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Saúde pública: Valmir Pedro entrega
mais R$520 mil em equipamentos
Márcia Cristina/Jornal Cidade

Em 10 de novembro, a Prefeitura de Uruaçu entregou mais de meio milhão de reais em novos
equipamentos para a Saúde pública. Ao JC, que repercutiu a expressiva conquista, o prefeito
Valmir Pedro (PSDB) (foto) comentou ser “um prazer estar fazendo investimento desse tamanho”.

Carlos Paraizo, da
Mineração Maracá, é
eleito personalidade
2017 em concorrida
premiação nacional
Honraria será entregue no dia
29 de novembro, em São Paulo,
durante o Fórum Brasil Mineral.
Esta é a segunda vez consecutiva
que ele é indicado ao prêmio.
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GERAR RENDA É

GERAR VALOR
PARA A COMUNIDADE.

É plantar
e colher.
É produzir o
mel que adoça
a cidade e gera
negócios.

É produzir
emprego e
cidadania.

Oportunidade e trabalho transformam a comunidade.
Por isso, a Yamana Gold apoia projetos de geração de renda,
por meio do Seminário de Parcerias da Mineração Maracá.

JORNAL CIDADE - DISTRIBUIÇÃO DE PÁGINAS
Capa..............................................................................1
Opinião........................................................................ 2
Comunidades............................................................ 3

Comunidades............................................................4
Comunidades............................................................ 5
Comunidades............................................................ 6

(PÁGINAS POSTADAS NO SITE WWW.JOTACIDADE.COM)

JORNAL CIDADE - ACONTECIMENTOS MUNDIAIS

JORNAL CIDADE - CONTATOS COM A REDAÇÃO

História - Boa parte do mundo está de ‘olho’ na Arábia Saudita, do
rei Salman bin Abdulaziz al-Saud e, de crises institucionais, como a não
praticidade de reformas sociais; queda no preço do petróleo; economia
em baixa; guerra existente no vizinho Iêmen; o boicote, sem sucesso,
ao Catar; e, crescente influência na região do arquirrival Irã. O príncipe
herdeiro Mohammed bin Salman (MbS), um dos filhos do rei, visa um
País renovado. Quando? Isso não é sabido.
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Visite Uruaçu, ‘Terra do Caju’ e do Lago Serra da Mesa
‘Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem.’ - Salmo 126:1
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Editorial
Pequi... ‘Piqui’, para o povão
Outro amarelo famoso, diferente do ouro, faz sucesso nas mesas.
e Santinha saíram para a casa que ele comprara. Levaram algumas sementes de frutas
‘O pequi, fruto do pequizeiro, é nativo do cerrado brasileiro. É muito utilizado na
para plantar no quintal, mudas de flores para o terreiro da sala. Caminhando por uma
culinária da região Nordeste, Centro-Oeste e norte de Minas Gerais. De sabor marcante
estrada de carroça que serpenteava pelo cerrado à sombra de pés de pequi, cagaiteiras,
e peculiar, o pequi é consumido cozido, puro ou misturado com arroz, frango. Da polpa
mangaba, jatobá e até um frondoso cedro que crescera ali no cerrado, não se sabe por
pode se extrair também o azeite de pequi, um óleo usado para condimento e na fabricaque milagre, já que aquela é uma planta típica de terra de mata.’. – Doutor Mariano
ção de licores. Na língua indígena, pequi significa casca espinhenta.’. – ARAGUAIA,
Peres (escritor, poeta, advogado uruaçuense, no livro O Jogador)
Mariana.
Pequi; Brasil Escola. Disponível no endereço eletrônico <http://
‘Na minha opinião, deixar de chamar o dono da Fazenda de Fazendeiro e passar a
brasilescola.uol.com.br/frutas/pequi.htm>. Acesso em 08/11/2017
chamar a Fazenda de Empresa de Agronegócio é, também, uma maneira de
‘Fruto nativo do Cerrado, o Pequi está presente na vegetação de quase
‘Outro amarelo fugir da responsabilidade para com o meio ambiente e futuras gerações, pois
todas as regiões do País. O que pouca gente sabe é que, dependendo da sua
o Fazendeiro morava na fazenda, passava o dia na lida junto com os peões,
famoso, tirando o leite, cultivando o arroz, o feijão, a mandioca, o milho, catando
origem, ele pode apresentar diferenças nutricionais. Pesquisa realizada pela
diferente do o pequi, o araticum, o jatobá, o baru, apartando o gadinho, alimentado os
Universidade Federal de Goiás (UFG) analisou pequis dos estados de Tocantins, Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais e concluiu que o fruto coletado
ouro, faz porcos no mangueiro, indo prá beira do rio dar uma pescadinha, trazer
no Tocantins é o menos calórico e o que contém mais cálcio. Já os pequis
sucesso nas um piau pro jantar e proseando com os vizinhos. E é uma maneira de nos
coletados no norte de Minas Gerais e oeste de Mato Grosso apresentam
deixar ressabiado com as andanças das coisas.’. – Alan Kardec Alves de
mesas’
polpa mais gordurosa.’. – Assessoria de Comunicação UFG - Reportagem
Oliveira (Professor Alan) (no artigo ...o dia da Árvore é todo dia?! ...ou
Pesquisa da UFG constata que pequi do Tocantins é menos calórico, deste
não?...então que dia é?)
ano, da Universidade Federal de Goiás
‘Entre as flores do Pequi e as árvores de Buritis, um observador atento
‘Fica no pé duma serra, e pra quem tá no Formoso, fica pro lado do nascente. É muipode presenciar o vai e vem de aves de todos os tamanhos, cantos e cores. Direcionado a
ta terra, pra mais de oitenta alqueire, tudin desocupada, com muita mata virge, muita
esse universo, um projeto de pesquisa da Universidade Federal de Goiás (UFG) mapeou
madeira de lei, cerradão de terra vermeia, cheio de pequi e sicupira e, bem no meio da
271 espécies de aves do Cerrado encontradas em 17 fragmentos florestais espalhados
gleba tem uma vereda de buriti bonita demais da conta.’. – Doutor Mariano Peres
pelas regiões sul, central, leste e noroeste de Goiás. Uma delas foi registrada pela pri(escritor, poeta, advogado uruaçuense, no livro De lenhador a prefeito: A brilhante
meira vez no território goiano.’. – Assessoria de Comunicação UFG - Reportagem
trajetória de Sansão)
Pesquisadores da UFG mapeiam 271 aves no Cerrado, deste ano, da Universidade
‘Numa tarde de calor intenso como sempre ocorre na região Norte de Goiás, Nania
Federal de Goiás

Imagem... - Ontem

SAÚDE DO
CORAÇÃO

...Se não for o maior de todos os
tempos, um dos maiores nomes do
rádio do Norte de Goiás, Dinuamérico
Silvino de Oliveira Neto, empreendedor tradicional de Porangatu, faleceu,
coincidentemente bem no Dia do Radialista, 7 de novembro. Visionário,
com a rádio Educadora, transformada
em rádio Tropical, abriu fronteiras,
além de atuar com sucesso em outros
empreendimentos. Amava e defendia
diariamente Porangatu como poucos.
Vítima de câncer no pâncreas, o
empresário tinha 75 anos, passou por
procedimento cirúrgico recentemente
e estava internado (Jota Marcelo).

