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cultura – Foi lançada nas plataformas digitais a trilha sonora completa 
de ‘Pantera negra’. canções são todas feitas para o filme e composições 
de grandes artistas: Kendrick lamar, jay rock, the weeknd, SZa, Future, 
Vince Staples, james Blake, anderson Paak, 2 chainz, SchoolBoy Q e travis 
Scott. o rapper paulista emicida também compôs uma música chamada 
‘Pantera negra’, em homenagem ao herói que sempre foi fã. lançou a 
música e o clipe dia 2. lançamento do filme no Brasil: 15 de fevereiro.

(Fonte: ‘www.correiobraziliense.com.br’)
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jc (ImPreSSo): deSde FeVereIro/2002 - jc (on-lIne): deSde SetemBro/2005

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

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

A Mineração Maracá está engajada nessa campanha e  
desenvolve ações de conscientização sobre direção segura.  
SEJA PRUDENTE, RESPEITE A VIDA!

Nada é mais valioso  
que chegar em casa seguro 
depois do trabalho e  
encontrar quem  
a gente ama.
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não perca o resto de  
sua vida se arriscando  
na estrada para chegar  
5 minutos mais cedo!

MAS, SEJA CONSCIENTE:

SEGURANÇA  
NO TRÂNSITO 

 É ASSUNTO  
DE TODOS.

Concurso da Seduce selecionará professores 
para Matemática, Química, Física e Biologia

COMUNIDADES - Página 5

Para suprir a demanda de profes-
sores da rede pública estadual nas 
áreas de Matemática, Química, Física 
e Biologia, o Governo de Goiás, via 
Secretaria de Estado da Educação, 
Cultura e Esporte (Seduce), avança 
nova etapa do trâmite com a escolha 
da instituição, Instituto Quadrix, que 
vai organizar e executar o certame, 
conforme antecipado pelo governador 
Marconi Perillo (PSDB) e pela secreta-
ria Raquel Teixeira. Serão novecentas 
vagas para professores nível 3, além 
da formação de cadastro reserva. “À 
medida que formos substituindo os 
professores que estão fora de sua área 
de atuação, poderemos definir qual é o 
déficit real que temos e novos concur-
sos serão realizados”, destaca Raquel.
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CONFIRA, NA PÁGINA 6, INFORME 
DA PREFEITURA DE URUAÇU (GOIÁS)

CURSOS EM URUAÇU: 98430-0958/3357-1987

Marconi, Raquel Teixeira, outras autoridades e, profissionais da área educacional 
durante inauguração, em 22 de fevereiro, de duas escolas em Cristalina, quando o 
Governo de Goiás anunciou a compra de trezentas mil novas carteiras para os alunos
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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

Insalubridade básica – Nossa 
crônica Insalubridade Básica

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

Imagem... - HojeImagem... - Ontem
...Em 2018, o programa Parceria Votoran-

tim pela Educação (PVE) completa dez anos 
em Niquelândia, cidade do Norte goiano. Para 
oficializar as atividades do ano, o mobilizador 
da Unidade Niquelândia, João Borges Lacet 
Montenegro, o secretário municipal da Educação, 
Rodrigo Brum, além do assessor técnico pedagó-
gico, Wesley Campos, participaram da Oficina de 
Pactuação do PVE, dias 21 e 22 de fevereiro, em 
São Paulo-SP. O evento reuniu secretários e coor-
denadores de projetos de todas as localidades que 
contarão com a iniciativa. A expansão da atuação 
do PVE, de 51 Municípios em 2017 para 103 em 
2018, é uma iniciativa do Grupo Votorantim em 
comemoração ao seu centenário (Informações: 
Assessoria de Comunicação).

...As queimadas em geral são 
nocivas para o ser humano, os ani-
mais, o meio ambiente, a vegetação... 
Queima de pneus ainda mais! Esta 
foto, de 2013, é de Uruaçu, mas no 
mundo todo o problema ainda per-
siste, causando danos substanciais, 
com toxinas liberadas. O correto é 
o correto descarte, desde o usuário, 
passando pelo borracheiro, passando 
por comerciantes do segmento de 
pneus novos e usados. Outro cuidado: 
o empilhamento ilegal e errôneo de 
pneus alimenta fartamente epidemias 
de doenças transmitidas por mosqui-
tos (Jota Marcelo).
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Quanto maior a infraestrutura, melhor para o seu povo

‘Fica 
a torcida 

por 
mais 

e mais 
obras’

Através do governo Valmir Pedro (PSDB), Uruaçu passa por destacada e positiva 
revolução, com volumoso investimento em infraestruturas dos mais diversos segmen-
tos. Jamais algum prefeito ou prefeita da localidade nortense investiu tanto como está 
investindo Valmir, sempre expondo (justos) agradecimentos aos parceiros que ajudam.

