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Plano odontológico do SINDIURUAÇU
E REGIÃO tem baixos preços mensais
Por ano, filiados ao Sindicato dos Servidores investem média de R$200. Não filiados, cerca de em Uruaçu é realidade e será ampliada, igualmente implantada no raio de atuação do Sindicato,
R$240. São Francisco Odonto, empresa tradicional com a qual a entidade firmou convênio, integra presidido por Mário Ribeiro Filho (Marinho), que, juntamente com os representantes Guilherme
grupo empresarial com atuação em todo o País. Prestando atendimento imediato, rede credenciada Graciano e Mike Dutra (promotor e coordenador de adesão), detalham o benefício em entrevista.
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INTERFACE

CURSOS EM URUAÇU: 98430-0958/3357-1987

Que 2018 seja um ano de

CRESCIMENTO!
Que cresça o diálogo para

criarmos oportunidades.
Que cresça a unidade para

tornarmos as
vitórias possíveis.

Que cresça o trabalho para

compartilharmos
realizações.

NÃO HÁ LIMITES PARA
QUEM PLANTA DEDICAÇÃO.

A Mineração Maracá deseja a todos um ano
novo próspero e repleto de grandes conquistas.
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Geografia – Com mais de 17 de milhões de metros quadrados, a Rússia,
sede da ‘Copa do Mundo/2018’, é o País com maior área do planeta e nono
mais populoso (142 milhões de habitantes). Fronteira: Noruega, Finlândia,
Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia (via exclave de Kaliningrado), Belarus,
Ucrânia, Geórgia, Azerbaijão, Cazaquistão, China, Mongólia e Coreia do
Norte (parte Noroeste para Sudeste) e, marítimas com o Japão, através
do Mar de Okhotsk e, com os Estados Unidos (Estreito de Bering).

JC (IMPRESSO): DESDE FEVEREIRO/2002 - JC (ON-LINE): DESDE SETEMBRO/2005

(Fonte: agências internacionais)

JC (BLOG DO JORNAL CIDADE): DESDE JULHO/2008

*(62) 3357-4158 *98500-1331

(WhatsApp)

*99657-1441

*jotacidade@gmail.com *www.jotacidade.com
*blogdojornalcidade.blogspot.com *@jornalcidadeuruacu
*www.facebook.com/jornalcidadeuruacu *@jornalcidade
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
Projeto ‘Natal Luz’ (Valmir Pedro) e d. Fernando Mason
Dom Frei Fernando Mason afirma no artigo Vivendo o espírito natalino, que o Natal é
A novíssima campanha da Prefeitura de Uruaçu enaltece a pessoa de Jesus Cristo,
um evento que não é passado. ‘Ele tem sim uma face (a cronológica) ligada ao passado,
pessoa toda especial, iluminada. Cristo é vida, é viver, é luz, é brilho. Uruaçu ganha
mas ele vai além do cronológico: é doação livre e amorosa de uma presença que está
brilho muito, muito maior no Natal 2017, justamente em função da ideia de Valmir
além e é senhora do tempo: Deus.’. Dom Fernando Mason categoriza que ‘muito mais
Pedro e auxiliares.
que cronológico, o Natal é histórico, isto é, presença permanente e eficaz do divino no
O religioso italiano nascido em Loreggia, naturalizado brasileiro, salienta também
humano, presença que molda pessoas, povos, culturas e civilizações.’.
que celebrar o Natal ‘é celebrar com otimismo o fato de sermos seres humanos. É
Projeto Natal Luz, iniciativa da gestão 2017-2020, comandada pelo prefeito de Uruassumir o viver humano com um viver no qual é possível fazer uma história grande e
açu, Valmir Pedro (PSDB), atesta bem isso – evento que não é passado –,
nobre, divina. Este otimismo embutido no Natal talvez explique uma face
e, vai mais além: ajuda resgatar (presente) o espírito natalino no âmbito da
‘Distintas surpreendente: a alegria, uma alegria generalizada que contamina a todos,
comunidade uruaçuense, que, devido dificuldades, igualmente outras, fica
que podemos definir como espírito natalino!
entidades
retraída e, restrita ao ambiente do lar (ou seja: se expande, com envolviCelebrar com otimismo o fato de sermos seres humanos é também se
têm
mento coletivo).
envolver literalmente consigo mesmo e com os irmãos em geral.
Conforme noticiado dias atrás pelo Jornal Cidade, ‘aberto publicamente
A reportagem informou, da mesma forma, que ‘essa grande atenção
elogiado
através das categorias Residência e Comércio, a iniciativa oferece premiação
a ideia da voltada ao Natal chega em melhor hora, haja vista que Uruaçu precisava
através de três faixas. Com as melhores e mais bonitas decorações natalidisso: humanização maior, tradicional (no mundo) manifestação religiosa
Prefeitura’
nas das fachadas, os participantes vencedores receberão, por categoria, a
popular (e cultural/turística), realçando o espírito natalino, os valores fapremiação de R$3.000 (1º lugar); R$2.000 (2º lugar); e, R$1.000 (3º lugar).
miliares. Natal é renascimento e inovação e, a campanha tem tudo a ver. A
O Natal Luz teve inscrição aberta até dia 30 de novembro (antes, seria dia
reportagem apurou que o projeto ganha adeptos diariamente, com famílias
20 de novembro). As decorações precisam ficar prontas até 6 de dezembro e as luzes
e comerciantes aderindo. Distintas entidades têm elogiado a ideia da Prefeitura.’. O JC
precisam ficar ligadas até 6 de janeiro, Dia de Reis ou Dia dos Santos Reis, conforme
expressou isso ao prefeito, ao mesmo tempo parabenizou Valmir Pedro.
tradição de séculos. Em 20 de janeiro, a Prefeitura anunciará os vencedores.’.
Dom Fernando Mason orienta ainda ser interessante observar que dizer “vida cristã”
Bispo diocesano de Piracicaba-SP desde 24 de julho de 2005, ele chama atenção: ‘Esta
e “espírito natalino” é o mesmo, devido ‘a palavra espírito significar aquela caracteríspresença se doou na pessoa de Jesus Cristo, pessoa toda especial que se manifestou a
tica própria do ser humano de ter que viver conscientemente a vida que ele mesmo é,
nós como aquele que é humano como nós e divino como Deus, aquele que é ponto de
e natalino significa a vontade que isso aconteça em sintonia com o advento de Deus na
partida e de chegada de toda a história.’.
existência humana por Jesus Cristo!’.

Imagem... - Ontem

...Guthierys Rodriguez (esq.) e
Achiles Gonzaga, respectivamente supervisor de obra e engenheiro civil da
Prefeitura de Uruaçu; Miguel Ferreira
Tartuce e Thiago Rosa dos Santos,
respectivamente sócio-proprietário e,
engenheiro civil (Teccon S/A Construção e Pavimentação) responsável
pela recente obra de recapeamento
asfáltico realizada em Uruaçu, somando cerca de 380 mil metros quadrados,
restando uma parte de todo o projeto.
Previsão de novos investimentos na
área: 2018, após o período chuvoso.
Tradicional, a Teccon presta serviços
em várias cidades (Jota Marcelo).

Márcia Cristina

Márcia Cristina/Jornal Cidade (Arquivo)

...15 de janeiro de 2003, reunião da
Associação dos Municípios do Norte
(Amunorte) em Alto Horizonte, com
a presença da então primeira-dama de
Trindade, hoje deputada federal Flávia
Morais (PDT). Passados quase 15 anos
desse evento, ela permanece percorrendo todas as regiões de Goiás, ajudando
o esposo/médico doutor George Morais
desenvolver atividades do programa
do programa Saúde em Movimento.
“Falar sobre a importância da saúde
preventiva é importante. A nossa luta
pela melhoria da qualidade da saúde
pública dos goianos é diária”, comenta
a congressista (Da Redação).

Imagem... - Hoje
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Márcia Cristina

‘Tratamento
Sindicato dos Servidores oferece Marinho:
dentário dentro de um
plano odontológico contendo
ano, gastar R$200, é barato’
preços acessíveis

SINDIURUAÇU E REGIÃO, presidido por Marinho (meio),
assinou contrato com a São Francisco Odonto, operadora de
planos odontológicos de grande porte nacional e representada
na região por Guilherme Graciano (esq.), promotor de adesão e,
Mike Dutra, coordenador de adesão (dir.)

Jota Marcelo/Márcia Cristina
Anualmente, filiados ao SINDIURUAÇU E REGIÃO pagam
cerca de R$200. Não filiados,
média de R$240. São Francisco
Odonto (SF Odonto), empresa
tradicional com a qual o Sindicato assinou contrato, integra
grupo empresarial com atuação
em todo o Brasil. Prestando
atendimento imediato, rede credenciada de dentistas em Uruaçu é realidade e será ampliada,
da mesma forma implantada no
raio de atuação do Sindicato.
Um plano odontológico disponibilizado aos servidores públicos
municipais de diferentes localidades e familiares por preços acessíveis. Essa é mais uma novidade
oferecida pelo SINDIURUAÇU
E REGIÃO em 2017 e, sindicalizados ou não que aderirem ao
convênio contam com serviços de
rede amplamente estável – todas
as especialidades cobertas (periodontia, ortodontia, dentística,
odontopediatria) –, começando
por consultas.
A entidade presidida por Mário
Ribeiro Filho (Marinho), atuante
em Uruaçu, Campinorte, Nova
Iguaçu de Goiás, Alto Horizonte,
Mara Rosa, Amaralina, Estrela do
Norte, Mutunópolis, Barro Alto,
Santa Rita do Novo Destino e
Nova Glória, assinou contrato
com a São Francisco Odonto,
operadora de planos odontológicos de grande porte, pertencente
ao grupo São Francisco, cuja
origem é em Ribeirão Preto-SP
e está presente em quase todo o
País. Grupo esse, que soma mais
de 70 anos no mercado, reunindo
atuação estruturada em diferentes
atividades, como por exemplo, ser
dono do Hospital São Francisco,
maior casa de saúde particular da
cidade paulista e região.