Facebook do radialista Ivan Vieira Soares

Arquivo/Jornal Cidade

...Ano 2011, abril: no plenário
da Câmara Municipal de Uruaçu,
cerimônia marcava oficialização do curso de Qualificação
para Moto Frete, parceria entre
esferas públicas e a iniciativa
privada. Emerson Vaz (esq.) e
doutor Francisco Barroso (dir.)
(então vice-prefeito uruaçuense) ajudaram na entrega dos
Certificados, como este, para o
participante Dorival Alves dos
Santos. Emerson Vaz se tornou
um dos maiores incentivadores
da categoria dos mototaxistas na
cidade (Jota Marcelo).

Imagem... - Hoje

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

A urgente reumanização
da pessoa humana

Doutor João Joaquim de Oliveira

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

nimento; os meios de transporte;
a política; e, a Administração
pública, entre tantos ramos de
atividade.
No tocante à gastronomia, qual
é a sua relevância na saúde e na
vida humana? Seria empreender os
conhecimentos e técnicas alusivas
ao que de bom e saudável existe
nos alimentos. Mas, não é o que
se presencia no preparo das refeições como de resto em todos os
acepipes e produtos comestíveis.
Numa consideração rasa e direta,
fica a sensação de que a arte e a
ciência no preparo dos alimentos
se tornaram uma armadilha e
engodo para adoecer o indivíduo.
Assim podemos afirmar que soa
descabido ter a um só tempo um
nutriente que nutre, que dá prazer,
mas, também se torna a gênese de
muitas doenças incapacitantes e
letais. São os casos dos excessos
de gorduras saturadas de carbono
cujas consequências são a aterosclerose, as placas de colesterol no
interior das artérias, os acidentes
vasculares cerebrais ou infartos
com sequelas e mortes em profusão ocorrentes em todo o planeta.
Nesses esquisitos tempos digitais as pessoas chegaram a tal grau
de imbecilidade de depositar e investir no hábito de comer em toda
intensidade de prazer e felicidade.
Nesse expediente e atitude não
bastam só nutrir e suprir a fome.
Há que se refestelar e esborniar à
mesa. Uma manifestação típica
das neuroses e obsessões pelo

prazer da comida se dá na seguinte
invenção: criaram a tal cirurgia da
obesidade, ou técnica bariátrica.
Tem esta a seguinte finalidade:
primeiro na vida, coma tudo e o
quanto puder, do bom, apetitoso e
melhor. Deixe instalar a obesidade
como sobrepeso ou mórbida. Ao
final, quando não mais conseguir
engordar opte pela bariátrica. Para
tanto necessário se faz passar por
uma reeducação alimentar. Do
contrário ganhará todos os quilos
perdidos. Talvez até mais do que
antes e então resta se refestelar
de comida e mais comida, e morrerá pelas consequências de tanta
gordura acumulada por dentro e
fora das artérias. Quer esquisitice
maior do que essa?
E na cultura e entretenimento?
Música entende-se como poesia e
melodia. O que se vê nos diversos
estilos musicais são obscenidades,
baixaria, e até apologia a crimes e
Márcia Cristina/Jornal Cidade

Com as escusas daqueles que
pensam ao contrário. Mas, esta é
uma de minhas prerrogativas na
presente época, dizer o que penso
para que outros de igual forma
possam pensar o que eu digo.
Existe uma urgente necessidade
de reumanização das pessoas.
Algum parlamentar ou governante do Executivo poderia ter
tal insight e fazer uma proposta
de emenda constitucional (PEC)
com a seguinte dicção: A reumanização da pessoa humana.
O que se tem de feito e de
fato e de concreto é que estamos passando por tempos, por
acontecimentos e cultura muito
estranhos. Tempos e condutas
de muita insensatez e disseminada mediocridade. Nada tem
escapado a esses imperativos,
a esses costumes medíocres e
modas vulgares em vigor.
Não soa exagerado afirmar
que o ser humano tem perdido
a sua humanidade. Aquele conjunto de atributos, qualificativos,
virtudes e racionalidade inerentes e pertencentes unicamente ao
gênero humano. Muitos são os
setores e ramos de atividade nos
quais o homem pode ou deveria
mostrar a que veio. E assim tem
sido justamente em muitos de
tais e quais segmentos que vemos
as manifestações de imbecilidade
e de idiotização das pessoas.
Como modelo consideremos a
gastronomia; a cultura e entrete-

“...Chegaram a tal grau de
imbecilidade de depositar
e investir no hábito de
comer em toda intensidade
de prazer e felicidade”

ao consumo de drogas. No mais
é barulheira a perder de vista e
de ouvidos.
A invenção do automóvel
como meio de alta eficiência
para o transporte de bens materiais e de pessoas. Tudo bem
pensado por Henry Ford e outros
inventores. As velocidades das
máquinas foram aumentando. A
imprudência e insensatez na mesma proporção. De tal sorte que
os carros hoje, em se tratando
de Brasil, se tornaram uma das
armas mais mortíferas e letais.
Os números de mortos e mutilados se equiparam ao de guerra.
As estatísticas se equiparam às
do conflito na Síria, cerca de
60.000 mortos/ano. O que é pior,
o sujeito mata um, dois ou três e
saindo livre, leve e de carro para
carro. É um nonsense completo
das leis.
Na política e na arte de governar, considerando o Brasil,
atingimos os paroxismos do
absurdo de termos vários governantes corruptos, delatados e
denunciados por diversos crimes.
Eles compõem uma camarilha,
uma choldra ou quadrilha do mal.
E o que é pior e melancólico,
muitos continuam no comando
da Nação. Enfim, se Deus não
ajudar de novo nossa brasilidade,
estamos prestes e iminentes ao
naufrágio no pior mar de lamas
de nossa história. Por isso se
reitera, torna-se urgente a reumanização da pessoa humana.

