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Marconi: valorização ao funcionalismo
e melhoria nos serviços públicos prestados
Mantovani Fernandes/Governo de Goiás

A contenção de despesas e
uma ampla reforma administrativa garantiram recursos
para investimentos e deram fôlego para a valorização do funcionalismo público. Segundo
nota da Secretaria de Estado
de Gestão e Planejamento, o
Estado tem conseguido prestar melhores serviços com o
número de servidores abaixo
do existente em 2014. “A participação dos comissionados
sem vínculo no total da folha
de pagamento caiu de 4%, em
dezembro de 2014, para 2,1%,
em dezembro de 2017”, informa a Segplan.

CONFIRA, NA PÁGINA 4, INFORME
DA PREFEITURA DE URUAÇU (GOIÁS)
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Grandes cidades são feitas de

GRANDES CIDADÃOS!

A Mineração Maracá se orgulha de levar
desenvolvimento a quem realmente
faz a região caminhar para frente:

O POVO DE ALTO HORIZONTE
E NOVA IGUAÇU DE GOIÁS!

É TEMPO DE COMEMORAR O FUTURO!

Parabéns Alto Horizonte e Nova Iguaçu de Goiás pelos 27 anos de história!
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Moda – A empresa de moda Hennes et Mauritz (H&M) anunciou em
8 de janeiro a retirada de foto publicitária que lhe rendeu acusações de
racismo nas redes sociais e pediu desculpas. A foto mostra um menino
negro com casaco de moletom em que se lê Coolest monkey in the jungle
(O macaco mais legal da selva). Outras empresas, como a Zara (marca
de roupa espanhola) e a marca de perfumaria e cosmética Dove, já se
desculparam após polêmicas publicações.
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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
Festa carnavalesca de Uruaçu/2018
Em toda relação, privada ou pública, devia reinar a diplomacia, o respeito, mas isso
do reservatório e o mundo invadiu Uruaçu.
é raro, especialmente quando envolve redes sociais. Duas recentes notas da coluna
Com simplicidade, mas agradando, Marisa Araújo (2001-2004 e 2005-2008) e SoAgenda Política do Jornal Cidade:
lange Bertulino (2013-2016) ofereceram o evento.
A Prefeitura de Uruaçu promoverá sim o Carnaval em 2018. Em 2017, também
E, em alguns governos, antes do mandato 1989-1992, sequer existia Carnaval de Rua.
realizou. O formato é diferenciado em relação ao que se viu no passado. Não concorValmir Pedro tem todo o direito de tentar inovar e decidiu promover a festança apenas
dar com o novo formato, tudo bem, mas afirmar que não terá o evento já é demais.
na beira do lago, que está com a água sob nível baixo, mas, não existe lei pregando que
E: Carnaval de Uruaçu/2018: o prefeito Valmir Pedro (PSDB) tem sido injustiCarnaval deve ser realizado ao lado de bastante água.
çado por ter resolvido inovar o formato da festa na cidade nortense. Em
Em 2017, a Prefeitura realizou sim o Carnaval e em 2018 também
alguns casos, fruto do ódio, determinadas pessoas foram desonestas ao
promove.
De formato diferente? Sim! E, se torna necessário compreender
‘Pegue
emitirem opiniões sobre o assunto.
a experiência, explicada amplamente pelo prefeito com educação e sem
sua perder a conduta ética, ao contrário de alguns que só faltaram colocar fogo
Anos 1930, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000... Uruaçu teve festa carnavalesca
fantasia em Uruaçu, ao mesmo tempo em que tentaram denegrir a imagem de Valde espécies diversas. Setentões, sessentões, cinquentões, quarentões de hoje,
por exemplo, curtiram muitos Carnavais no Clube Recreativo Uruaçuense
e se jogue, mir Pedro. Outros ocuparam o tempo apenas focando Carnavais de outras
(CRU); no Cazuza; na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), no
com paz cidades, como se isso fosse solução. Cada cidade tem seu chefe do Poder
Lions Clube, entre outros clubes.
Executivo, a sua particularidade e assim a vida segue.
e
respeito!’
Bares, lanchonetes (Varandão, Oriente [quem lembra?]), boates e afins
Se nada tivesse feito no campo da diversão, Valmir Pedro já seria meforam sedes de Carnavais.
recedor de respeito. Só que ele tem desenvolvido ações extremamente
Monteiro Neto, Querosene, Claudonir, Zano e outros amigos atravessapositivas com o intuito de fomentar o turismo e ofertar diversão pública
vam a avenida Tocantins, cada um com seu instrumento – Era bom ir junto com eles.
gratuita: Arraiá do Betinho, Temporada de Férias, Show da Virada. Não querer enCarnaval de Rua: as gestões Luiz Pauferro (1989-1992) e Zé Alvorada (1993-1996)
xergar a grandeza, importância desses três eventos chega a ser ignorância, “intriga da
realizaram excelentes edições, épocas em que os blocos reinavam absolutos. Era ótimo!
oposição”, como diz há anos Rogério Pacheco, secretário municipal de Meio Ambiente
Na Administração Edmundo Filho (1997-2000), com o advento do lago Serra da
e Turismo local. Muita gente não concorda com o formato carnavalesco praticado por
Mesa, as areias da praia Generosa foram palcos, também, do sambódromo uruaçuense,
Valmir Pedro. Muita gente adora o formato do Carnaval praticado por Valmir Pedro.
sem acabar na avenida Transbrasiliana.
E viva a democracia! A tendência é que em 2018, o Carnaval de Uruaçu será o melhor
Com Lourencinho (2009-2012), estruturas maiores foram implantadas às margens
do Norte goiano. Pegue sua fantasia e se jogue, com paz e respeito!