Entrevistados pelo Jornal
Cidade, Marinho, e, Guilherme
Ferreira Graciano (promotor de
adesão) e Mike Dutra Fleitas (com
a letra l mesmo; não é a letra r)
(coordenador de adesão), da São
Francisco Odonto, detalharam o
benefício.
Atendendo reportagem – e a
fase de implantação, do início da
operacionalização passou –, Guilherme explicou que o Sindicato
tem acesso a toda rede nacional
e em Uruaçu inicialmente foram
credenciados profissionais para
atender exclusivamente a entidade. “Só Uruaçu. Posteriormente,
quando formos desenvolvendo
a campanha e ampliando o convênio, vamos desenvolver mais
credenciados no Município e fazer
a cobertura nos outros Municípios da região em que o Mário é
presidente. Nós temos interesse
de credenciar mais dentistas”.
Confira (na versão online desta
reportagem) relação dos profissionais credenciados e de uma Clínica
com atuação em Uruaçu.
Citando ser um plano que
“contempla 204 procedimentos
– limpeza, obturação, extração,
tratamento de canal, faceta, pino,
bloco, coroa, tratamento de retenção de gengiva, tudo relacionado à
saúde bucal está coberto no plano
–, são quase 98% dos procedimentos existentes na odontologia”,
Guilherme assegura: “O que não
contempla no plano, é apenas a
parte estética, o que é relacionado
à estética não cobre em hipótese
nenhuma e a gente não tem nenhuma tabela de desconto. Trabalhamos apenas com o ‘rol’ na área de
saúde. O que não contempla com
o plano na parte estética: implante,
aparelho, clareamento e a prótese
móvel, dentadura. O resto, em um
contexto geral, contempla quase
todos os procedimentos voltados
para a saúde odontológica”.

Presidente Marinho
estimula: “Mais benefícios
para o servidor público”
Plano São Francisco Odonto: por ano, filiados ao Sindicato
pagam a média de R$200. Não filiados investem cerca de
R$240. Cartões (carteirinha de identificação para utilização
do plano) dos usuários chegaram e devem ser buscados

Preços acessíveis
Mike esclarece: o valor pago
anualmente para filiados fica por
menos de R$200 e R$240 para não
filiados. “Importante: o valor é de
R$16,50 para os sindicalizados
R$20 para os não sindicalizados.
Para se ter uma ideia, o tratamento
de canal hoje gira em torno de
R$400, R$600. Dá para pagar dois
anos de plano. Veja o tamanho do
benefício!”, pontua.
Guilherme também compara:
“Quando a pessoa faz tratamento
de canal usa prótese, coloca uma
coroa, que custa entre R$1.000 e
R$1.200. Limpeza, R$100; obturação, R$150 a R$200; extração de
siso, que está no plano, a partir de
R$200, R$250. Vai arrancar quatro
sisos, R$800. Se for conveniado
paga R$198 por ano. Enfim, o
plano é barato e de qualidade”.
Âmbito nacional/sem carência
Trata-se de plano para toda a
família. “Além de ser um convênio
com preços acessíveis, o Sindicato se preocupou também com a
questão geográfica da atuação e
a São Francisco Odonto integra
grupo empresarial com atuação
em âmbito nacional, é bastante
ampla sua atuação”, diz Marinho,
evidenciando também: “Cônjuges,
companheiros, filhos sem limite
algum de idade e agregados permitidos têm direito também aos
serviços”. O dirigente sindical
comenta que a adesão foi e é permitida sem carência.
Mike reforça: “Ele insistiu
muito na hora da negociação: é
que normalmente, há implantação
do projeto com carência nos procedimentos, mas no caso de Uruaçu,
o Mário ‘bateu na tecla’ de que nos
primeiros 30 dias as pessoas que
aderirem ao plano da SF Odonto
pudessem entrar sem carência
alguma [dia 1º de novembro começaria a vigência do plano, iniciando todo o atendimento, sem custos
adicionais, sem carência alguma,
já contando com a utilização do
serviço sem restrição]. Isso foi e

é praticado sem problema. E essa
vantagem está prorrogada, até 15
de dezembro, para quem aderir.
Aderiu, pode contar com os serviços imediatamente.
A reportagem apurou, com
o passar dos dias: quem aderiu
através do SINDIURUAÇU E
REGIÃO e, está usando os serviços tem gostado, num todo, da
novidade. Registra-se que tratamentos odontológicos custam caro
e poucas pessoas têm condição de
pagar. De Mike: “No País, a nossa
carteira de atendimentos atualmente tem cerca de 445 mil vidas
cobertas no plano SF Odonto”.
Guilherme assinala ser grande a
vantagem de o servidor público
“ter acesso a um plano de qualidade, com cobertura nacional,
pagando valor muito baixo, pela
quantidade de procedimentos e
a qualidade do atendimento dos
profissionais credenciados. Nós
estamos falando aqui da quarta
maior operadora odontológica do
País, pertencente ao grupo São
Francisco”, finalizando: “Onde
tivermos rede e for possível consultar – se precisar, é só acessar o
‘site www.saofrancisco.com.br’,
indo em ‘Busca Rápida de Rede
Credenciada’ –, consegue-se ter
atendimento em nível nacional”.
Marinho exemplifica mais: “Se a
pessoa estiver em Goiânia e acontecer alguma coisa com o dente ou
for passar férias na capital e querer
aproveitar para fazer tratamento,
pode fazer, sim, em Goiânia”.
Guilherme nomina algumas
representações com as quais mantêm convênios, especificando que
no Estado a SF Odonto possui cobertura forte. “Atendemos grandes
clientes em Goiás, entre eles, quase toda a ‘massa’ dos servidores da
Saneago [Saneamento de Goiás
S.A.]; Prefeituras; e, Sindicatos
dos Servidores [como Morrinhos,
Goiatuba, Itumbiara, Senador
Canedo, Bela Vista de Goiás,
Alexânia e Formosa {englobando
essa linha de entidade e órgão}]”.
Os dois executivos informam:
também atendem na cidade sede
do JC, a Saneago; e, a Uruaçu
Açúcar e Álcool Ltda. “Conseguimos ter uma rede bastante ampla,
com atendimento de alto nível.
Somos pioneiros no atendimento
de empresas sucroalcooleiras no
Brasil, temos mais de cem plantas
de usinas. É um dos setores que
mais emprega no Brasil”.
[Leia mais na submatéria,
ao lado. Todo este conteúdo foi
postado no Blog do JORNAL
CIDADE/Personalidades (com
atualizações), em 11/12/2017

Na entrevista ao Jornal Cidade na sede do SINDIURUAÇU
E REGIÃO, Guilherme Ferreira
Graciano, promotor de adesão da
São Francisco Odonto, comentou,
sobre interação: “O mais legal é
que quando fechamos uma parceria com o Sindicato, ele passa
a ser nossa representação no Município, para a pessoa não ficar
direcionando o 0800-18-3456 ou
o ‘site’. O conveniado vem diretamente ao Sindicato, consegue
ter o atendimento ‘tête-à-tête’,
fica fácil para, justamente, sanar
dúvidas, pedir auxilio, alguma
situação sobre dentista. Toda essa
situação de acompanhamento é
feita diretamente com o Sindicato – uma condição de qualidade
–, pois o Sindicato é um parceiro
nosso, até para aferir a qualidade.
Acompanhamos a satisfação do
beneficiário, o volume de atendimento, através do Sindicato. Todo
esse processo não é feito apenas
pela São Francisco Odonto, mas
sim por todo o conjunto, as duas
partes. Estamos abertos para diálogos com os conveniados”.
De Marinho, presidente do
SINDIURUAÇU E REGIÃO: “A
gente vem conversando há quase
um ano para chegarmos nesse
ponto. Foi estudado, nossa assessoria jurídica analisou o contrato.
Tudo feito, como eu sempre prezo
muito, ‘pés no chão’, devagarinho,
expliquei muito para o Mike que
às vezes a gente ‘peca’ por demorar um pouquinho, mas para fazer
a coisa certa. Não é que a gente
tem o 100% de certeza, mas pelo
menos a gente trabalha dentro
disso para que aconteça. Uma
empresa que está no mercado
há décadas, trabalha com várias
outras entidades, já está dentro da
cidade... Pesou muito para ver e,
o benefício que é referente, financeiramente, que é a porcentagem:
muito pouca para cada servidor”.
‘Mário é reconhecido’
Já o coordenador de adesão
da empresa paulista, Mike Dutra
Fleitas, manifestou: “Demoramos
basicamente quase um ano para
fazermos esse fechamento e, como
profissional, fiquei muito feliz,
porque em todos os Sindicatos
que a gente vai buscar parceria,
dentro do Estado todo, o Mário é
reconhecido e bem falado em sua
gestão, pelo seu posicionamento
ético, comportamental, operacional, não só na parte sindical, mas
em um contexto geral. É uma
pessoa totalmente profissional,
que leva a condução do Sindicato,
posso falar, como poucos em Goiás. Isso posso afirmar, até mesmo
porque em todos os Sindicatos que
a gente roda – até conversei com o