DR. JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA é especialista em Medicina Interna e Cardiologia, Assistente do Serviço de Cardiologia e Risco Cirúrgico do Hospital
das Clínicas-Faculdade de Medicina/Universidade Federal de Goiás - Goiânia; membro Sociedade Brasileira de Cardiologia; e, Estudante de Filosofia. E-mail: joaojoaquimoliveira@gmail.com
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COMUNIDADES
Equipamentos médicos em Uruaçu: mais
R$520 mil são repassados por Valmir Pedro
Fotos: Márcia Cristina/Jornal Cidade

em conquistas anteriores, desde
janeiro último, era uma certeza,
tamanha a deficiência existente no
setor da Saúde pública. Carência
já vista em anos anteriores e que
foi um dos motes da campanha
eleitoral 2016, com Valmir Pedro
deixando claro na época que tinha
ciência de alta deficiência.
Criada em 2006, a Rede de
SVO desenvolve, através de cada
unidade, amplo serviço, como,
por exemplo, a realização de
necropsias de pessoas falecidas
Investimentos móveis estruturantes da Prefeitura de Uruaçu
de morte natural sem ou com asem novembro, de uma só vez, somam R$520 mil. Cerimônia
sistência médica – sem elucidação
realizada em frente à sede da Prefeitura marcou a entrega
diagnóstica –, até mesmo casos enJota Marcelo/Márcia Cristina está mostrando resultados. A nossa caminhadas pelo Instituto Médico
Administração, graças a Deus, tem Legal (IML).
Em cerimônia realizada dia sido destaque no Estado inteiro e
Cerimônia marca entrega
10 de novembro, a Prefeitura de a Justiça do Trabalho vendo isso
Concorrida cerimônia realizada
Uruaçu, comandada por Valmir fez a doação para adquirirmos
Pedro (PSDB), entregou mais de esses equipamentos”. Questão de em frente à sede da Prefeitura
meio milhão de reais em novos promoção do bem-estar, da justiça marcou a entrega dos equipamenequipamentos para o segmento social e democracia participativa tos. Antes, Valmir Pedro liderou
da Saúde pública. O Jornal Cida- para Uruaçu, atualmente com ges- no gabinete recepção a senadora
de ouviu autoridades, personali- tão modelo em várias linhas, tipo Lúcia Vânia (PSB-GO), que vidades e profissionais envolvidos a da transparência, narrada pelo sitava Uruaçu para participar de
com as causas contempladas.
prefeito, que agradece o repasse: Encontro do partido presidido no
“Nós somos gratos à Justiça do Estado por ela.
O PSB é presidido localmente
O secretário municipal da Trabalho em Goiânia. O apoio
cidade do Norte goiano é David desses R$400 mil é importante e por Professor Horbylon e, além do
primeiro escalão, com o secretário
Damacena. Do total da aplicação tem boa destinação”.
de R$520 mil, R$60 mil foram reEsse procedimento (doação) da saúde e, o vice-prefeito doutor
passados pelo Ministério da Saúde acontece em todas as regiões do Juarez Lourindo, a sigla possui
(MS); R$60 mil são recursos Brasil, mas não é fácil o Município vários nomes em escalões infepróprios da gestão 2017-2020; e, conseguir os referidos recursos riores da gestão 2017-2020. A veR$400 mil tiveram origem no Tri- oriundos de multas pelo descum- readora Maria das Neves também
bunal Regional do Trabalho da 18ª primento de termo de ajustamento cerra fileira na agremiação, que
Região - Goiás, que – informou de conduta e, das indenizações tende permanecer na base aliada
Valmir Pedro –, só possível, fruto decorrentes de ações e acordos do governador de Goiás Marconi
Perillo (PSDB), que apoia o hoje
de resultado de uma Ação Civil judiciais.
Pública proposta a uma empresa e,
Falando ao JC, o prefeito co- vice-governador Zé Eliton (PSDB)
com o Município de Uruaçu sendo menta também: a aquisição deste para encabeçar a chapa majoritária
contemplado com tal montante.
final de ano dos equipamentos em 2018. É praticamente certo:
Relato do prefeito ao JC, em médicos hospitalares; odontoló- unidos, Marconi e Lúcia Vânia
entrevista: “Nós conseguimos gicos; e, suportes para o Serviço sairão candidatos ao Senado no
junto à Justiça do Trabalho em de Verificação de Óbitos (SVO) próximo ano.
Representando a Câmara MuGoiânia, que multou uma grande local apresentar maior condição
empresa em R$400 mil e, fez de obter credenciamento perante o nicipal, o vereador Taroba (PROS)
a doação desse dinheiro para a Ministério (que destinaria recursos compôs mesa e discursou, assisPrefeitura. Eles têm critérios e para ajudar a Prefeitura mantê-lo; tido por muitos, entre os quais
o escolhido é o critério de uma da mesma forma, o órgão receberia outros colegas da Casa de Leis,
Administração transparente, que recursos do Estado), igualmente ladeando-o na mesa. “Valmir Pe-

Reunião no gabinete da Prefeitura: primeira atividade do dia,
com o prefeito Valmir Pedro expondo detalhes do Município
e pedindo apoio institucional da senadora Lúcia Vânia

dro é o JK de Uruaçu”, analisou
Taroba, arrancando aplausos efusivos, devido a comparação com
o ex-presidente da República Juscelino Kubistchek. O parlamentar
recordou, ao desejar boas vindas
à senadora, que em diferentes jornadas eleitorais trabalhou pedindo
votos para a mesma, classificada
por ele como política qualificada
e compromissada com causas de
Goiás e do Brasil.
Memorizando que Valmir Pedro já investiu milhões na Saúde
pública, David Damacena discursou que uma das grandes preocupações do atual governo municipal
de Uruaçu é zelar da área. “Estamos com o maior investimento em
Saúde dos últimos anos, através
de um trabalho árduo, mas que
vale a pena, pois beneficia quem
realmente precisa”. Ele disse ser
satisfeito atuando com Valmir
Pedro. “Não sei se estaria assim
se fosse em outra Administração”,
revelou.
Em linhas gerais, doutor Juarez
Lourindo, profissional da odontologia, se posicionou realizado com
os acontecimentos institucionais
e partidários da data 10 de novembro, considerando a estada
de Lúcia Vânia na cidade como
“muito importante”. Ao microfone, agradeceu: “Somos gratos por
estar aqui, senadora! Obrigado
pelo que tem feito para Uruaçu
e Goiás! No gabinete, ouvíamos
bem a Lúcia Vânia comentar o
quanto ajuda com a sua atuação
no Senado”.
Ele também enalteceu o desempenho de Valmir Pedro. “Tem
trabalhado muito”. Para o vice,
a dedicação da atual gestão para
com a Saúde pública, “inclusive
agora, com todo esse investimento, é essencial para todos”.
Valmir Pedro sabe, sempre,
valorizar os parceiros e novamente
esclareceu no 10 de novembro que
jamais se furtará de deixar de receber bem os parceiros, as pessoas