Imagem... - Ontem

SAÚDE DO
CORAÇÃO

...Faleceu, em Goiânia, no dia 13 de
janeiro, Isanulfo Cordeiro (66 anos),
então secretário-chefe do Gabinete de
Assuntos Internacionais do Governo de
Goiás. O jornalista teve câncer na bexiga,
conseguiu se curar após o tratamento,
mas novo tumor surgiu no intestino e não
resistiu. Nascido na interiorana Campos
Belos, se mudou para a capital goiana
com quatro anos. Também formado em
Direito, trabalhou nos jornais O Popular
e Diário da Manhã. Nas redes sociais,
familiares, amigos, colegas publicaram
mensagens destacando a pessoa e o profissionalismo de IC, que deixou a esposa,
três filhos e cinco netos (Jota Marcelo).

Prevenção do mal de Alzheimer

O Popular (Goiânia-GO)

Divulgação/Dario Martins

...Banda New Som Livre,
em 1979: Louro (teclados),
Nilson (guitarra), Reinaldo
(bateria), Tibié (percussão) e
Vino (baixo). ‘Dessa sessão
de fotos, foi produzido o
poster oficial da New Som
Livre’, escreveu ao Jornal
Cidade, Nilson Hussar, nome
maiúsculo do grupo musical
que fez shows em muitas
localidades nos anos 1970 e
1980. Cada músico teve seu
destino. Nilson Hussar jamais
parou de lidar com a musicalidade (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 <

Doutor João Joaquim de Oliveira

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

Com o aumento da longevidade sobrevêm na mesma proporção os casos de demências:
entre essas a de maior limitação
e danos cognitivos, o mal ou
doença de Alzheimer. Com muita
repetição tenho ouvido de pessoas próximas os relatos de que o
pai, o avô, o tio, o engenheiro, o
advogado, o dentista, o médico
tal, que tinham plena higidez
física e mental se viram de hora
para outra com a demência de
Alzheimer.
Como de muitos sabido as
demências refletem um processo natural do envelhecimento.
O cérebro entra neste pacote
da senescência. A demência de
Alzheimer em particular leva o
nome de seu primeiro descritor
e estudioso, o psiquiatra alemão
Alois Alzheimer (1864-1915). O
caso mais emblemático descrito
por esse pesquisador foi em
1906. Referia-se a uma paciente
de 51 anos que progressivamente foi perdendo a memória
para suas atividades triviais e
outras funções de orientação e
cognição.
Os achados necroscópicos
e histológicos dessa mulher
mostraram depósitos das proteínas beta-amiloide e tau nos
neurônios, em especial naquelas
áreas cerebrais ligadas à memória. Passados mais de 100 anos,
pouco foi acrescentado aos trabalhos desse genial médico, que
merecidamente deu seu próprio