Guilherme –, poucos conseguiram
ter uma estrutura, até física, que o
Mário tem hoje, além de parcerias
de convênios de tudo. Num contexto geral, faz o Sindicato daqui
de Uruaçu um Sindicato diferenciado, não só no Estado de Goiás,
mas no Brasil todo”.
Marinho afirma: se depender
do Sindicato, a entidade expandirá
mais, “em todos os sentidos”, elevando “mais benefícios para o servidor público, que até tempos atrás
estava muito esquecido da parte
dos gestores. Hoje, o funcionalismo público, de certa forma, tem
um entendimento diferenciado
dentro da Administração. E o que
o Sindicato quer nisso? Ampliou
a sua base para proporcionar aos
servidores esse conhecimento e os
benefícios – tudo o que estiver ao
alcance dele –, também. Um plano
desse, que soma R$16,50 para os
filiados e R$20 caso não queira
filiar, é barato. Para a pessoa ter
tratamento dentário dentro de um
ano, gastar em torno de R$200, de
fato, é barato”.
Acompanhamento
Observando estar grato perante
a empresa pela parceria, Marinho
comunica ter indicado a mesma
parceria ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Niquelândia (SINDISER NÍQUEL).
“Indicação minha para nosso vizinho Jair [Dias de Almeida - presidente], que também recebeu muito
bem a equipe de ‘portas abertas’ e,
igualmente nós, lá o convênio está
funcionando normalmente. Aonde
eles chegaram, viram um pouquinho do meu trabalho, lá dentro e,
esse trabalho é para o bem, ‘corro
atrás’ e, que isso fortaleça nossos
servidores. Igual Niquelândia,
muitos outros levaram, levam e
levarão o nome da gente. No caso
da São Francisco Odonto, certeza
que outras ‘portas’ vão se abrir
para a empresa”.
Guilherme ressaltou que é
desenvolvido todo um trabalho
e acompanhamento quando do
fechamento de contrato com cada
novo parceiro. “Vamos a todas as
representações levando informação, divulgação, juntamente com
o Sindicato, pois é importante
explicar a parceria, os detalhes, a
adesão do plano especificamente,
as coberturas, como funciona
a parte operacional, mostrando
localização dos credenciados,
comentando também a questão
dos benefícios do Sindicato. Com
certeza, desenvolver esse trabalho
é uma satisfação total”.
Marinho adiantou que “no
ano 2018, outras boas novas se
tornarão realidade”, em iniciativa da diretoria do Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais
de Uruaçu, Campinorte, Nova
Iguaçu de Goiás, Alto Horizonte,
Mara Rosa, Amaralina, Estrela do
Norte, Mutunópolis, Barro Alto,
Santa Rita do Novo Destino e
Nova Glória (SINDIURUAÇU E
REGIÃO). Mais informações, no
Sindicato (que terá recesso entre
23 de dezembro e 1º de janeiro):
(62) 3357-3511 (Jota Marcelo/
Márcia Cristina).

EM URUAÇU, > CLÍNICA NINA < >> TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA MULTISLICE 16 CANAIS <<. Se
i-n-f-o-r-m-e, visitando ou telefonando > (62) 3357-1401 <
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Geraldo Mendes, entre Aparecido Silva (esq.) e Lázaro Carolino

Jota Marcelo
Departamento Municipal de
Iluminação Pública de Uruaçu
vem se constituindo em um dos
órgãos mais eficientes da Prefeitura administrada por Valmir
Pedro (PSDB).
Isso, mesmo com reduzida
estrutura humana, formada por
Geraldo Mendes (Geraldo Preto
da Iluminação, Geraldo Preto,
Geraldo GP ou apenas Geraldo),
Aparecido Silva e Lázaro Carolino. Na lida com os sistemas
de iluminação pública, o esforço
rotineiro resulta na manutenção
da imagem de todos os bairros da
cidade, através de ruas, avenidas,
parques e pontos da Prefeitura.
Comentando que uma lâmpada
queimada significa problema e
consequente correto motivo de reclamação, Geraldo esclarece estar

atento o tempo todo para reinar a
normalidade na vida das pessoas,
cidadãos pagadores da taxa de
iluminação pública e impostos,
que corretamente contam com os
benefícios normais da iluminação
no período noturno.
Atividades do
Departamento em 2017
Entre o início de fevereiro até
12 de dezembro, foram trocadas
4.350 lâmpadas; 2.517 reatores;
2.700 relés; trezentas luminárias;
e, setecentas bases.
“Nós fizemos a iluminação do
estádio Cajuzão e do ginásio de esportes Walporê Freitas Carvalho”,
relembra Geraldo, que também
passou outras informações principais do cronograma de investimentos deste ano, conforme segue:
-Colocação de luminárias no
“loteamento do Piqui”, empreendimento registrado no Departa-

Geraldo, com casal Anne Lígia/Valmir; presidente da Câmara,
Sil (PSDB); personalidades; e, populares dia 6: luzes de Natal

mento de Iluminação Pública
-Reforma (melhorias) da estrutura elétrica do Centro Popular de
Abastecimento e Lazer de Uruaçu
(Cepalur - Feira Coberta)
-Iluminação da praia Generosa (lago Serra da Mesa), para o
Carnaval
-Reforma da estrutura elétrica/
iluminação da avenida Tancredo
Neves (Níquel)
-Reforma da iluminação do
trevo das avenidas Juscelino
Kubitschek-Tancredo Neves (Níquel)/saída para o lago, “com
reposição de reatores e lâmpadas
e, pintura dos postes”
-Iluminação sobre a ponte da
rua Oldrado da Silva Rocha Vidal
(Centro)
-Iluminação sobre a ponte que
liga o Parque Paraíso ao setor
Oeste
-Iluminação/decoração de Natal nos Povoados de Urualina, do

Fotos (2, 3 e 4): Márcia Cristina/Jornal Cidade

Fotos (1, 5 e 6): Divulgação

Departamento de Iluminação
uruaçuense atua com qualidade

Matão, da Água Branca, do Funil
e do Cruzeiro
-Manutenção continuada da
iluminação/decoração de Natal
implantada pela Prefeitura
-Manutenção cotidiana da
iluminação pública de todos os
bairros e, da iluminação pública
dos imóveis da Prefeitura
-Execução de serviço nos períodos diurno e, se preciso, noturno
Elogio do prefeito
Eletricista residencial, predial e
industrial, profissional experiente,
qualificado, responsável, pessoa
humilde, atenciosa e de fácil
acesso, o titular do Departamento
vem se tornando um dos mais
queridos auxiliares do governo
Valmir Pedro.
Perguntado sobre a chefia do
assessor, Valmir Pedro disse à
reportagem ao Jornal Cidade
que “Geraldo é um grande profis-

Departamento atua no auxílio para a segurança das pessoas.
“Sabemos de nossa responsabilidade e temos compromisso
com o prefeito”, afirma Geraldo da Iluminação. Luzes de Natal:
o órgão também ajuda na decoração. Povoados de Urualina
e do Matão (fotos abaixo) e, da Água Branca, Funil e Cruzeiro
receberam decoração natalina (algo inédito em Uruaçu)

sional, trabalha com qualidade e
não reclama”.
Na noite de 6 de dezembro, a
Prefeitura oficialmente efetuou
a ligação das luzes de Natal.
Envolvendo a decoração, Valmir Pedro comenta: “O Geraldo
cuidou, para nós, da iluminação
das capelas nos cinco Povoados
da zona rural, auxiliou a empresa
que fez a montagem da decoração
natalina na cidade e passa todo o
mês de dezembro e uma semana de
janeiro dando assistência técnica,
além de desmontar. Uma ou outra
lâmpada da decoração que queimar, apresentar problema, ele faz
a substituição. No próximo ano,
quem vai montar e desmontar é
ele e sua equipe”.

serviço –, sabe, se necessário,
cobrar escanteio, cabecear, marcar
o gol, pegar a bola e colocá-la
no meio do campo. Cidade sempre crescendo, portando enorme
estrutura na área da iluminação
pública, Uruaçu tem demandas em
todos os instantes, com o telefone
de Geraldo e colegas recebendo
sucessivas chamadas.
Com sua simplicidade que lhe
é peculiar, Geraldo agradece a
oportunidade e confiança recebida
da parte do prefeito e afirma que a
equipe que atua com ele representa
muito trabalho. “Nossa turma não
mede esforços para atuar com perfeição. Sabemos de nossa responsabilidade e temos compromisso
com o prefeito, que é gente boa
demais e, com a população, que
merece todo o respeito. Se erramos
‘Não mede esforços’
Na direção do Departamento é sem intenção, mas sempre atuade Iluminação Pública, Geraldo mos com o propósito da eficiência,
– sempre grato aos colegas de sem aborrecer ninguém”, salienta.