Lúcia Vânia, em entrevista ao Jornal Cidade: “Nessa
época, destinar de uma só vez mais de R$500 mil, é
uma grande conquista”, parabenizando o governo 2017-2020

que ajudam Uruaçu. Ao discursar
no acontecimento, relatou como
obteve os R$520 mil destinados
para aquisição dos equipamentos
que aliviarão parte das adversidades existentes na Saúde pública
municipal.
Dividindo o contentamento em
função dos benefícios entregues,
se disse motivado para conseguir
mais investimentos, nos próximos
meses, deixando claro que existem
agenda, planejamento, projetos, de
fato, para serem executados.
Após a cerimônia, foi realizada
carreata em vias públicas do Centro, com dois caminhões portando
os equipamentos, que, “em poucos
dias estarão todos funcionando,
para o bem da população”, celebrou Valmir Pedro.
Lúcia Vânia
fala ao Jornal Cidade
Em entrevista ao periódico,
Lúcia Vânia destacou ter se distanciado em parte, de acontecimentos
– “os eventos festivos, quando
tudo parece estar bem, com ‘shows’ e meio-fio pintado” –, nos
Municípios, por causa de vasto
trabalho desenvolvido no Senado
durante dois anos. Seguem, tópicos abordados com exclusividade
pela reportagem do JC.
“Todos sabem da situação do
nosso País, o que passamos e ainda
vivenciamos. Optei por trabalhar
mais, nitidamente no Senado,
visando ajudar consertar o Brasil,
que foi prejudicado demais por
pessoas que sabemos quem são”.
“Goiás, a exemplo de outros Estados, passou e passa por momentos
extremamente difíceis e, eu ajudei,
com essa atuação no Senado,
trabalhando mais em Brasília,
melhorar a situação. Tem muito
o que melhorar ainda”, explicou.
No campo econômico, no
gabinete, ela fez questão também
de lembrar que a filha Ana Carla
Abrão Costa, titular entre 2014 e
2016 da Secretaria da Fazenda do

Estado de Goiás (Sefaz Goiás), desempenhou trabalho correto dentro
do planejamento de austeridade
fiscal traçado pelo Governo de
Goiás. E, destacou toda a dinâmica
a respeito do processo de venda da
companhia energética Celg para a
iniciativa privada. “Nessa questão
da Celg, eu atuei diuturnamente
no Senado, evitando que o Estado
sofresse prejuízo no final da negociação, junto ao governo federal”.
Quanto a diferentes âmbitos
públicos e político-eleitorais, disse que “presidente da República
deve ser carismático”. “Só é bom
prefeito quem recebe e devolve
o dinheiro aplicado”, elogiando
Valmir Pedro – “Hoje vemos isso
em Uruaçu, que conta com uma
Administração de qualidade, com
um bom prefeito que conhecemos
faz bastante tempo, começando
pela Saúde, passando pela infraestrutura da cidade, que está recebendo expressivo investimento
na malha asfáltica. A cidade de
Uruaçu está ficando bonita. E, indo
mais adiante, chegamos ao social
da Prefeitura, bem conduzida pelo
nosso Padre [Crésio Rodrigues]”.
“Nunca que o investimento
na Saúde pública é suficiente no
Brasil. Mas, nessa época, destinar
de uma só vez mais de R$500 mil,
é uma grande conquista”, referenciado o governo 2017-2020.
Alertando sobre gastança nos
pleitos eleitorais, alertou: “Devemos saber escolher bem em 2018.
Não se deve ‘cair’ na distribuição
fácil de dinheiro, com compra de
votos”.
Basicamente foi visto isso
também no discurso dela (mais
alguns outros conteúdos), aberto
com gratidão: “Obrigada por ser
recebida com tanto carinho pelo
casal [primeira-dama Anne Lígia/
Valmir Pedro]”. [Mais informações, nas submatérias desta e da
página seguinte. Todo este conteúdo está postado na versão on-line
do Jornal Cidade

SVO ganhou R$60 mil em equipamentos. Busca de habilitação

R$520 mil? Lideranças, autoridades e profissionais elogiam Valmir

Jota Marcelo/Márcia Cristina
A cobertura desta reportagem
ganhou repercussão, além do que
se vê na matéria principal, entre
diferentes nomes ligados ao setor
público e afins. Confira (nesta e
na próxima página) óticas colhidas deles, ambos destacando
a dedicação da Administração
2017-2020 de Uruaçu para com
a Saúde pública.
Servidora pública municipal
da área educacional infantil, vice-presidente do SINDIURUAÇU
E REGIÃO, líder comunitária e
cidadã uruaçuense, Professora Jô
participou da cerimônia de entrega
dos equipamentos da Saúde pública em 10 de novembro, avaliando
a iniciativa de forma positiva.
“Acredito que todo recurso destinado à cidade é bem-vindo. Somente esperamos que cada verba
seja aplicada de forma coesa e

com transparência, porque hoje
a sociedade é mais fiscalizadora,
portanto, observadora”, explana
ao Jornal Cidade.
Pontuando que tanto ela, como
a sociedade uruaçuense, têm
“percebido que os recursos estão
chegando e muitos mais estão por
vir”, Professora Jô detalha: “Sabemos que isso tem ocorrido devido
o trabalho diário do prefeito Valmir Pedro [PSDB] e dos agentes
políticos que se preocupam com
o ‘amanhã’ de nossa cidade,
pois somos merecedores de tudo
que temos direito, mas, também
sabemos de nossos deveres e
obrigações”.
Existente desde 1999, atuando
na defesa do funcionalismo público de Uruaçu e, há quase um
ano, dos trabalhadores púbicos
municipais de outros dez Municípios (Campinorte, Alto Horizonte,
Mara Rosa, Amaralina, Estrela do
Norte, Mutunópolis, Nova Iguaçu

Mark Ferreira / ASCOM/PMU

Para Antôno de Souza Reis (Taroba), vereador em
segundo mandato, o prefeito Valmir Pedro
“é o JK de Uruaçu” e, a senadora Lúcia Vânia
“uma das reservas morais de Goiás no Congresso”

no exercício de suas funções”; e,
“do funcionalismo em geral e seus
familiares, que, se precisarem de
atendimento na rede municipal,
têm maior estrutura a partir de
agora”.