Para o bem da comunidade uruaçuense, na atual gestão obras estruturantes se tor-
naram uma realidade, contemplando direta e indiretamente milhares de pessoas. Fica 
a torcida por mais e mais obras, pois, igualmente outras cidades brasileiras, Uruaçu 
carece de dezenas de empreendimentos públicos.

“Em conclusão o que se pode 
afirmar é que saúde humana e 
saneamento ambiental (básico por 
objetivo e finalidade) constituem 
marcadores e preditores civiliza-
tórios”.

O que fazer com nossos ex-
crementos e secreções orgânicas? 
Nosso cocô, nosso xixi podem ser 
fontes de energia (elétrica, biogás) e 
até, acreditem, de proteínas. Bastam 
para tanto ter tecnologia e profis-
sionais habilitados. Como é feito 
na Inglaterra e nos Estados Unidos.

Eu me inspirei para escrever 
este texto quando estava, agorinha 
há pouco, bem confortável, em meu 
WC. Para as gerações mais jovens eu 
traduzo: WC é a sigla para water clo-
set, um anglicismo, entre milhares, 
que se incrustaram em nosso idioma. 
O nosso banheiro ou sanitário em 
Portugal é chamado casa de banho; 
na Grã-Bretanha recebe o simpático 
apelido de water closet (WC).

No caso aqui em discussão o 
banheiro entrou como um mote. 
Trago à baila a grave e muitas vezes 
esquecida questão de saneamento. 
Quando se fala em saúde pública 
ele é tão significativo que recebe o 
adjetivo básico.

E básico, como sugere o termo, 
porque deveria ser prioritário, fun-
damental e preocupação primeira de 
cada governante, de todas as esferas 
político-administrativas desse País. 
Ou seja, de prefeitos, governadores 
e presidente da República. Não é?

Vamos pegar como piloto, em 
tão sensível questão, a cidade do 
Rio de Janeiro. Afinal, ela é nossa 
capital turística, visitada por turistas 

e delegações do mundo inteiro. Ali ti-
vemos a Copa de futebol FIFA 2014 e 
as Olimpíadas 2016. Foram bilhões de 
investimentos em marketing, estradas, 
estádios, arenas de esportes, ginásios, 
Vila Olímpica, entre outras obras de 
infraestrutura. Os investimentos em 
saneamento básico foram pífios ou 
mínimos. Enormes foram as verbas 
para a corrupção.

O descaso é brutal. Tanto assim 
que as paisagens de insalubridade, li-
xos e esgotos, a céu aberto, continuam 
as mesmas de antes desses referidos 
eventos. Ficam a impressão e o visual 
de que nada foi modificado no que 
concerne aos crônicos e anacrônicos 
problemas com os excrementos e 
resíduos produzidos pelas pessoas.

Calcula-se que ali na capital flumi-
nense sejam lançados, a cada dia, nos 
rios, mananciais e no mar cerca de 5 
mil piscinas olímpicas de esgoto sem 
tratamento. Ou seja, têm-se com isto 
um cenário de absoluta degradação 
sanitária.

Não se trata apenas de um impacto 

negativo na saúde humana. Dentre as 
doenças dessa putrefação podem-se 
destacar as hepatites, disenterias, 
parasitoses, viroses e muitas outras 
infestações e intoxicações advindas 
de lixo doméstico e industrial.

A par dos danos à saúde humana, 
há uma degradação ambiental, com 
acometimento da flora e fauna e dete-
rioração da paisagem natural. Quanta 
feiura e mal-estar aos sentidos causa 
um ambiente pútrido e insalubre. É 
o completo adoecimento da nature-
za, dos rios e mares, das florestas e 
atmosfera.