Fotos: Divulgação

PROJETO: “GIRO DAS ARTES” - OFICINAS
DE TEATRO, DANÇA E CIRCO

O atrativo do GTLO em Campinorte, na terceira etapa

durante o período de seis meses e,
no final do ano é o grande momento de mostrar para a comunidade
local o resultado dessas oficinas
através de um espetáculo montado e, produzido pelo Grupo Teatral
Limpando o Olho e apresentado,
então, pelas crianças envolvidas
nas oficinas.
Lembramos que esta ação vem
se desenvolvendo há oito anos
na cidade de Campinorte (onde
também acontecem as oficinas
de violão e canto comandadas
pelo músico e professor Hipólito),
quatro anos na cidade de Alto
Horizonte e três anos na cidade de
Nova Iguaçu de Goiás. Com isso,
os espetáculos são diferentes em
cada cidade, pois, lembramos, que
quem apresenta os espetáculos
são as crianças envolvidas nas
oficinas, vez por outra, a título
de experiência e enriquecimento

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE URUAÇU
URUAÇU PREV
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO N° 02/2017
O FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍIPIO DE
URUAÇU - URUAÇU PREV, CNPJ: 11.151.349/000140, com sede administrativa na Rua Goiás, 79, Qd. 43,
Centro, torna público que estarão abertas, a partir desta publicação até o dia 02/01/2018, das 08hs às 11hs
e das 13hs às 17hs, as inscrições para o processo de
credenciamento de médicos para prestarem serviços
de perícias, nos termos da Lei n° 8.666/93, Instrução
Normativa 001/2017 do TCM/GO e demais normas
pertinentes. O edital completo e maiores informações
poderão ser obtidos na sede do Fundo de Previdência,
fone (62) 3357-5601, junto à Comissão Permanente de
Licitação. Uruaçu, 08/12/2017.JAKELINE LUIZA GONÇALVES - Gestora do URUAÇU PREV.

cultural, convidamos artistas da
trupe do Grupo Teatral Limpando
o Olho, para, juntos com as crianças, apresentarem o espetáculo,
como fizemos no espetáculo de
2014 em Campinorte. Com isso,
mostramos para o público que as
crianças estão bem preparadas,
pois participam e dividem o espaço cênico da mesma forma que os
artistas profissionais.
Este projeto tem também como
objetivo: promover as artes Cênicas em Goiás e no Brasil.
Prestígio popular
Este ano, os espetáculos do
PROJETO: “GIRO DAS ARTES” OFICINAS DE TEATRO, DANÇA
E CIRCO foram apresentados nas
cidades de Alto Horizonte, Nova
Iguaçu de Goiás e em Campinorte e nas três cidades o público
compareceu e prestigiou o espe-

táculo O Segredo das Fadas. As
coreografias ficaram por conta da
professora e coreógrafa Julianna
Queiroz e, as oficinas de circo, teatro e dança a cargo dos Monitores
Marcos Paulo Rodrigues Melo e
Rafael Eckert, com Direção-Geral
de Antônio Eckert, produção do
Grupo teatral Limpando o Olho.
PROJETO: “GIRO DAS ARTES” - OFICINAS DE TEATRO,
DANÇA E CIRCO:
Realização: GRUPO TEATRAL LIMPANDO O OLHO
Patrocínio: YAMANA GOLD,
MINISTÉRIO DA CULTURA E
GOVERNO FEDERAL
Para o ano de 2018, a partir
de março, continuaremos com o
PROJETO: “GIRO DAS ARTES” OFICINAS DE TEATRO, DANÇA
E CIRCO nas cidades de Alto
Horizonte, Nova Iguaçu de Goiás
e em Campinorte.

‘TeNpo’: presença desde 2011
Com a proposta de participar
da Mostra Nacional de Teatro de
Porangatu, na nortense Porangatu, o Grupo Teatral Limpando
o Olho (GTLO) foi contratado em
2011 para realizar esse trabalho
– TeNpo Itinerante –, nos bairros
daquela cidade durante o Festival.
“Realizamos em 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, o
espetáculo ‘Show da Alegria’, do
nosso Grupo Teatral, um atrativo
tradicional que busca resgatar as
‘Cantigas de Roda’ dentro do espaço do circo, a alegria, diversão
e a cantoria para todas as idades,
além dos palhaços e malabaristas,
equilibristas e acrobatas, bonecos
e muitas brincadeiras”. Palavras
do versátil e aplicado Antônio

Eckert, diretor do GTLO.
Este ano, o TeNpo se realizou entre 16 e 19 de novembro,
quando novamente o GTLO atuou
de forma exitosa, para grandes
públicos.
“Tudo isso faz com que este
espetáculo tenha se destacado
nos ‘shows’ que o GTLO vem
apresentando e realizando nesses
nossos 20 anos de existência e
atuação. Em Porangatu, na 16ª
edição da ‘Mostra de Teatro’ não
foi diferente”, salienta Eckert.
Expressando que são realizados apresentações teatrais e
espetáculos circenses, ele frisa
orgulhosamente: “Assim, o Grupo
Teatral Limpando o Olho fortalece
a carreira dos artistas, promove
a diversidade cultural para a
população de cada cidade que
visitamos, através do circo e das
artes cênicas”.
Flavio Isaac/Seduce

O PROJETO: “GIRO DAS ARTES” - OFICINAS DE TEATRO,
DANÇA E CIRCO oferece oficinas
teóricas e práticas desenvolvidas
no decorrer do ano de 2017 nas
cidades de Nova Iguaçu de Goiás,
Alto Horizonte e Campinorte, pelo
GRUPO TEATRAL LIMPANDO O
OLHO, com Patrocínio Cultural
da empresa YAMANA GOLD,
MINISTÉRIO DA CULTURA E
GOVERNO FEDERAL.
Contamos também com o
Apoio Cultural de logística da
Paróquia Nossa Senhora da
Guia, de Campinorte, Associação
de Desenvolvimento Cultural e
Comunitário de Alto Horizonte e
da Prefeitura Municipal/Secretaria
da Educação de Nova Iguaçu de
Goiás.
Nas três cidades contempladas, atendemos mais de 180
crianças, uma vez na semana

Hora e vez do espetáculo em Alto Horizonte

++++++++

Show da Alegria, em Porangatu: resgate de valores culturais
Maria das Dores/GTLO

Apresentação em Nova Iguaçu de Goiás. “Mostramos para
o público que as crianças estão bem preparadas”, diz Eckert
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Sem disputa oficial e com oito votos, Sil se
reelege presidente do Legislativo de Uruaçu
Márcia Cristina/Jornal Cidade

Sil comandará a Câmara
Municipal de Uruaçu em 2018

Durante sessão da Câmara
Municipal de Uruaçu, realizada em 18 de dezembro, Alacir
Freitas Carvalho (Sil) (PSDB)
foi reeleito para presidir a Casa
de Leis no próximo ano.
O vereador, que presidiu as
sessões solenes de posse dos 13
edis e, do prefeito Valmir Pedro
(PSDB) e do vice-prefeito doutor
Juarez Lourindo (PSB) em 1º de
janeiro último (face ter sido o
campeão das urnas em 2016, com
697 votos), se elegeu naquela
oportunidade para comandar o
órgão em 2017, via chapa única.
Dia 7 de dezembro, ocorreu
reunião no gabinete do prefeito,
ocasião em que os vereadores se
expressaram, expondo pretensões
de votos, apresentando sugestões
para a Câmara e registrando

pedidos legais e públicos, práticas comuns em todo o território
nacional. O intuito do Poder Executivo foi ouvir cada parlamentar,
tentando viabilizar chapa única.
Dali, a chapa de Sil teria saído
praticamente formada, porém
as articulações, conjecturas se
desdobraram e na sessão de 11 de
dezembro, minutos antes da votação a vereadora Maria das Neves
(PSB) desmaiou e, a sessão foi
suspensa e, encerrada, conforme
noticiamos naquela ocasião.
A mesa 2018
Assim ficou distribuída a nova
mesa diretora, além da presidência Sil – Joeli do Salão (PMDB):
vice-presidente; Robson Pimentel (PTB): primeiro-secretário;
Wagner do Cais (PTB): segundo-secretário; Raimundo Ferreira
(PROS): primeiro suplente; e,
Wanildo Freitas (PSDB): segundo
suplente. Apesar de ser apresentada chapa única e após o plenário
ser consultado se a oficialização
do pleito se daria por meio de votação ou aclamação, a maioria optou
pelo sistema de votação. Deferida
a chapa solo apresentada, das 13
cédulas depositadas na urna, oito
votos para Sil, com cinco em branco (tidos como contrários).
Panorama: na eleição de agora,
oficialmente inexistiu disputa pelo
cargo, o que não significa afirmar

que Sil foi eleito sob vontade geral, algo natural nos Legislativos.
Nos bastidores – dias antes (e
para a sessão do dia 11) –, mesmo
que não apresentada (face a não
continuidade da sessão), foi formada outra chapa, encabeçada por
Antônio de Souza Reis (Taroba
[PROS]), vereador em segundo
mandato, também detentor de
formação e capacidade política,
administrativa, legislativa, cultural, intelectual para dirigir a Casa.
Uma ala contabilizava, para o 11
de dezembro, vitória para Taroba.
Política é como nuvem. Uma semana se passou e Sil ganhou.
Além do voto dele, Sil foi votado por Joeli do Salão, Robson
Pimentel, Wagner do Cais, Raimundo Ferreira, Wanildo Freitas,
Maria das Neves e Taroba. Taroba,
que provavelmente presidirá a
Casa em 2019, recebendo votos
apenas da base aliada do prefeito,
sem articulação com pares oposicionistas, como fez agora. Taroba
e Valmir Pedro não são opositores.
Quarta legislatura
Em quarto mandato, antes Sil
exerceu o cargo de vereador nos
períodos 2001-2004, 2005-2008 e
2009-2012, não se reelegendo para
2013-2016 por ter sido vítima de
denúncias infundadas e calúnias
no transcorrer do pleito 2012.
A presidência 2017 de Sil foi

marcada por herdar, segundo ele,
um órgão com dívidas; a missão
de contratar concursados; e, por
sequencial reclamação da parte
do mesmo, alegando dificuldades
financeiras da Câmara, razão pela
qual, afirmou em ocasiões distintas, reduziu salários de servidores
comissionados; barrou série legal
de prestação de serviços; entre
outras iniciativas. Criticado por
alguns de inchar a Câmara através
de contratações de comissionados,
Sil nega, pautado no discurso da
austeridade, com a observação
de não querer sujar o CPF dele
e nem se ver enroscado como
outros. “Não é culpa minha, mas
a despesa da Câmara ‘subiu’,
agora, em 2017”, disse ao Jornal
Cidade certa vez, destacando que
teve e tem que “pagar o 13º salário
aos vereadores”. Desde que seja
seguida legalidade estrita, pagar
13º de vereadores é constitucional
e Sil não errou ao decidir pagar.
Na relação Câmara-Prefeitura, não
se constatou polêmica dentro de
2017. Em rápida fala após reeleito,
Sil agradeceu pela vitória e disse
que o relacionamento com todos
os vereadores permanecerá igual.
Além dos já citados, os demais vereadores são Bia (PSDB),
Divino Negão (PDT), Professora
Fátima (PMDB), Rony Piettro
(PMB) e Zé Henrique (PPS).
Robson Pimentel assumiu em 1º