Vereador Taroba (acima): “A Saúde pública é o maior gargalo
do País. A gente fica feliz demais por receber R$520 mil em
equipamentos”. Segundo doutor Juarez Lourindo (esq.), é
grande a dedicação da atual gestão para com a Saúde pública,
“inclusive agora, com todo esse investimento”. Equipamentos
embalados e, entregues oficialmente durante o evento do dia 10

de Goiás, Barro Alto, Santa Rita
do Novo Destino e Nova Glória),
o SINDIURUAÇU E REGIÃO é
presidido por Mário Ribeiro Filho
(Marinho), que se encontrava
dia 10 de novembro em Goiânia,
lidando com causas sindicais de
cunho estadual, agendadas antecipadamente.
“Fomos bem representados
por diretores e colaboradoras. O

Sindicato parabeniza o prefeito
Valmir Pedro e a equipe da Saúde
devido tão expressivo investimento na área”. Para Marinho,
trata-se de “conquista valorosa dos
usuários, cidadãos pagadores de
impostos nas três instâncias públicas. Só que todos devem agradecer
o investimento do prefeito”; dos
servidores diretos, “que passam
a contar com melhores estruturas

‘Fala’, Taroba!
Falando ao JC, o vereador
Taroba (PROS) comentou que “a
Saúde pública é o maior gargalo
do País. A gente fica feliz demais
por receber R$520 mil em equipamentos”. Diante da afirmação do
periódico que a versátil atuação
dele engloba também o setor, respondeu: “Em toda a vida fui assim.
O vereador Taroba não tem área
x ou y e, meu trabalho abrange
todas elas. Claro, a Saúde pública
está entre as causas que defendo”.
O representante legislativo
em segundo mandato disse ainda
que antes de ser eleito imaginava
poder receber frequentemente no
gabinete dele grande número de

pessoas com pensamentos voltados para o que ele estaria fazendo
no dial como vereador. No lugar
disso, opina, muitos preferem
apenas criticar sem fundamento
e até vaiar, ao invés de tomarem
conhecimento sobre o andamento
dos trabalhos. Destacando ser
preciso fortalecer mais e mais a
Saúde pública, esclareceu que a
atuação dele não abre mão de sugerir, buscar melhorias em geral.
Elogiando a pessoa e, o trabalho de Lúcia Vânia, inclusive para
a Saúde pública, Taroba afirmou
se tratar de “uma das reservas
morais de Goiás no Congresso, ao
lado dos deputados federais Rubens Otoni [PT] e Pedro Chaves
[PMDB].” E, concluiu: “Eles têm
‘braços abertos’ em Uruaçu, por
serem pessoas boas e que ajudam,
e, sempre estamos precisando de
benefícios para o nosso Município”. [Leia mais sobre os recursos
da Prefeitura, na página 4
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Prefeito uruaçuense Valmir Pedro: ‘Um prazer
estar fazendo investimento desse tamanho’
Fotos: Márcia Cristina/Jornal Cidade

quirido pela Câmara Municipal e
doado para a Prefeitura há muitos
anos. Em poucos meses de mandato, nós compramos um por R$130
mil, novo, agora, com entrega
imediata também na sexta-feira,
dia 10”, especifica o prefeito.
Disse à reportagem David
Damacena, secretário municipal
da Saúde local: “Tínhamos um
aparelho velho, que no início do
ano foi restaurado, passou por
manutenção. A demanda é grande
pelo serviço de ultrassonografia
Prefeito Valmir Pedro, sobre investimentos imóveis e
e, felizmente compramos esse
móveis: “Estamos fazendo uma reforma, adequação no
novo”, antecipando: “Há um esprédio. Apesar de ser construção nova [de 2016], ficou
forço grande para a contratação
inadequado, foi feito uma obra de péssima qualidade e,
de médico exclusivo para atuar na
agora [também qualificando a UPA] entregamos R$520 mil
causa, pois pagamos por procediem equipamentos para a assistência básica de saúde”
mento e fica mais caro. Não é fácil
Jota Marcelo/Márcia Cristina irmão por falha no atendimento conseguir médico que concorde
médico público mais adequado, em atuar, mas estamos tentando”.
Na última parte da reportagem conforme o hoje prefeito denunapresentando recentes investimen- ciou e relembrou algumas vezes.
Odontologia
tos em Saúde pública por parte
O prefeito expôs ao JC ser “um
Entre os equipamentos enda Prefeitura de Uruaçu, Valmir prazer estar fazendo investimento tregues por Valmir Pedro, estão
Pedro (PSDB) detalha recursos e, desse tamanho: mais de meio suportes odontológicos para o
outros parceiros e colaboradores milhão de reais na assistência atendimento dos serviços de saúde
evidenciam a arrojada iniciativa. básica em Uruaçu. Nós já inves- bucal da população. Eles ganham
timos em torno de R$700 mil distribuição nos PSF’s. “São seis
Em entrevista ao Jornal Cida- só na UPA [Unidade de Pronto consultórios odontológicos dos
de, o prefeito uruaçuense Valmir Atendimento] e, agora terminamos PSF’s [Postos de Saúde da FamíPedro informa se sentir contente de instalar gerador de energia na lia] da nossa cidade, equipamentos
e orgulhoso diante da mais nova UPA, compramos vários equipa- para equipar os seis, no valor de
conquista, disponibilizada em mentos para a Semi-UTI [Unidade R$330 mil”, esclareceu o chefe
cerimônia pública de 10 de no- Semi-Intensiva, destinada para do Poder Executivo à reportagem.
vembro, durante evento público. os casos menos graves], estamos
Sabe-se que o Centro de EspeSalientando que a Administração fazendo uma reforma, adequação cialidades Odontológicas (CEO)
2017-2020 jamais deixará de em- no prédio. Apesar de ser constru- do reduto nortense, onde é oferepreender esforços para melhorar, ção nova [concluída em 2016], cido tratamentos – continuidade
qualificar a estrutura da Saúde ficou inadequado, foi feito uma do trabalho realizado pela rede
pública uruaçuense, o prefeito é obra de péssima qualidade e, de atenção básica e no caso dos
categórico: se torna necessário, agora entregamos R$520 mil em Municípios que estão na Estratégia
sempre, a Secretaria Municipal da equipamentos para a assistência Saúde da Família (ESF), pelas
Saúde (SMS) atender da melhor básica de saúde”.
equipes de saúde bucal –, poderia
forma possível a enorme demanda
estar em situação bem melhor
da rede básica e, atenção especiaUltrassonografia
hoje, se cuidados maiores tivessem
lizada e hospitalar.
Antiga reivindicação de pro- sido tomados em épocas passadas.
Esse trabalho para melhorar fissionais, usuários públicos que Faz parte das pretensões da gestão
o acesso dos cidadãos das zonas agora se tornou realidade, a Admi- atual viabilizar mais solidez para
urbana e rural aos serviços está nistração Valmir Pedro comprou o CEO.
entre as metas centrais do governo novo, moderno aparelho de ultras“Uruaçu tem 11 PSF’s. Seis deValmir Pedro, usuário – por ser sonografia. Certeza na melhoria do les acabam de ganhar novos equide família pobre –, do sistema, atendimento à população.
pamentos para seus consultórios”,
aprendendo, desde criança, lutar
“Uruaçu tinha apenas um apa- contabiliza o secretário municipal
por atendimento e, que perdeu um relho velho, antigo, que foi ad- da Saúde, enfatizando que, diante