Não bastasse vivermos tempos 
medonhos na política nacional, temos 
que assistir aos horrores que têm sido 
as políticas com o saneamento da na-
tureza, com todas as fontes naturais de 
recursos que a terra nos proporciona. 
E desses, a água, como recurso mine-
ra, ela tem sido a mais maltratada e 
degradada. É sabido que o Brasil é o 
País mais rico em aquíferos de água 
doce. E que triste ironia! Somos a 
Nação que mais desperdiça, que mais 

contamina e mais doenças produz 
com águas poluídas.

A cidade do Rio de Janeiro serve 
como modelo, triste exemplo do que 
ocorre Brasil afora. Certamente com 
alguns exemplos mais melancólicos. 
A região Norte é a mais abundante 
em água doce. As estatísticas recen-
tes do IBGE revelam que a falta de 
água potável e tratamento de esgoto 
chega a quase 80% em regiões do 
interior. As capitais Manaus-AM e 
Belém-PA padecem da mesma degra-
dação ambiental do Rio de Janeiro 
(foto). Paralela a essa grave questão 
de saneamento básico existe uma 
igualmente grave, a saúde pública 
das doenças endêmicas. Dentre essas 
pode-se destacar a malária, que tem 
em seu ciclo o mosquito vetor anofe-
les, cujo roteiro reprodutivo depende 
do clima (tropical) e da água.

Em conclusão o que se pode 
afirmar é que saúde humana e sanea-
mento ambiental (básico por objetivo 
e finalidade) constituem marcadores 
e preditores civilizatórios. Tal asser-
tiva e proposta têm validade tanto 
no âmbito individual como coletivo. 
Tais índices se mostram reveladores 
de nosso desenvolvimento social, 
educacional, ético, e de respeito, 
tanto na esfera privada ou pública.

Uma pessoa, uma cidade, uma 
Nação, uma sociedade são mais 
civilizadas, ou menos, na exata pro-
porção de sua condição de higiene 
de saúde pessoal e nos cuidados e 
saneamento do ambiente e espaços 
à sua volta.

Tais iniciativas cabem a cada 
um, em sua casa, no trabalho, na 
natureza, nos ambientes públicos, 
nas escolas; não só os governantes 
têm responsabilidade.

Divulgação
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Citando obra do Hospital 
de Urgências de Uruaçu, vice-
-governador Zé Éliton (PSDB) 
se mostra feliz com números 
do programa Goiás na Frente e 
disse: “A partir de agora e até 
final de junho estaremos inaugu-
rando obras todos os dias, entre 
elas o Hospital de Uruaçu”.

Até 4 de fevereiro, o programa 
de investimentos do Governo de 
Goiás, que destina R$578,7 mi-
lhões para Prefeituras, registrou 
449 processos, sendo que 135 
convênios foram celebrados com 
47,9% das cidades. Números fo-
ram apresentados pelo secretário 
estadual Extraordinário de Acom-

panhamento das obras, deputado 
estadual Talles Barreto, ao vice e 
coordenador da iniciativa, Zé Eli-
ton.  “Estamos entrando num ciclo 
importante das parcerias, que é o 
da execução de um grande volume 
de empreendimentos”, afirmou.

“Os números do Goiás na 
Frente demonstram a solidez do 
programa e grande volume de 
obras em andamento em todo o 
Estado”, especificou Zé Eliton, 
após se reunir com a equipe de 
supervisores no final de janeiro, 
evento coordenado por Talles Bar-
reto. Conforme Zé Eliton, “este é, 
sem dúvida, o maior programa de 
convênios com os Municípios da 
história do Estado”. Até o momen-

to, 135 convênios foram celebra-
dos, beneficiando 118 Municípios, 
ou 47,9% do total.

A gestão estadual disponibiliza 
para as parcerias com a municipali-
dade R$578.769.792,53. Desse to-
tal, os 449 processos em andamen-
to envolvem R$313.800.453,11; 
e, os convênios celebrados com 
os 118 Municípios somam obras 
no valor de R$238.303.221,10, 
segundo divulgou a Governança 
do Goiás na Frente.

“Estamos entrando num ciclo 
importante das parcerias do Goiás 
na Frente com os Municípios, que 
é o da execução de um grande 
volume de empreendimentos”, 
avaliou Zé Eliton.  “A primeira 

fase foi mais burocrática, opor-
tunidade em que os Municípios 
se habilitaram para o programa, 
mas agora o ritmo é acelerado”, 
esclarece. Os que já receberam 
recursos “ou iniciaram ou estão 
em fase final para iniciar as obras”.