de setembro, com o afastamento
judicial de Fábio Vasconcelos
(PP), que sofreu condenação da
parte da Justiça Comum.
Família
Sil é filho de Prizulina Fiuza
de Freitas (Prizu)/Antônio de
Freitas Carvalho (Toninho, vereador nas legislaturas 31/01/196631/01/1970, 31/01/1970 a
31/01/1973 [para esta, parlamentares da anterior foram mantidos,
uma prorrogação de legislatura], 31/01/1973-31/01/1977 e
31/01/1977-02/02/1983 e, que

empresta nome ao plenário da
Câmara. E para a sede do Centro
Popular de Abastecimento e Lazer
de Uruaçu [Cepalur - Feira Coberta]). O pai, nascido dia 12 de
janeiro de 1935, morreu em 15 de
outubro de 1991. A mãe, nascida
na data 21 de novembro de 1930,
faleceu dia 27 de novembro de
2013. Sil tem um irmão, Antônio
de Freitas Filho (Kidão).
Casado com Luiza de Oliveira
Conceição Freitas, é pai de Arthur
Matheus de Freitas Pimentel.
Saiba mais sobre o presidente,
acessando nossos espaços onlines.

Fotos: Stephanne Senne/Divulgação

‘Personalidade do Ano’: prêmio para Carlos
Paraizo, gerente geral da Mineração Maracá

Carlos Paraizo chamou a atenção para a necessidade de
união entre os agentes da mineração para fortalecer o setor

De Carlos Paraizo, com Odair Jose da Silva (do grupo MMIC):
“Uma honra ser reconhecido por um prêmio dessa importância,
Premiação acontece há mais de Mineral 2017, na categoria Metais personalidades do setor, como de órgãos de fomento à pesquisa especialmente por saber que quem decidiu foi o público. Isso
três décadas. Honraria foi entre- Preciosos, pela revista Brasil Mi- Vicente Lôbo Cruz, secretário e inovação para dar suporte às mostra que a Mineração Maracá está em harmonia com todos
os seus agentes, desde os colaboradores até a comunidade”

gue durante o Fórum Brasil Mineral, realizado dia 29 de novembro
em São Paulo-SP, em evento que
reuniu diversas personalidades
do setor.
O trabalho de Carlos Paraizo
à frente da Mineração Maracá
Indústria e Comércio, unidade da
Yamana Gold em Alto Horizonte
(GO), foi reconhecido em uma
premiação nacional. O gerente geral da unidade foi eleito vencedor
Personalidade do Ano do Setor

Carlos Paraizo (meio) recebeu a premiação em 30 de novembro

neral, especializada no segmento.
Esta é a segunda vez consecutiva
que Carlos Paraizo é indicado
ao prêmio, que é uma forma de
reconhecer os profissionais que
se destacaram em distintas áreas
da atividade.
O prêmio foi entregue no renomado Fórum, realizado dia
29 de novembro, cujo tema foi A
Mineração Brasileira Sob a Ótica
das Novas Regras para o Setor.
O evento também reuniu diversas

de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério
de Minas e Energia, em coquetel
de confraternização. Durante o
debate, Carlos Paraizo chamou
a atenção para a necessidade de
união entre os agentes da mineração para fortalecer o setor.

empresas de mineração. Muitas
vezes, precisamos recorrer a consultorias particulares para avaliar
aspectos da operação. Atualmente,
temos ações muito individuais,
mas é preciso uma atuação conjunta para desenvolver o setor.”
O processo de escolha dos premiados foi realizado por meio de
Paraizo sugere
votação direta entre os leitores da
fomento à pesquisa
revista, a partir de indicação dos
“É fundamental que o seg- membros do Conselho Consultivo
mento se organize para a criação da Publicação. “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”,
destaca Paraizo.
Ao todo, o Personalidades
do Ano do Setor Mineral 2017
conta com 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.
Mais sobre a iniciativa: www.
brasilmineral.com.br (Comunicação).
[Outras informações sobre a
Mineração Maracá, na submatéria abaixo e, em diferentes plataformas digitais do Jornal Cidade

‘Auto de Natal 2017’ contempla diferentes cidades

Produzida e encenada pelo grupo Teatro de Tábuas, no Norte
goiano a comédia musical foi apresentada em Alto Horizonte
(foto 1), Nova Iguaçu de Goiás e Campinorte (foto 2)

os. O espetáculo tem direção geral
de Jorge Luís Braz, assistência de
direção de Dirceu de Carvalho e
direção musical e composição de
Allê Trajan. A classificação é livre
e a comédia musical tem duração
aproximada de 60 minutos.
Sobre o Auto de Natal
O evento é realizado anualmente e os espetáculos são encenados
em um palco itinerante, montado
em carreta de 15 metros de comprimento e 10 metros de altura.
Para a analista de comunidades da
Mineração Maracá Indústria e Comércio (MMIC), Josielle Padilha,

a iniciativa reforça o compromisso
social da Yamana Gold. “O Auto
de Natal é um evento que envolve toda a comunidade e que leva
entretenimento, cultura e lazer às
regiões onde a Yamana está inserida. Isso é parte da nossa base de
desenvolvimento sociocultural.
Esperamos que, como nos anos
anteriores, a comunidade se deixe
encantar pela magia das festas de
fim de ano e aproveite o espetáculo
[...] preparado com muito comprometimento”, ressalta.
Além de passar por Alto Horizonte, Campinorte e Nova Iguaçu
de Goiás, o Auto de Natal 2017
Osvando Teixeira/Correio do Povo/Niquelândia

dentro de cada uma das pessoas.
O elenco é composto por atores,
bailarinos, artistas circenses e
músicos. Um anjo ingênuo e uma
diaba faceira trazem dose picante
de humor à narrativa.
Estruturada em uma simbiose
entre o cordel nordestino e os
contos mineiros, a trama traça um
paralelo entre a vida dos personagens e uma árvore que nasce e
floresce aos olhos atentos de cada
espectador. Sem ter receio de fazer
perguntas, a montagem traz à tona
a complexidade de fatos e fatores
que influenciam a forma final da
árvore, que representa os indivíduDivulgação

Dias 5, 6 e 7 de dezembro, as
cidades de Alto Horizonte, Nova
Iguaçu de Goiás e Campinorte
receberam o Auto de Natal, um
dos eventos mais esperados do
ano. O espetáculo é uma criação da
organização não-governamental
(ONG), com o apoio do Instituto
Yamana de Desenvolvimento Socioambiental, responsáveis pelas
ações sociais da empresa.
Para este ano, o Teatro de Tábuas preparou um espetáculo inspirado na filosofia da Árvore da Vida.
Intitulado O Auto da Semeadura
do Mundo, a peça mostra ao público o quanto o bem e o mau estão

O espetáculo, dirigido por Jorge Luís Braz, é uma criação da
organização não-governamental (ONG) Teatro de Tábuas, com o
apoio do Instituto Yamana de Desenvolvimento Socioambiental

também se realizou na cidade de
Jacobina-BA, onde está instalada
a Jacobina Mineração e Comércio,
unidade da Yamana Gold.
Teatro de Tábuas
O Teatro de Tábuas é uma
companhia de arte e entretenimento que investiga, cria, experimenta e desenvolve processos
criativos com diversas linguagens
artísticas. O grupo é especialista
em criar estruturas itinerantes
únicas e surpreendentes. Com
sede em Campinas-SP, possui 50
colaboradores diretos e indiretos
envolvidos na gestão e produção
dos conteúdos e uma área de 4 mil
metros quadrados, com salas de
ensaio, laboratórios de figurino,
cenário, informática, ilumina-

ção, som e imagem, produção e
comunicação, além de pequeno
cinema, administração e áreas de
convivência.
‘É com o espírito de novidade
que o Auto de Natal é recebido
pelas populações das pequenas
cidades, que param para ver a
carreta chegar, e abrem bocas
de espanto e olhos de alegria ao
ver nascer, de um caminhão, um
grande espetáculo!’, informa a
companhia. E: ‘Um espetáculo
diferente a cada ano, sem qualquer ligação religiosa ou política,
leva temas importantes e resgata
o verdadeiro espírito da época,
emocionando públicos de todas
as idades, crenças e classes sociais
(Informações: Comunicação.
Com acréscimo de dados)’.
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Saúde pública – Luzia de Souza
Angeli (Bata) é homenageada em Mara Rosa
Clayton Aguiar/www.nosbastidoresdanoticia.com.br (Mara Rosa)

Um relato sincero e
emocionante sobre Luzia
de Souza Angeli (Bata)
Lourdes de Souza, profissional da área educacional, irmã da saudosa Luzia de Souza Angeli (Bata), se manifesta e ajuda memorizar a
pessoa dela, que recebeu homenagem da parte da Prefeitura de Mara
Rosa, emprestando o nome da mesma para a sede de uma Unidade
de Saúde da Família (UBS). Confira, a seguir, o marcante relato de
Professora Lourdes.