da necessidade e possibilidade de
efetuar o investimento anunciado, ele e o prefeito enxergaram
“ser necessário investir na odontologia pública. A atual gestão
herdou consultórios totalmente
sucateados e com equipamentos
antigos”. “Em menos de um ano,
já conseguimos a média de um
consultório a cada dois meses”,
destaca o secretário, notando: “Estamos trabalhando para conseguir
mais e, todos os PSF’s ganharão
novos equipamentos com o passar
do tempo”.
Em Uruaçu, Dilermando Dirceu é o coordenador do programa
Saúde Bucal, dos serviços de
saúde bucal no âmbito da Atenção
Básica.
Vice-prefeito anfitrião e odontólogo, doutor Juarez Lourindo
(PSB) discursou na cerimônia,
pontuando que o trabalho é grande
para beneficiar a população, cravando: “O povo que tem um governo decente e honesto é um povo
feliz. O Valmir Pedro é assim”.
Agradecendo todos os colaboradores e funcionários públicos
envolvidos com a causa central do
evento, o vice-prefeito ressaltou
“ser primordial o apoio da população, da sociedade organizada, dos
servidores públicos”.
SVO
Além do que consta na reportagem principal, o Serviço de
Verificação de Óbitos (SVO) não
é o Instituto Médico Legal (IML).
Uruaçu, que carece demais de
unidade do IML e, especialmente,
com o futuro funcionamento do
Hospital Regional de Urgências,
passou a ter o SVO ano passado,
porém sem recursos adequados.
O SVO tem, entre suas finalidades, investigar causas de óbito
por morte natural, diferente do
serviço mais tradicional do IML,
que investiga mortes violentas e/
ou acidentais, por afogamento,
estrangulamento, por armas de
fogo, arma branca, queimaduras,
eletricidade, homicídio, suicídio
e suspeitas de envenenamento ou
outros interesses da Justiça que
demandem investigações profissionais.
Frisando que a gestão dele se
preocupa com a carência do SVO,
distinguiu Valmir Pedro à reportagem: “Compramos também R$60
mil em equipamentos, para equipar o SVO da cidade, de forma
que a gente consiga credenciá-lo
junto ao Ministério da Saúde [MS]
para recebermos recursos federais
específicos e podermos ajudar
manter o SVO, que ainda poderá,
se habilitado, receber recursos do
Governo de Goiás.”
No comando do SVO uruaçuense está a enfermeira Ana Paula
dos Santos Mendes, liderando
equipe que agrupa mais nove
colaboradores. Nos bastidores da
cerimônia de entrega dos bens
adquiridos, ela informou ao Jornal Cidade que o órgão passa por
transição em relação aos recursos
humanos, ao mesmo tempo em
que existe a expectativa para
efetivação da habilitação diante
dos governos federal e estadual

e, consequente recebimento de
verbas. “O SVO precisa disso para
ter um bom funcionamento”.
“Quase ninguém sabe o que
é o SVO e, nós trabalhamos
para colaborar com a vigilância
epidemiológica”. “Do quê mais
as pessoas morrem? O SVO esclarece isso e faz muito mais”,
alertou, reforçando que a atuação
do SVO é intensa, esclarecedora
e importante.

“O SVO começa a ter atenção
correta da parte da Prefeitura. O
prefeito Valmir tem disposição
total para ajudar muito mais, além
dos atuais R$60 mil em equipamentos. A Ana Paula e a equipe
estão de parabéns pelos relevantes
serviços prestados diariamente
e, temos certeza, a situação vai
melhorar mais em pouco tempo”,
assegurou David Damacena, ao
Jornal Cidade.

David Damacena: “Estamos com o maior investimento
em Saúde dos últimos anos, através de um trabalho árduo,
mas que vale a pena, pois beneficia quem realmente precisa”

Panorâmica do evento. Valmir Pedro sabe valorizar os
parceiros e novamente esclareceu: jamais se furtará de
deixar de receber bem todas as pessoas que ajudam Uruaçu

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) ganhará
investimentos. Na etapa de agora, seis PSF’s foram agraciados
com equipamentos. Mais recursos para a odontologia pública

Aquisição e instalação de gerador de energia novo na UPA (foto:
Divulgação/ASCOM): benefício viabilizado pela gestão municipal

COMUNICADO IMPORTANTE
Visando a melhoria no atendimento de nossos clientes, informamos
que a empresa FISHER NÁUTICA LTDA, localizada na Av. Cel. Fernando 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 consultada no seguinte endereço eletrônico: www.yamaha-motor.com.br

Oração a Nossa Senhora da Guia
Ó Virgem Senhora da Guia, a Vós recorro pedindo vosso amparo e proteção. Sois Mãe
de Deus, da Igreja e também minha Mãe. Por isso “todas as gerações vos proclamam
Bem Aventurada!”. Alcançai-me de Vosso Filho Jesus a graça que humildemente Vos
peço. Ajudai-me a “fazer aquilo que Ele me mandar”. Que o mundo receba o “Reino
de Deus” para escutar as palavras consoladoras: “Feliz, porque acreditaste”. Sede Luz
e Guia para todos os que Vos invocam. Ajudai-nos a ouvir e a guardar a palavra de
Deus. Intercedei pelos doentes, famintos, oprimidos, criancinhas, e por todos os que
sofrem, e não Vos esqueçais dos pobres pecadores.
[Rezar três Ave-Marias, com a invocação: Nossa Senhora da Guia, rogai por nós] (I.V.H.)