nome a essa doença.
Instigado por tanto relato de
pessoas próximas com parentes
idosos, doentes e falecidos com
Alzheimer, decidi por fazer uma
metanálise (pesquisa) de artigos
sobre a matéria. Porque na verdadeira concepção da ciência muitas
afirmações podem se tornar no
futuro puras abobrinhas e confabulações, sobre essa ou aquela
doença. Uma verdade hoje pode
ser mentira amanhã.
Dois expedientes ou atitudes
são defendidos pelos especialistas
com os quais eu penso em uníssono. O primeiro deles se refere ao
chamado estilo de vida saudável.
Trata-se da mesma estratégia na
prevenção das doenças cardiovasculares. Compõe-se de atividade
física contínua, abstenção dos
vícios de nicotina, álcool e drogas
ilícitas, alimentação balanceada e
sono de boa qualidade (reparador).
O segundo expediente importante
refere-se a todas as ações e hábitos
para exercitar a memória de forma
contínua. E aqui, que fique bem
explícito e grifado: exercício da
memória de forma contínua.
Nenhum dos trabalhos e artigos lidos fala que estilo de vida
saudável ou intensa atividade
intelectual, interrompida depois
de 20 ou 30 anos, vá proteger o
seu praticante pelo resto da vida,
na 3ª ou 4ª idade (velhice).
E por que tanta ênfase no caráter de continuidade dessas atitudes preventivas das demências,

seja a senil ou de Alzheimer? E
afirmo porque tenho, de ouvida
ou entreouvido, constatado o
espanto ou surpresa dos aludidos
parentes desses (as) idosos (as)
vítimas da doença. São essas as
referências, são esses os espantos: – Ah, mas como pode! Meu
pai, minha mãe, meu tio (a), que
trabalhou a vida inteira, que era
engenheiro, que era professor,
que era médico. Como? Ele, ou
ela, que fez pós-graduação, mestrado, doutorado!. As respostas
a esses pasmos e estranhezas são
simples e objetivas. Não importa
que o indivíduo na sua vida mais
produtiva tenha até se doutorado
nessa ou naquela atividade profissional, tido uma intensa atividade
intelectual e científica. Na verdade
muitos desses veteranos mestres e
doutores, aferrados ao trabalho e
exímios no que faziam pararam no
tempo em termos de exercícios da
memória e com estilo de vida insalubre. Muitos desses modelos aqui
citados estudaram, se tornaram
experts no que trabalharam, mas
pararam no tempo como autômatos. Tudo que eles precisavam para
bem trabalhar estavam no sistema
automático do cérebro (trabalhavam como robôs). Muitos desses
(as) profissionais brilhantes, para
agravo do risco de Alzheimer, se
aposentam ainda não idosos, com
55 ou 60 anos. E para mais agravo,
estacionaram em uma vida sedentária, sua atividade intelectual,
de memória ou cerebral. Muitos

desses aposentados de suas
atividades profissionais e ex-doutores nisso ou naquilo, uma
vez inativos, leem de menos, não
aprendem nenhuma habilidade
a mais, nada mais escrevem ou
produzem mentalmente. Seriam
(tais pessoas) como que nunca
tivessem tido uma ótima atividade produtiva intelectual. Porque
houve descontinuidade.
Conclusão: todo aquele esplendor nas universidades, todos
os estudos como mestres e doutores foram perdidos. Isto porque
não tiveram continuidade. Na
mesma analogia que se faz com
atividade física para o coração.
Parou, em pouco tempo se tornam como outros sedentários
quaisquer.
Conselho final: quer prevenir de ficar gagá ou caduco
(a)? Aposente-se da obrigação
de todo dia assinar o ponto no
escritório ou emprego, mas
continue lendo bons livros,
treinando matemática, fazendo
cruzadas, decifrando enigmas,
aprendendo algum idioma, evite
o sedentarismo mental e físico
e a depressão. Pronto. Esta a
melhor receita para se tornar um
idoso independente, atraente e
produtivo, sem demências e, sem
Alzheimer. Lembrete final: cuidado com os falsos profetas da
saúde e da medicina, não existe
remédio para memória. O melhor
medicamento para a memória é
o exercício da própria memória.
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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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A reforma administrativa de 2014 reduziu de 16
para dez o número de Secretarias, extinguiu 5 mil
cargos comissionados e de outros 9 mil temporários

Contenção de despesas e
abrangente reforma administrativa garantem recursos para
investimentos e dão fôlego para
valorização do funcionalismo.
Nota da Secretaria de Estado de
Gestão e Planejamento informa:
Estado tem conseguido prestar
melhores serviços com o número
de servidores abaixo do existente
três anos atrás. “A participação
dos comissionados sem vínculo
no total da folha de pagamento
caiu de 4%, em dezembro de
2014, para 2,1%, em dezembro
de 2017”, informa Segplan.