Mara Rosa, dia 30 de setembro, na inauguração coordenada
pelo prefeito Flávio Batista de Sousa (Flávio Tatu) (3º esq.). Na
Vamos falar de nossa amada
foto, parte da família de Luzia de Souza Angeli (Bata): José Feliz irmã, Luzia de Souza Angeli.
(Zezinho) (irmão) e esposa Cleonice (esq.); Professora Lourdes
Nossa Bata, como ela gostava,
(irmã) (ao lado do prefeito); Divino de Souza (irmão); e, Maria
amava se ser chamada por todos,
Ferreira de Souza (mãe). Presenças também da primeira-dama
até pelos amigos no trabalho! Foi
Nathália de Sousa (dir.) e do vereador Thiago Melo (PPS)

Da Redação
Dia 30 de setembro, a Prefeitura de Mara Rosa inaugurou e
entregou para funcionamento
diferentes estruturas da Saúde
pública, após obras civis de reforma e ampliação de unidades
de Postos de Saúde da Família
(PSF’s) e, das sedes da Secretaria Municipal da Saúde e do
Hospital Municipal, com ambos
recebendo novos equipamentos.

Homenagens
Cada estrutura da Saúde pública mararosense tem um nome,
homenageando personalidades de
ligação com o Município do Norte
goiano. O Hospital Municipal,
por exemplo, leva o nome de José
Inocêncio de Oliveira.
Reformada e com novos equipamentos, uma das Unidades de
Saúde da Família (USFs), sediada
na rua Paraná (Centro), tem o
nome de Luzia de Souza Angeli
(Bata).
Nas solenidades de 30 de setembro, familiares de Bata, destacada ao lado em bonito depoimento da irmã Professora Lourdes, se
fizeram presentes em Mara Rosa.
Confira.
Fotos: Divulgação

Sob o comando do prefeito
Flávio Batista de Sousa (Flávio Tatu [PSDB]), ladeado pela
primeira-dama, Nathália de Sousa, as cerimônias contaram com
a participação de autoridades e
personalidades locais, estaduais
e federais, além de colaboradores
públicos, parceiros e populares.
Estiveram na cidade nortense, os deputados federais Flávia
Moraes (PDT), Alexandre Baldy
(agora ministro das Cidades) e
João Campos (PRB); e, o deputado estadual Sérgio Bravo (PROS).
Da mesma forma, autoridades da
cidade nortense prestigiaram –
Jony Lúcio (PROS), vice-prefeito;
Irmão Tiago (PSDB), presidente
da Câmara, juntamente com outros vereadores; e, Kesse Cristine
Martins (secretária municipal da
Saúde), mais distintos auxiliares
municipais.
O prefeito registrou agradecimentos aos deputados presentes,

destacando que eles têm destinado emendas parlamentares.
Igualmente, ao Governo de Goiás.
Também relembrou que exatamente um ano atrás era realizado
o último comício da campanha
eleitoral vitoriosa, quando ele
deixou claro: uma das prioridades
seria tratar a Saúde pública de
forma respeitosa, proporcionando
dignidade aos usuários, reforçando
o que disse ao assumir a Prefeitura, em 4 de fevereiro de 2016,
após afastamento via Câmara, do
então titular do cargo. Flávio Tatu
afirmou que com os investimentos
de agora parte dos compromissos
ganhou praticidade, algo possível
em função das parcerias.

Unidade de Saúde da Família (USF) Luzia de Souza Angeli
(Bata): entrega das novas instalações e mais equipamentos

Familiares de Bata na inauguração: Cleonice (cunhada); Divino
de Souza (irmão); Maria Ferreira de Souza (mãe); Professora
Lourdes (irmã); e, José Feliz (Zezinho) (irmão). Outras pessoas
também próximas prestigiaram a homenagem em Mara Rosa
Arquivo pessoal

Antônio Feliz de Souza, irmão de Luzia de Souza Angeli
(Bata) (em foto de arquivo). Por motivo de força maior, ele não
esteve presente na nortense Mara Rosa durante a homenagem.
E, placa central da USF Luzia de Souza Angeli, carinhosamente
apelidada de Bata, conforme adorava ser chamada por todos

um apelido que em brincadeira,
nós, irmãos, colocamos quando
era ainda bebê.
Via a vida de maneira incrível!
Dizia que “sábio não é aquele que
fala várias línguas, mas aquele
que fala a língua que o humilde
entende”.
Nascida em Mirandópolis, Estado de São Paulo, dia 6 de março
de 1959, era filha, irmã e amiga
amável, de uma alegria constante,
otimista e muito brincalhona. Caçula, mas era quem coordenava
e orientava nosso dia a dia e com
espontaneidade amava a vida. Faleceu em 10 de outubro de 2006.
Como profissional, ainda nova,
trabalhava (assessoria de gabinete) na Assembleia Legislativa de
Goiás com o deputado estadual
Manoel Mota, na época líder do
Governo de Goiás – legislatura
1983-1987.
Depois de concurso público, foi
lotada na Caixego, pertencente
ao Governo de Goiás, sempre se
aprimorando e sendo promovida.
Em 1990, a instituição financeira
foi liquidada, fechada pelo Banco
Central e os bancários perderam
os empregos. Cerca de 30 anos
depois, portaria do Governo de
Goiás reintegrou, por etapas, os
então bancários ao quadro de
servidores do Estado. Quando os
anistiados da Caixego, por direito,
foram convocados para assumir
suas vagas o nome dela estava
na lista publicada nos jornais. Era
2012 e, foram muitos os amigos
de trabalho que nos procuraram
em solidariedade a nossa dor. O
esposo não quis assumir a vaga
dela, pois com seu falecimento,
dizia que a vida não tinha sentido
sem ela.
Bata trabalhou na Organização
das Voluntárias de Goiás (OVG),
passando por vários Departamentos, ajudando prestar vários
atendimentos sociais. Esteve à
frente, junto com a primeira-dama
da época, Sandra Vilela (1995 a
1998). No Condomínio Solidariedade, para assistência a pacientes
de AIDS, atuou com dignidade
e, teve outras participações em
obras sociais.
Na avaliação de desempenho
no trabalho, com três anos de
casa, foi escolhida pelos colegas
profissionais, a melhor funcionária. Foi destaque em vários jornais.
De alegria contagiante, sincera,
confiável, dinâmica e competente
em tudo que fazia, sempre pronta
para resolver os trabalhos sociais,
era querida até pela vizinhança
da OVG.
Seu grande amor – Em julho
de 2000, Bata casou com seu
grande amor, Vitor Francisco
Angeli (também já falecido), de
família de Mara Rosa.
Com o conhecimento que ambos tinham na cidade e a eficiência
do seu profissionalismo, foi convidada para trabalhar na Saúde
do Município. Com seu trabalho
exercido na OVG foi gratificante
para quem amava estar à frente
de melhoras ao seu semelhante.
Assim, vieram mais amizades
e muita dedicação, pois amava o
que fazia.
O motivo que veio agora esta
homenagem, agradecemos as
autoridades e a senhora secretária
municipal da Saúde. Também aos
amigos de trabalho, na pessoa de
Elisangela Mepa, por esta consideração com nossa irmã e que nos
orientou, conduziu de forma muito
carinhosa para que tudo tivesse
um resultado muito aprimorado,
pelo carinho que nos dispensavam
comentários.

A nossa família – Viemos de Mirandópolis para Goiás. Moramos em
Amarolândia, Mara Rosa, Uruaçu e
Goiânia, lugares onde fizemos amizades e tivemos oportunidades de
estarmos com familiares que viviam
distantes.
Aos amigos que fizemos, temos muita consideração, grande
respeito, carinho e gratidão por
Luzia de Souza Angeli (Bata): elogios para as condutas
nos receber e termos um convívio pessoais e profissionais dela. Orgulho total da família
harmonioso por onde moramos e
passamos! Onde fomos muito bem Clayton Aguiar/www.nosbastidoresdanoticia.com.br (Mara Rosa)
acolhidos, nossa eterna gratidão!
Muitos perguntavam por que
viemos para tão longe. Porque foi
em uma época que acabamos de
assistir agora pela TV: a minissérie
Os Dias Eram Assim.
Meus pais entenderam que precisavam proteger os filhos, a partir
do momento que começaram a ver
barbaridades acontecendo!
Em acordo com nosso avô Antônio Maceda, que morava na região Nas solenidades em Mara Rosa, presenças
de Mara Rosa e muito contribuiu federais, estaduais e municipais. Nesta foto,
para o progresso da região, meus inauguração da Unidade de Saúde da Família
pais vieram em busca de um ninho (USB) Luzia de Souza Angeli, a popular Bata
onde seus filhos teriam mais proteção!
Filhos – Somos cinco filhos: Professora Lourdes de Souza; José Feliz
(Zezinho, Zé Marola, Zezinho da
Rodoviária de Uruaçu); Antônio Feliz
de Souza; Luzia de Souza (Bata); e,
Divino de Souza.
Nossa mãe, Maria Ferreira de
Souza. Nosso pai, Antônio José
de Souza... Saudoso... Dia 11 de
outubro de 2014: mais de três anos A gratidão de todos os familiares de Bata é grande,
sem ele, Senhor Antônio do Restau- face a homenagem. Nesta foto, Cleonice (cunhada
rante Rei do Mocotó. Que orgulho [esposa de Zezinho]) (esq.); Divino de Souza (irmão)
ele tinha do seu “recanto”, de sua (atrás); Maria Ferreira de Souza (mãe); Professora
Uruaçu!
Lourdes (irmã); e, José Feliz (Zezinho) (irmão)
Nossos agradecimentos a nossos
antepassados, pois sem a dedicação deles não tínhamos superado
intempéries da vida! Nossa eterna
gratidão, nas pessoas de nossos
avós maternos Antônio Maceda e
Maria Lina e, paternos Ferminio
José de Souza e Maria Joana. Pois,
gratidão é sentimento dos valores!
Pois, a sabedoria é concedida aos
que possuem humildade. Era assim
que nossa Bata via e sentia a vida!
Agradecimentos
pela homenagem – Nossos agradecimentos à linda homenagem,
ocorrida dia 30 de setembro em
Mara Rosa. Foi muito louvável.
Fica a nossa gratidão às pessoas
envolvidas, em todos os sentidos!
Autoridades e amigos, colegas de
trabalho.
Nosso agradecimento também
à família Angeli, por ter recebido
nossa querida “mana” com muito
respeito e consideração, na pessoa
do Senhor Orlando (in memoriam), Professora Lourdes: “Nossos agradecimentos
sogro dela e, seu cunhado Dejair à linda homenagem, ocorrida dia 30 de setembro”
(Deje), pessoa muito atuante no
Clayton Aguiar/www.nosbastidoresdanoticia.com.br (Mara Rosa)
Município. Dejair Angeli, esposa e
filhos, por todo carinho e consideração com nossa família!
E por gratidão, venho agradecer
a todos os vereadores que participaram direta ou indiretamente nessa
homenagem e, um agradecimento
em especial ao prefeito Flávio Batista de Sousa e aos agentes de
Saúde de Mara Rosa. E, com muita
gratidão eu agradeço a Elisangela
Mepa pelo acolhimento e serviço
prestado para esse momento que
Parte externa da Unidade de Saúde
marcou todas nossas vidas.
da Família Luzia de Souza Angeli (Bata)

