. Doutor Gilberto disse 
que estava feliz e emocionado em 
receber “honrosa homenagem” e, 
se comprometeu a zelar ainda mais 
por Uruaçu, “cidade que sempre 
teve o meu apreço”. E “aqui tenho 
amigos e parentes. Ser um cidadão 
de Uruaçu me enche de orgulho”.

Na solenidade foi feito breve 
retrospecto da trajetória funcional 
de magistrado do presidente do 
TJGO, com a afirmação de que 
o desembargador “honra a ma-
gistratura e dignifica o Judiciário 
brasileiro por todos os 41 anos de 
dedicação exclusiva ao serviço 
público especializado da Justiça, 
dedicando sempre ao aperfeiçoa-
mento do Direito e do Judiciário”.

Ao se manifestar, doutora Geo-
vana Mendes destacou benefícios 
que o presidente do TJGO possi-
bilitou para a região, tais como a 
reforma do Fórum da comarca, 
projeto Justiça Móvel de Trânsito 
(JMT) e o preenchimento das 
vagas de magistrado em todas as 
comarcas do Norte. O prefeito 

Desembargador 
Gilberto Marques 

Filho (centro) 
com os 13 

vereadores da 
nortense Uruaçu.  

Autoridades 
locais (entre 

elas, o prefeito 
Valmir Pedro) e 
personalidades 

regionais e 
estaduais 

participaram
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Justiça Móvel de Trânsito: instalação na comarca de Uruaçu, 
com presença de autoridades. Operacionalização imediata

Roberto Tavares (superintendente municipal de Trânsito) (esq.); 
conciliadora Laynner Oliveira e condutor Marcos Teles; Gilberto 
Marques, desembargador-presidente do TJGO; e, os prefeitos 
Jacob Ferreira (São Luiz do Norte) e Valmir Pedro (Uruaçu)

Fo
to

s:
 M

ár
ci

a 
C

ris
tin

a/
Jo

rn
al

 C
id

ad
e

Programa Justiça Ativa em Uruaçu, nas fotos de Márcia Cristina 
(Jornal Cidade): audiências com juiz Jesus Rodrigues Camargos 
(Niquelândia); e, promotor local Afonso Antonio Gonçalves Filho

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 isso, o governo valoriza a cultura, destacando-se entre os 5 estados que mais 
investem no setor no país. Goiás é sede do maior festival de cinema ambiental da 
América Latina, o FICA. Sua Orquestra Filarmônica está entre as 5 melhores do 
país. Eventos como a Mostra de Teatro Nacional de Porangatu – TeNpo e o Canto 
da Primavera são destaques nacionais. E em projetos culturais investiu cerca de 
R$ 45 milhões, em 2017. Porque para inovar, a cultura é fundamental.

Para Goiás, inovar é estar na frente. 