Hospital de Uruaçu
“A partir de agora e até final 

de junho estaremos inaugurando 
obras todos os dias, entre elas o 
Hospital de Uruaçu, importante 
para a região Norte e Nordeste 
do Estado”, destacou Zé Eliton. 
“Todos os recursos para o progra-
ma estão assegurados”, reforçou.

De acordo com os dados apre-
sentados pela equipe executiva e 

‘Estaremos inaugurando obras todos os dias’
de supervisão do programa, dos 
135 convênios celebrados, 117 
deles já receberam a segunda 
parcela dos recursos, dois recebe-
ram a terceira e Guapó recebeu a 
quarta. 13 convênios estão ainda 
na primeira parcela dos recursos 
e três já receberam integralmente 
os recursos.

Somam 50 os Municípios que 
aderiram ao programa e que estão 
ainda entregando a documentação 
inicial para o processo junto à 
Secretaria de Governo. Outros 
109 estão em fase de elaboração 
de minuta para a assinatura do 
convênio; 15 projetos aprovados 
aguardam documentação com-
plementar e outros 83 estão em 

análise preliminar na Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, 
Científico e Tecnológico e de 
Agricultura, Pecuária e Irrigação 
(SED). Outros processos foram 
encaminhados para Secretarias 
afins, entre elas a da Educação 
e Esportes (Seduce). Os dados 
apresentados ao vice-governador 
referem-se ao balanço das ações 
em 2017, sob a gestão do secretá-
rio Extraordinário Talles Barreto, 
que está se desincompatibilizando 
do cargo para concorrer às elei-
ções 2018.

Prefeito de Uruaçu, Valmir 
Pedro (PSDB) salienta ser grato ao 
Governo de Goiás (Informações: 
Governadoria. Com Redação).
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Jota Marcelo/Márcia Cristina

Mesmo com o friento domin-
go 4 de fevereiro chuvoso quase 
que em toda sua totalidade, uma 
vez mais o programa Saúde em 
Movimento ajudou centenas de 
pessoas que se dirigiram até a 
sede do Colégio Estadual Dom 
Prada, Centro de Uruaçu, onde, 
na clínica móvel de saúde (bem 
equipado Ônibus da Saúde) 
coordenada pelo médico Ge-
orge Morais, diversos exames 
gratuitos foram realizados, com 
os resultados entregues no ato.

Localmente, a dedicação vo-
luntária é liderada pela advogada 
Carla Faria (doutora Carla Faria), 
que tem ao lado, auxiliando, 
os empresários Luciano Sousa 
(White Martins) e esposa Jussara 
Agnesini (ondontóloga); casal 
de empresários Ilda/Alaor Braga 
(Foto Fama); empresária Claudina 
Santana (Vidraçaria Artcom), com 
a filha arquiteta e urbanista Ka-
milla Santana também ajudando 
nessa edição.

“Agradeço muito a ajuda de 
todos”, comentou ao ‘Jornal Ci-
dade’ a advogada, que em rede 
social publicou ‘obrigado a todos 
pelo trabalho voluntário’, mencio-
nando, além dos já relacionados, 
a Prefeitura de Uruaçu, através 
do prefeito Valmir Pedro (PSDB) 
e da primeira-dama Anne Li-
gia; David Damacena, secretário 
municipal da Saúde (da mesma 
forma, Brenda Gabrielle Ferreira 
Félix Paulino, assessora de Da-
vid); Maria de Fátima (Professora 
Fatinha), que no evento repassou 
conhecimentos sobre alimentação 
saudável; integrantes da direção 
uruaçuense do partido PDT; ve-
reador Augostinho Ferreira da 
Silva (PDT), da vizinha cidade 
de Hidrolina; Dom Prada, nas 
pessoas da diretora Marlene Pa-
checo Freitas e cozinheira Maria 
Abadia; e, colaboradores especiais 
Jéssica Cristina, Fabricio Douglas 
e Uilton Júnior.

Quando o assunto é saúde – 
necessidades, consultas, atendi-
mentos, exames –, a demanda no 
Brasil é enorme, razão pela qual 
por volta das 21h do sábado havia 
gente formando fila para conseguir 
senhas, entregues até 7h. A aten-
ção voltada para Paulo Cézar de 
Oliveira (Paulinho), da equipe do 
Saúde em Movimento e orienta-
dor ao microfone, é permanente. 
Mais que orientar e organizar, ele 
motiva os presentes.