“Deus é muito educado! E só
entra na sua vida, se for convidado”.
“Deus não grita, não fala alto... E
acima de tudo, respeita as pessoas”.
“A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável”.
“Saber viver, saber sorrir é obrigação de todos nós. Foi muito
bom dividir meu tempo com vocês.
Desculpem a minha partida ‘inesperada’”. – Bata
PROFESSORA
LOURDES DE SOUZA
GOIÂNIA (GOIÁS)

Unidade de Saúde da Família Luzia de Souza
Angeli (Bata) fica na rua Paraná, Centro de Mara Rosa
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Comissão aprova projeto de Jovair que permite
a produtor rural renegociar dívidas do Proálcool

Nova lei trabalhista entra em vigor.
Jovair diz que atualização é necessária
Jovair Arantes prevê que a
modernização das leis trabalhistas
que entrou em vigor na data 11 de
novembro, quatro meses após ser
sancionada pelo presidente da República, Michel Temer (PMDB),
dará mais segurança jurídica às
relações patrão-empregado e incentivará empresas estrangeiras a
investirem no Brasil. Ao lembrar
que a Consolidação das Leis do
Trabalho está em vigor desde a
década de 1940, o deputado federal goiano salienta que atualização
dessa legislação já era necessária.
“O mundo se modernizou
daquela época para cá e as leis do
trabalho no Brasil continuaram as
mesmas. Então, nesse caso, a modernização é fundamental”, opina.
O parlamentar também frisa
que a própria Justiça do Trabalho
tem provocado insegurança jurídica a empregadores e empregados,
por já ter publicado mais de mil
acórdãos regulamentando relações
trabalhistas por meio de decisões
dos Tribunais.
“Só quem ganha com isso é o
desemprego e alguns Sindicatos
mal-intencionados”, diz, se mostrando otimista com a possibilidade de, com a reforma trabalhista,
trabalhadores poderem negociar
diretamente com os patrões.
“O trabalhador terá toda a pos-

possibilidade de um terço do período ser pago em forma de abono.
A reforma possibilita que as
férias sejam fracionadas em até
três períodos, caso o empregador
concorde, sendo que um deles
não poderá ser inferior a 14 dias
corridos. Os demais não poderão
ser inferiores a cinco dias corridos
cada um. É vedado o início das
férias dois dias antes de feriado
ou repouso semanal.

“O mundo se modernizou daquela época para cá e as leis
do trabalho no Brasil continuaram as mesmas. Então, nesse
caso, a modernização é fundamental”, salienta Jovair Arantes

sibilidade de escolher o dia, a hora
e a forma que ele quer trabalhar,
desde que faça um acordo com a
empresa. Acordos firmados pelos
Sindicatos continuam valendo,
desde que tenham a participação
efetiva e real dos trabalhadores,
porque o mundo do trabalho
começou a ser tocado pelo setor
sindicalista e os trabalhadores não
estavam podendo falar”, explica
Jovair.
A legislação antiga previa que
convenções e acordos coletivos
poderiam estabelecer condições de
trabalho diferentes das previstas

na lei, apenas se conferissem ao
trabalhador um patamar superior
mais favorável ao que estivesse
previsto. Com a modernização,
convenções e acordos coletivos
poderão prevalecer sobre a legislação. Apenas não podem ser
negociados os direitos mínimos
garantidos pelo artigo 7º da Constituição Federal (CF).
Férias
Pela CLT, as férias de 30 dias
podem ser fracionadas em até dois
períodos, sendo que um deles não
pode ser inferior a dez dias. Há

Jornada de trabalho
Atualmente, a jornada é limitada a oito horas diárias, 44 horas
semanais e 220 horas mensais. O
empregado pode fazer até duas
horas extras por dia. A nova legislação permite uma jornada diária
que poderá ser de 12 horas com 36
horas de descanso, respeitando o
limite de 44 horas semanais (ou 48
horas, com as horas extras) e 220
horas mensais.
Também permite o trabalho
intermitente, quando o trabalhador
é pago por período trabalhado; e
o trabalho remoto, ou home-office,
quando trabalha de casa. Além
disso, será possível escolher pagar
ou não o imposto sindical.
Outras informações sobre as
mudanças nas relações trabalhistas podem ser obtidas no site do
Ministério do Trabalho (MTE).

Susep precisa regular verbas Deputado
afirma estar
de títulos de capitalização à disposição
destinadas a entidades
filantrópicas, afirma Jovair
Para evitar que entidades filantrópicas deixem de receber verbas
provenientes de títulos de capitalização, o deputado federal Jovair
Arantes afirmou: a Superintendência de Seguros Privados precisa
regular de forma definitiva esse
tipo de transação.Ele participou de
audiência pública realizada pela
Comissão de Finanças e Tributação (CFT), dia 28 de novembro,
debatendo o tema A utilização
dos títulos de capitalização como
significativo instrumento de ajuda
às entidades filantrópicas.
Segundo o parlamentar, as
constantes mudanças normativas
por parte da Susep, autarquia
federal responsável pela regulação e fiscalização das atividades
de seguros e capitalização, têm
gerado transtornos e incertezas às
entidades beneficiárias. O título
de capitalização é um contrato de
adesão no qual o consumidor paga
certa quantia e concorre a prêmios.
O consumidor pode destinar o
valor pago para as entidades filantrópicas e, é assim que muitas
delas conseguem seus recursos, já
que não tem fins lucrativos.
“É preciso regulamentar e deixar tudo claro, para dar segurança
jurídica e dar condição às entida-

Carlos Siqueira/Ascom HC (Arquivo)

Representando Goiás no Congresso, Jovair Arantes relembra
que o gabinete dele permanece à
disposição do cidadão em geral.
“Da mesma forma que em outros mandatos, continuo à disposição dos cidadãos, em relação ao
meu trabalho prestado na Câmara
Federal”, comenta.

Proálcool.
“Primeiro, por ter feito a propaganda enganosa, dizendo que
os produtores podiam plantar que
o governo brasileiro garantiria a
compra do produto. Eles plantaram e, quando foram vender, caiu
o preço do etanol, a concorrência
internacional entrou, liquidou
com a possibilidade de eles terem
algum retorno. E mais do que
isso, não havia os tipos de cana
diversificados, próprios para cada
solo, como existem hoje”, esclarece. O projeto de lei (PL 3982/15)
seguiu para análise da Comissão
de Finanças e Tributação (CFT);
e, da Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania (CCJC)
(Informações [reportagem principal e submatérias]: Assessoria
de Imprensa da Liderança do
PTB [Renata Tôrres]. Com
Redação, sob adaptações, acréscimo de dados).
[Nas submatérias, outras informações destacando atividades
parlamentares de Jovair Arantes

Jovair Arantes apresenta
demandas de Municípios
de Goiás ao presidente
Michel Temer
Alan Santos/Presidência

A Comissão de Agricultura,
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) da
Câmara dos Deputados aprovou,
dia 22 de novembro, projeto do
líder do PTB, Jovair Arantes (GO),
que autoriza produtores rurais a renegociarem dívidas de operações
de crédito no âmbito do Programa
Nacional do Álcool (Proálcool),
independentemente do tamanho
das terras.
A proposta estipula prazo de
pagamento das dívidas do Proálcool de até 15 anos, com até três
anos de carência; taxa efetiva de
juros de 3% ao ano; e, bônus de
adimplência de 15% sobre o valor
das parcelas pagas até a data de
vencimento. Na consolidação do

centando que muitos produtores
da região de Jaraguá, Bonópolis,
São Francisco de Goiás, Petrolina
de Goiás e de Jesúpolis, em Goiás
e, de outros Estados fizeram financiamento na instituição financeira
via Cooperativas, que assinaram
contratos com o Banco do Brasil.
“A Cooperativa fez o financiamento e os pequenos produtores
ficaram como litisconsortes no
processo, sem tomarem conhecimento das implicações, pois
eram homens do campo, com
pouca letra, sem conhecimento
de contratos. As Cooperativas
não existem mais e os donos delas
desapareceram. Quem ficou com a
Deputado federal Jovair Arantes chama atenção: “Vários pequenos
conta foi só o coitado do produtor,
produtores foram iludidos por Associações e se tornaram devedores”
que, de uma forma enganosa, foi
responsabilizado por uma dívida
débito, será aplicado desconto de em um cenário de significativa foi instituído.
50% nos saldos atualizados.
elevação dos preços internacionais
“Vários pequenos produtores que nem sabia que existia”, critica.
do petróleo, Jovair explicou: a foram iludidos por Associações e
‘Propaganda enganosa’
Pequeno: maior prejudicado proposta beneficiará principal- se tornaram devedores. O tempo
Segundo o líder do PTB, a
Lembrando que o Proálcool mente pequenos produtores que, passou e, hoje, o Banco do Brasil,
teve lançamento em 1975, visando incentivados pelo governo federal, além de não ter autorização para gestão federal da época foi a
produzir combustível alternativo aderiram a Cooperativas para pro- renegociar as dívidas, quer tomar responsável pelos prejuízos que
para uso em veículos automotores, duzir etanol quando o programa suas terras”, explica Jovair, acres- os produtores tiveram com o
Fotos: Jotaric/Liderança do PTB

Deputado federal por Goiás,
petebista tem mais um projeto
aprovado em Comissão, abrindo
oportunidade para beneficiar
produtores rurais com dívidas
junto ao Programa Nacional do
Álcool (Proálcool).