O Governo de Goiás, sob comando do governador Marconi
Perillo (PSDB), trabalha em várias
frentes como o objetivo de projetar
Goiás no Brasil e no exterior para
atrair empresas, gerar negócio e
empregos e, consequentemente,
melhorar a qualidade de vida de
todos os goianos. A valorização
dos 170 mil servidores (ativos e
inativos) também faz parte dessa
política de desenvolvimento, pois
é ele quem presta os serviços
públicos ao cidadão nas escolas,
nos hospitais, no Vapt Vupt e,
torna possível que programas

como Bolsa Universitária, Renda
Cidadã, Cheque Mais Moradia,
Restaurante Cidadão, Goiás na
Frente, Rodovida (construção e recuperação de rodovias) e Governo
Junto de Você, entre outros, atinjam um número cada vez maior
de pessoas.
A contenção de despesas e uma
ampla reforma administrativa,
iniciadas em 2014 por Marconi,
garantiram recursos para investimentos e deram fôlego para a
valorização do funcionalismo
público que foram beneficiados
com promoções, progressões e enquadramentos referentes a Planos
de Cargos e Remuneração (PCR)
de diversas categorias, auxílio alimentação, reajustes anuais. “Ano
após ano, houve um acelerado
comprometimento dos servidores
com o cumprimento de metas que
são indispensáveis para o Estado
cumprir com as suas obrigações”,
afirmou recentemente o governador, que tem pagado os servidores
rigorosamente em dia.
A reforma administrativa de
2014 reduziu de 16 para dez o
número de Secretarias, extinguiu
5 mil cargos comissionados e de
outros 9 mil temporários. Desde
então, foram economizados R$3,5
bilhões com custeio da máquina

e funcionalismo. Por outro lado,
as receitas cresceram. Marconi
Perillo recorda que, em 1999, o
Produto Interno Bruto (PIB) de
Goiás era de R$17 bilhões e, para
2017 a expectativa seria de atingir
a marca de quase R$200 bilhões.
A Secretaria de Estado de
Gestão e Planejamento (Segplan)
explica, em nota, que a gestão
estadual tem conseguido prestar
melhores serviços com o número
de servidores abaixo do existente
em 2014, ‘mesmo com entrada de
novos policiais civis, militares e
da Polícia Técnico-Científica, praças e oficiais do Corpo de Bombeiros, professores e servidores
administrativos na Universidade
Estadual de Goiás (UEG), médicos residentes e agentes prisionais’
e, a contratação de 800 profissionais frente à demanda crescente
do Departamento Estadual de
Trânsito de Goiás (Detran) e do
Vapt Vupt, que ampliaram a oferta
de serviços nos Municípios.
Comissionados
O Portal Goiás Transparente
informa que em dezembro de 2017
o Executivo Estadual registrou
o número de 6.754 servidores
comissionados na folha de pagamento. ‘A participação dos comis-

Joeli do Salão destaca Deputada Flávia Morais,
texto de Wilder Morais destaque positivo em 2017
a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), contendo modificações
da reforma das legislações trabalhistas, mais outras mudanças,
como as leis do Trabalho Temporário, do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) e da
Seguridade Social. Gratuitamente
exemplares da obra são distribuídos (Da Redação).
Reprodução/Jornal Cidade

A deputada federal goiana
Flávia Morais (PDT) foi um dos
destaques positivos de 2017 no
Congresso, marcando presença
assídua no Plenário e nas Comissões. Madrugadora, não deixou de
constantemente visitar Goiânia e

os Municípios do interior.
No quesito emendas liberadas,
é uma das campeãs em atendimentos favoráveis ao povo, conforme
mostrou reportagem do dia 13 de
janeiro do jornal O Popular, da
capital (Márcia Cristina).
Reprodução

Joeli do Salão (PMDB), vereador por Uruaçu em quarto
mandato consecutivo, comentando perante o Jornal Cidade
recentemente: “Importante esse
texto do senador Wilder Morais,
pois serve para motivar as pessoas [leia abaixo]”. Afirmação de
quem muito trabalha.
Wilder é do PP goiano e lançou

Walter Alves/Governo de Goiás

Wagnas Cabral/Governo de Goiás

Gestão Marconi valoriza servidor e colhe como
resultado melhoria dos serviços prestados ao cidadão

Governo estadual tem conseguido prestar melhores serviços
com um número de servidores abaixo do existente em 2014,
mesmo com entrada de novos policiais civis, militares e outros

sionados sem vínculo no total da
folha caiu de 4% em dezembro de
2014 para 2,1% em dezembro de
2017’, atesta a Pasta.
A folha dos servidores públicos
está, hoje, em R$1,07 bilhão, reflexo do ‘acréscimo significativo
no número de servidores aposentados, pensionistas e militares
da reserva’, que chegou a 64 mil
em dezembro de 2017, detalha a
Segplan. O pagamento dos inativos saltou de R$248,2 milhões,
em 2014, para R$382,5 milhões,
no último mês, além de série de
‘reajustes de pensões especiais em

decorrência de decisões judiciais’,
o que contribui para a elevação da
despesa.
O déficit previdenciário tem
peso significativo na folha do Estado, como tem alertado o governador, defendendo necessidade de
uma reforma previdenciária frente
ao déficit crescente. “O Brasil vai
falir se a gente não tomar decisões
responsáveis. São R$2 bilhões este
ano [2017] de déficit previdenciário no Estado”, declarou Marconi
Perillo (Informações, sob adaptações: Gabinete de Imprensa do
Governador de Goiás).
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√ Publique sua foto!
√ Divulgue seu evento!
√ Anuncie sua empresa!