Para mais informações, consulte o nosso SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) pelo telefone (11) 2431-6500, de segunda a sexta-feira,
em horário comercial, ou por e-mail: sac@yamaha-motor.com.br - SAC
Consórcio: 0800-774-3233 ou e-mail: sac.consorcio@yamaha-motor.
com.br - SAC Banco: 0800-774-8283 ou e-mail: sac.banco@yamaha-motor.com.br - ou ainda o CAS - Atendimento aos portadores de deficiência auditiva ou de fala: 0800-774-1415
YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA.
YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA.
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.
YAMAHA MOTOR DO BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
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Márcia Cristina
Para ajudar reavivar pública
e popularmente o espírito natalino em Uruaçu, a Prefeitura
lançou o Natal Luz. Premiação
soma R$12 mil.
Uma cidade muito bem iluminada, agradável e com bonita
decoração residencial e comercial
de Natal é meta da Administração
Valmir Pedro (PSDB), que, dentro
das limitações, idealizou o projeto,
programado para acontecer todos
os anos.
Enfeite a fachada da sua residência e do seu comércio e
concorra a prêmios em dinheiro.
Vamos juntos fazer o Natal mais
iluminado que a nossa cidade já
viu, motiva e convida a Prefeitura,
com a certeza de que aos poucos,
anualmente, a população urua-

çuense viverá o clima do Natal
de maneira incomparável, para
melhor.
Com mais essa inovação, a
gestão 2017-2020 prevê que quem
passar em breve por ruas, avenidas
e travessas do Centro e de outros
bairros visualizarão enfeites natalinos jamais existentes em Uruaçu.
A campanha é isso e muito
mais. Essa grande atenção voltada
ao Natal chega em melhor hora,
haja vista que Uruaçu precisava
disso: humanização maior, tradicional (no mundo) manifestação
religiosa popular (e cultural/
turística), realçando o espírito
natalino, os valores familiares.
Natal é renascimento e inovação e,
a campanha tem tudo a ver.
A reportagem apurou que o
projeto ganha adeptos diariamente, com famílias e comerciantes
aderindo. Distintas entidades têm

elogiado a ideia da Prefeitura.
Inscrição e premiação
Aberto publicamente através das categorias Residência e
Comércio, a iniciativa oferece
premiação através de três faixas.
Com as melhores e mais bonitas
decorações natalinas das fachadas,
os participantes vencedores receberão, por categoria, a premiação
de R$3.000 (1º lugar); R$2.000
(2º lugar); e, R$1.000 (3º lugar).
O Natal Luz tem inscrição
aberta até dia 20 de novembro. As
decorações precisam ficar prontas
até 6 de dezembro e as luzes precisam ficar ligadas até 6 de janeiro,
Dia de Reis ou Dia dos Santos
Reis, conforme tradição de séculos. Em 20 de janeiro, a Prefeitura
anunciará os vencedores.
Para efetuar a inscrição, é
preciso ligar (62) 3357-1014

(Gabinete da Prefeitura); 984541078 (Rogério Pacheco, secretário municipal do Turismo);
ou 98432-2308 (Clícia de Paula
Martins, secretária municipal do
Desenvolvimento Econômico).
Procurado pelo Jornal Cidade, Rogério Pacheco afirma que
a intenção do Natal Luz visa literalmente “incentivar moradores e
comerciantes da cidade entrarem
no clima natalino, para enfeitarem
suas residências e seus comércios,
já que a Prefeitura fará a parte
dela, decorando com o tema de
trevo a trevo, todos os pontos
turísticos e atrativos, realizando
assim a decoração mais bonita e
moderna de todos os tempos”.
Segundo o auxiliar de Valmir
Pedro, “isso atrai visitantes, dá um
motivo para as pessoas saírem de Projeto Natal Luz: espírito natalino, cidade bonita, premiação.
casa, com isso movimentando o Rogério Pacheco: “Atrai visitantes, dá um motivo para as
pessoas saírem de casa, movimentando o comércio local”
comércio local”.

Márcia Cristina/Jornal Cidade

‘Natal Luz’: gestão Valmir Pedro tem
compromisso com espírito natalino de Uruaçu
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Carlos Paraizo, gerente geral da Mineração Maracá, é
eleito personalidade do ano pela revista ‘Brasil Mineral’
A Mineração Maracá Indústria e Comércio informa, com
satisfação, que o gerente geral
da unidade, Carlos Paraizo, foi
eleito a personalidade do ano no
setor mineral pela revista Brasil
Mineral, uma das principais
publicações do segmento.
A iniciativa reconhece os profissionais que se destacaram em
distintas áreas da atividade. O
gerente geral da MMIC concorreu com outros dois gestores na
categoria Metais Preciosos, área
de atuação da empresa.
Esta é a segunda vez consecu-

tiva que Carlos Paraizo é indicado
ao prêmio Personalidades do Ano
no Setor Mineral 2017. O processo
de escolha foi realizado por meio
de votação direta entre os leitores
da revista, a partir de indicação dos
membros do Conselho Consultivo
da Publicação. A premiação será
entregue no dia 29 de novembro,
em São Paulo, no Fórum Brasil
Mineral, cujo tema será A Mineração Brasileira Sob a Ótica das
Novas Regras para o Setor.
“É uma honra ser reconhecido
por um prêmio dessa importância,
especialmente por saber que quem
decidiu foi o público. Isso mostra

que a Mineração Maracá está
em harmonia com todos os seus
agentes, desde os colaboradores
até a comunidade. Esse equilíbrio
nos motiva a continuar desenvolvendo um trabalho de excelência,
com respeito e dedicação, o que
faz da MMIC a empresa séria e
comprometida que é”, avalia Carlos Paraizo.
O prêmio possui outras sete
categorias: Minerais Ferrosos,
Minerais Não-Ferrosos, Minerais
Industriais e Fertilizantes, Agregados/Minerais Para Construção,
Exploração Mineral, Engenharia/
Tecnologia Mineral e Pioneiros da

Mineração. Para saber mais
sobre o prêmio acesse www.
brasilmineral.com.br.
A revista
No mercado há mais de
três décadas, a revista é uma
das publicações mais respeitadas do setor mineral e é distribuída em todo o território
nacional.
Lida por cerca de 30 mil
pessoas a cada edição, a revista fala diretamente a quem
detém o poder de decisão
dentro das empresas do segmento (Comunicação).

Divulgação

Carlos Paraizo, que receberá a honraria durante o Fórum Brasil
Mineral, de tema A Mineração Brasileira Sob a Ótica das Novas
Regras para o Setor: “É uma honra ser reconhecido por um prêmio
dessa importância, especialmente por saber que quem decidiu
foi o público”. Na foto, Paraizo faz explanações durante recente
lançamento do Programa de Desenvolvimento de Supervisores
(PDS), mais uma salutar iniciativa interna da Mineração Maracá

Mineração Maracá homenageia 102 empregados
que completam cinco e dez anos de casa em 2017
de duzentas e cinquenta pessoas,
entre empregados, familiares,
gestores da MMIC e jornalistas se
reuniram no Clube de Alto Horizonte para uma homenagem especial. Em 2017, 102 empregados da
Maracá completaram cinco ou dez
anos de empresa e receberam uma
placa para comemorar o marco.