Jovair Arantes entrega ao presidente Michel Temer
carta aberta solicitando auxílio financeiro emergencial
de R$4 bilhões para as Prefeituras, entre outros pontos

O deputado federal Jovair
Arantes entregou ao presidente
da República, Michel Temer, dia
21 de novembro, carta aberta
solicitando auxílio financeiro
emergencial de R$4 bilhões do
governo federal para as Prefeituras
de Goiás e de todo o País, entre
outros pontos. O documento foi
elaborado pela Associação Goiana
de Municípios (AGM), com apoio
da bancada de parlamentares de
Goiás – 17 deputados federais
e três senadores; da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos
Municípios; e, da Federação
Goiana de Municípios (FGM). O
texto traz: as Prefeituras de todo
o Brasil estão enfrentando grave
crise financeira que se alonga há
anos, mas que, em 2017, acirrou-se de maneira aguda.
“Em grande parte dos Estados
do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, as receitas não cobrem
mais do que as despesas com a
folha de pagamento. Destaca-se
que gestão municipal é composta
por 75,6% de novos prefeitos e
prefeitas, que assumiram seus
mandatos com grandes expectativas e planos de governo, mas que
agora se veem em uma situação de
extrema restrição orçamentaria”,

consta no documento.
Segundo a AGM, as dívidas da
municipalidade chegam a R$40
bilhões, gerando sequestro de
repasses dos recursos municipais
para seu pagamento. Mesmo com
as Prefeituras ajuizando ações, são
efetuados bloqueios. O prazo final
para a quitação desses precatórios
é 2020 e os prefeitos querem
prorrogação por mais uma década.
Ainda de acordo com a Associação, outro tema preocupante é a
destinação do lixo. Com expiração
dos prazos da Política Nacional
de Resíduos Sólidos em agosto
de 2012 para os planos de resíduos e, em agosto de 2014, para a
disposição final ambientalmente
adequada de rejeitos em aterros
sanitários, os Municípios vêm
sendo penalizados com multas de
até R$50 milhões. Prefeitos também respondem criminalmente
por improbidade administrativa,
ação civil pública e crime ambiental, conforme a Lei de Crimes
Ambientais (Lei 9.605/1998).
O movimento denuncia que os
Municípios se encontram desassistidos para execução desta política,
que impõe obrigações distantes da
realidade financeira das gestões
locais.

Ministro diz que Comissão sobre trabalho
escravo promoverá segurança jurídica

“Em Goiás, juntamos a bancada de deputados federais
e senadores e minimizamos um pouco o problema das
entidades”, informa Jovair, que, na foto, durante visita
à obra do novo edifício de internações do Hospital das
Clínicas da Universidade Federal de Goiás (UFG), explica
prioridade dada pelos parlamentares ao empreendimento

des de prever o que terão no mês
“Em Goiás, juntamos a bancaseguinte. As leis já existem, é só da de deputados federais e senauma questão de regulamentação dores e minimizamos um pouco o
da Susep”, disse Jovair.
problema das entidades. Todo ano,
distribuímos R$20 milhões proveBancada goiana apoia
nientes das emendas individuais
O deputado federal destacou ao Orçamento entre instituições
que as entidades filantrópicas su- filantrópicas do Estado”, relatou,
prem lacuna onde falta a atuação memorizando: além do fundo fordo Estado e, por isso, devem ser mado pelas emendas individuais,
protegidas jurídica e financeira- os congressistas também destinam
mente. Segundo Jovair Arantes, para Goiás verbas do Orçamento
essas instituições estão constan- da União através de emendas de
temente em dificuldade financeira. bancada.

Ronaldo Nogueira, ministro
do Trabalho, destacou a iniciativa do líder do PTB na Câmara
dos Deputados, Jovair Arantes
(GO), de pedir a criação da Comissão Especial na Câmara dos
Deputados para analisar todas as
propostas sobre trabalho escravo
que tramitam na Casa de Leis. O
requerimento para a instalação no
colegiado, apresentado em 25 de
outubro, por Jovair, foi aceito pelo
presidente da Câmara, Rodrigo
Maia (DEM-RJ).
O intuito é consolidar as leis
sobre o tema. “Quem sabe, assim,
possamos promover, de uma vez
por todas, a segurança jurídica
para esse tema tão complexo,
objeto de tantos questionamentos
na Justiça. A falta de clareza e de
indicadores para a formação da
prova muitas vezes coloca em
risco a carreira do auditor fiscal do
Trabalho”, disse o ministro.

Ronaldo Nogueira participou
de audiência pública na Comissão
de Direitos Humanos e Legislação
Participativa do Senado, para
debater a portaria que alterou as
regras de fiscalização do trabalho
escravo. O texto foi suspenso por
Rosa Weber, ministra do Supremo
Tribunal Federal (STF). Ao expressar sobre o tema, na primeira
semana de dezembro, o ministro
explicou que o objetivo da portaria
era garantir que, além de um processo administrativo e a inclusão
na lista suja, os empresários que
exploram o trabalho análogo à
escravidão também respondessem
a um processo criminal.
Evidenciando ser papel do
Congresso aprofundar a discussão sobre o trabalho escravo e
criar as leis relacionadas ao tema
juntamente com a sociedade, Jovair Arantes e opina que o debate
não deve ser monopolizado por

um partido ou segmento social.
“Essa questão do trabalho escravo
no Brasil é muito controversa.
Evidentemente, ele tem que ser
combatido, mas com segurança
jurídica. E o papel do Legislativo,
através de um ajuntamento de
todas as propostas que existem
aqui dentro, é dar essa segurança a
todo mundo. É isso que queremos:
fazer essa discussão profunda
através da Câmara dos Deputados,
para, então, elaborar uma nova
lei”, manifesta o representante
goiano em Brasília.
O líder também elogiou a atuação de Ronaldo Nogueira frente
ao Ministério do Trabalho. “O
ministro é verdadeiro e, quando
você trabalha com a verdade, é
totalmente diferente. Quando se
falseia, a máscara cai. Ronaldo
Nogueira tem feito um trabalho de
solidez, de competência e de verdade no Ministério”, categoriza.
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Uruaçu, 1º a 15 de dezembro de 2017

O Cartório do 1º Ofício de
Notas e de Registro de Imóveis
de Uruaçu-GO recebeu na noite
de sexta-feira 17 de novembro,
em Fortaleza, no Ceará, o Troféu na categoria BRONZE na
premiação nacional dos Cartórios Brasileiros, promovida
pela Associação dos Notários e
Registradores do Brasil (Anoreg/
BR) em parceria com a Corregedoria Nacional de Justiça, órgão
do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ).
O Prêmio de Qualidade Total
da Anoreg/BR (PQTA), instituído em 2005, objetiva auditar
e premiar os Cartórios do País,
que atendam aos requisitos de
excelência e qualidade na gestão
organizacional de suas unidades e
na prestação de serviços aos usuários, sendo avaliados por uma
auditoria externa independente,
sob a responsabilidade do grupo
português APCER Brasil.

Fotos: Márcia Cristina/Jornal Cidade

Cartório do 1º Ofício de Notas e de Registro de Imóveis de
Uruaçu recebe troféu na premiação nacional de ‘Qualidade’
brasileira

Titular Robson Ribeiro de Faria comenta: “A conquista
desta premiação representa a confirmação de que as
metas do Cartório relativas à modernização, à qualidade
na prestação dos serviços e à excelência no atendimento
ao cliente estão sendo atingidas”

Robson Ribeiro de Faria e equipe de colaboradores: conquista na categoria BRONZE

“A conquista desta premiação representa a confirmação
de que as metas do Cartório relativas à modernização, à qualidade na prestação dos serviços
e à excelência no atendimento
ao cliente estão sendo atingidas

FELICIDADES em mais
um NATAL, ótimo ANO
2018 e que a PAZ reine
no LAR de cada FAMÍLIA!

e também de que este tabelionato e registro de imóveis está
caminhando na direção certa
e em busca do aprimoramento
contínuo para conferir maior
segurança jurídica nos negócios
pessoais e patrimoniais dos ci-

PROFESSOR GIGI
E FAMILIARES
Uruaçu - Goiás

dadãos”, disse Robson Ribeiro
de Faria, titular do Cartório do
1º Ofício de Notas e de Registro
de Imóveis de Uruaçu.
Entre os critérios de avaliação da premiação nacional estão: Gestão Estratégica, Gestão

Operacional, Gestão de Pessoas
e Instalações, Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho,
Gestão Socioambiental, Gestão
da Informatização e Controle
de Dados, Gestão da Inovação e
Compliance. Todos os requisitos
estão alinhados com a promoção
da confiança e do aprimoramento

dos serviços oferecidos pelos
cartórios.
O Cartório do 1º Ofício de
Notas e Registro de Imóveis de
Uruaçu-GO, sob titularidade de
Robson Ribeiro de Faria, está localizado na rua Anápolis, Centro,
com o telefone (62) 3357-1051 e
e-mail cartoriouru@gmail.com.