POR AÍ...

Márcia Cristina

√ Contatos: 3357-4158, 98463-7622,
98500-1331, jotacidade@gmail.com

Arquivo pessoal

No Show da Virada na cidade de Uruaçu, Leonardo cantou
e encantou a galera, em evento promovido pela Prefeitura

31 de dezembro de 2017 e chegou aos 99 anos Mário Ribeiro de Freitas (Senhor Mário),
morador tradicional de Uruaçu, que recebeu carinho e parabéns de familiares e amigos,
em confraternização realizada na sede do Tatersal do Sindicato Rural de Uruaçu (SRU).
Nascido em Pilar de Goiás em 1918 e filho de Aristides Ribeiro de Freitas e Izabel
Fernandes de Carvalho, trabalhou com negócios da zona rural desde criança. Ainda novo,
casou com a prima Agripina Fernandes de Carvalho, com quem teve 11 filhos de saúde
plena: Dianair Ribeiro de Freitas, Dorival Ribeiro de Freitas (in memoriam), Delcides Ribeiro
de Freitas, Izabel Ribeiro de Freitas (in memoriam), Izanita Ribeiro Jaber, Demival Ribeiro
de Freitas, Sebastião Ribeiro de Freitas (Tiãozinho), Ivanilde Ribeiro Carvalho, Irenilde
Ribeiro de Freitas, Idenilde Ribeiro de Freitas Martins e Mário Ribeiro Filho (Marinho)

Bisavô-filho Marinho-neto Bruno-bisneto Benício

Senhor Mário, Dona Nadir Arantes: tudo família

Com o filho Delcides Ribeiro de Freitas: mais
um dos núcleos familiares do grande patriarca

Senhor Mário com o casal Waldete Freitas
Albuquerque/Isaac de Albuquerque Silva

Mário Ribeiro de Freitas,
Cristovam Francisco de
Ávila (doutor Cristovam [que
em Uruaçu, trabalhou, entre
outras funções, como
prefeito, secretário
municipal, promotor
de Justiça, professor,
historiador, escritor]),
Benedito Silva Rocha Vidal
(comerciante) e, vereador
Wanildo Freitas Carvalho
(PSDB), filho de Feliciano
Custódio de Freitas (que foi
vereador e prefeito local)
CONTATOS: (62) 3357-4158, 98463-7622, 99657-1441, jotacidade@gmail.com.
INTERNET: www.jotacidade.com, a sua página eletrônica do JC, onde
brindamos o internauta com outra coluna, no link SOCIAL.
Acesse também e indique ao mundo: blogdojornalcidade.blogspot.com,
@jornalcidadeuruacu, www.facebook.com/jota.marcelo.7, @jornalcidade

Christian Ribeiro/ASCOM Prefeitura de Uruaçu

Mais bastidores do Réveillon/2017: secretário de Meio
Ambiente e Turismo uruaçuense Rogério Pacheco e DJ Fran.
Antes de Leonardo, ela comandou geral. DJ Fran, moradora
Dodô (e) e Alessandro Costa. Legal ver Dodô divertindo no show de Uruaçu, está à disposição para animar as festas
Fotos: Márcia Cristina e Jota Marcelo/Jornal Cidade

Da sociedade uruaçuense e aniversariante de 28 de janeiro,
Jennifer Camargo Menezes chega aos 15 anos em 2018.
É filha dos atenciosos pais Wandresley/Tatiane Menezes
e tem os irmãos gêmeos Jordan e Jonathan

Orgulho e satisfação de Muriel Duarte, filho de Uruaçu: duas
músicas cantadas e incentivado pelo humilde astro Leonardo

Márcia Cristina/Arquivo

Uruaçuense,
aniversariante de 31
de dezembro, Itaney
Francisco Campos
(doutor Itaney) é
desembargador,
escritor, poeta,
membro da Academia
Goiana de Letras
e apreciador de
iniciativas culturais

Show da Virada de Uruaçu: o maior e mais badalado do Norte