Edson Berto, técnico mecânico
de Manutenção Industrial, é um
deles. Ele começou a trabalhar na
MMIC em 2007 e relembra com
alegria o caminho que percorreu
na empresa. “Cheguei à Maracá
com uma expectativa grande de
crescimento. No início não foi
fácil, mas nós somos privilegiados

Fotos: Divulgação

Fazer com que os empregados
se sintam parte da empresa e
honrar a quem ajudou a construir
o que ela é hoje: foi a meta da
Mineração Maracá Indústria e
Comércio S/A (MMIC), unidade
da Yamana Gold, ao realizar o
evento Reconhecimento por tempo
de casa. Dia 28 de outubro, cerca

Carlos Paraizo (discursando): “Os padrões de qualidade desenvolvidos pela Mineração
Maracá, que a tornam referência no segmento, só são possíveis graças ao empenho e
comprometimento dos empregados”. Funcionários de dez áreas foram homenageados

Inep esclarece sobre falta de energia
elétrica em locais de aplicação do Enem
Marcello Dantas/Arquivo

Sede IFG: um dos locais de prova afetados em Uruaçu

Com relação à falta de energia
elétrica em locais de aplicação do
Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) 2017 em Uruaçu, dia 5 de
novembro, o Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep) esclarece:
-O Município de Uruaçu ficou
sem luz a partir das 14h30 da referida data. Até o horário de término
das provas, às 19h, o fornecimento
não estava normalizado. Nenhum
dos participantes que compareceu
aos locais de prova afetados pela
queda de energia será prejudicado
por esse problema.
-Os locais de prova afetados em
Uruaçu foram: Colégio Estadual
Alfredo Nasser, Colégio Estadual
Joana Darc, Colégio Estadual
Polivalente Doutor Sebastião
Gonçalves de Almeida, Faculdade Serra da Mesa (FaSem),
Faculdade Serra da Mesa - Bloco
C, Instituto Federal de Educação
Ciência e Tecnologia de Goiás
(IFG) - Campus Uruaçu - Bloco
200 e Universidade Estadual de
Goiás (UEG) - Unidade Universitária de Uruaçu (UnU).
-Os participantes presentes
nesses locais de aplicação e que se
sentiram prejudicados pela queda
de energia poderão refazer as provas de Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias; Ciências Humanas e
suas Tecnologias; e, Redação na
segunda aplicação do Enem, que
será realizada em 12 de dezembro.

Os participantes podem escolher
fazer ou não a nova prova. Se optarem por fazer novamente valerá
a nota da reaplicação. A opção
de reaplicação vale apenas para
os participantes presentes. Todos
receberão novo cartão de confirmação para se decidirem sobre a
reaplicação em 12 de dezembro.
-O problema verificado na aplicação do dia 5, não compromete o
calendário de provas do segundo
dia, domingo 12 de novembro.
Os participantes devem comparecer normalmente aos locais de

prova para o segundo dia
de aplicação do Enem, com
as provas de Matemática e
suas tecnologias e Ciências
da Natureza e suas tecnologias em 12 de novembro.
O Inep lamenta transtornos pontuais provocados
aos participantes, como a
queda de energia, fatores
que independem da organização do Exame, que
mobilizou mais de seiscentas mil pessoas em todo o
País trabalhando para que o
Enem pudesse ser aplicado
aos 6,7 milhões de inscritos.
Segundo a empresa energética Celg Distribuição,
fortes chuvas causaram
falhas nas Subestações dos
Municípios de Barro Alto
e Uruaçu, que atendem a
cidade, interrompendo o
fornecimento de energia
no local. Uma subestação
móvel foi deslocada para
restabelecer o serviço, ficando em Uruaçu para reforçar o fornecimento caso
seja necessário (Assessoria
de Comunicação Social do
Inep. Com Redação).

por termos passado pela fase de
adaptação da empresa. Hoje, me
sinto muito confortável com todos
os procedimentos, somos uma
família. Tenho orgulho de fazer
parte da MMIC, onde pude crescer, ensinar, aprender e enriquecer
minha vida profissional”, revela.
Uma dos princípios da Mineração Maracá é contribuir com o
desenvolvimento da comunidade
onde está inserida, especialmente,
abrindo as portas da empresa para
a mão de obra local. Ediane Ferreira, que é de Nova Iguaçu de Goiás
e está na MMIC há cinco anos, é
prova disso. “Tive o primeiro contato com a empresa com apenas 19
anos, quando comecei a trabalhar
como secretária, por meio de uma
empresa terceirizada. Logo depois
fui contratada pela Maracá para
integrar a célula de contratos,
onde estou até hoje. Quero fazer
uma longa carreira na empresa e
permanecer por muito tempo”.
Os homenageados relatam a
emoção e a gratidão em perceber
que o trabalho que desempenham
é valorizado e traz benefícios para
a empresa. “Fiquei sem palavras
com o reconhecimento, essas

coisas não têm preço. Estou na
Maracá há dez anos e espero poder
participar da festa de homenagem
quando completar 15 anos de
casa”, conta Ronaldo Alves Gabriel, da área de Geologia.
“Uma ótima festa, fui muito
bem recebido por todos. Minha
esposa gostou muito de me ver
sendo homenageado. Além disso,
foi uma boa oportunidade de confraternizar com os demais colegas
e familiares. Eu me senti muito feliz”, destaca Iedes Francisco Dias,
da equipe de Operação de Mina.
União e comprometimento
Ao todo, empregados de dez
áreas foram homenageados no
evento, como Operação de Mina,
Planejamento e Geologia, Operação de Planta e Laboratório,
Manutenção Industrial e de Frota,
Exploração, Recursos Humanos
e Serviços Gerais, Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Comunidades (SSMAC), Suprimentos
e Logística, Custo e Finanças e
Construção e Projetos. O gerente
geral da unidade, Carlos Paraizo,
ressalta o trabalho que vem sendo
feito pelo RH da Maracá para tor-

nar a empresa ainda mais coesa.
“Estamos nos esforçando para que
todos se sintam parte da empresa
e dos programas de trabalho. Os
padrões de qualidade desenvolvidos pela Mineração Maracá, que a
tornam referência no segmento, só
são possíveis graças ao empenho
e comprometimento dos empregados. Trabalhamos para manter
o grupo unido e nossa cultura de
organização em diversas áreas,
como segurança, produção e clima
organizacional”, avalia.
O coordenador de Recursos
Humanos da MMIC, Ronaldo
Souza, revela: a empresa está
sempre atenta ao ambiente interno
para identificar o que é possível
aperfeiçoar. “Fizemos trabalho de
monitoramento de clima e identificamos que os empregados sentiam
falta de um momento de reconhecimento. Assim, organizamos este
evento não só para honrá-los, mas
para mostrar que queremos que
permaneçam conosco por muito
tempo”, finaliza (Comunicação).
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