Já são 22 anos do programa e, 
ainda era madrugada (4h) quando 
doutor George Morais iniciou os 
atendimentos (de grande sucesso, 
elogiado em todas as regiões), en-
cerrados somente na parte da noite 
do domingo. Um dos melhores 
médicos atuantes em Goiás, ele 
trabalhou com inúmeros proce-
dimentos, ambos com atenção e 
carinho – eletrocardiograma e, 
ultrassonografias (de abdômen 
superior e abdômen inferior, 
próstata, pélvica, mamária, endo-
vaginal, obstétrica [gestantes, com 
gravação de DVD com as imagens 
do bebê]). Feitos também com 
qualidade (exames 4D), respon-
sabilidade e ética.

Em outra estrutura, com profis-
sionais gabaritados, foi realizado o 
exame de audiometria (avaliação 
da audição), com dezenas de aten-
dimentos.

Parceria pública
Da mesma forma que na última 

etapa na Cidade Pássaro Grande, 
10 de agosto, a Prefeitura de Urua-
çu foi parceira no acontecimento, 
com David Damacena na abertura 
representando Valmir Pedro, que, 
na noite anterior ajudou recepcio-
nar a equipe. O médico se fazia 
acompanhado da esposa-deputada 
federal Flávia Morais (PDT). Ela 
permaneceu o tempo todo em 
Uruaçu, ajudando nos trabalhos, 
algo semelhante visto em outros 
redutos. Outra apoiadora é a Câ-
mara Municipal.

Dos 13 vereadores locais, Divi-
no Negão (PDT), Robson Pimen-
tel (PTB) e Bia (PSDB) marcaram 
presença no evento, igualmente o 
vereador Augostinho. Também, 
Reginaldo da Saúde, gestor muni-
cipal da Saúde da Administração 
Valmir Pedro.

Rota
O trabalho é dividido em rotas 

e, na última foram quase 90 dias 
seguidos de trabalho em cerca 
de 100 cidades. Veio pequena 
pausa de menos de meia semana 
e as atividades retomadas em 12 
de janeiro, dentro da rota inicial 
2018. Na quinta-feira anterior, 
o atendimento ocorreu em Co-
linas do Sul, sexta e sábado em 
Niquelândia. Na segunda 5, em 
Mara Rosa, com a agenda deter-
minando Amaralina para dia 6, 
com a sequência Anápolis (dia 
7 em diante [com pequena pausa 
durante o período carnavalesco]), 
Santa Bárbara de Goiás (dia 15), 
Anicuns (16), Hidrolina (17). Daí 
por diante.

Para Flávia Morais, o esposo 
exerce trabalho missionário, co-
mentando que Deus escolhe seres 
humanos para assim atuarem, 
ajudando, fazendo o bem sem 
olhar a quem. “Deus abençoa, 
mas devemos fazer a nossa parte. 
Prevenção é importante. Mesmo 
com limitações, o doutor George 
trabalha salvando vidas, com 
carinho”.

Destacando ao microfone que 
doutora Carla Faria é dedicada ao 
que faz, a deputada federal disse 
que a advogada é bem articulada, 
tem conhecimento das necessi-
dades e não mede esforços para 
que tudo seja desenvolvido com 
perfeição.

Garantindo ao colega de parti-
do, Divino Negão, que o gabinete 
dela está à disposição do mesmo, 
Flávia Morais sublinhou se sentir 
honrada com o fato de Uruaçu ter 
um vereador do PDT.

Se voltando para Robson Pi-
mentel, a congressista manifestou 
ser importante a presença dele 
no evento, registrou gratidão (in-
clusive aos elogios referentes ao 
trabalho da esposa do médico) e se 
dispôs em constituir parceria com 
o gabinete do legislador de Uru-
açu, considerando ainda que os 
discursos dos vereadores foram de 
conteúdos positivos, com olhares 
voltados para cada comunidade.

Focando colaboradores de 
Uruaçu, Flávia Morais enalteceu 
e agradeceu bastante a parceria 
de moradores da cidade do Norte 
goiano que praticam responsa-
bilidade social. E fez questão 
de nominá-los, começando por 
doutora Carla Faria.

“Seria quase impossível rea-
lizar esse trabalho se não fossem 
vocês ajudando, nesse dia de cui-
dados com a saúde”, pronunciou 
a deputada federal.

Mensagens aos presentes
Ao usarem a palavra, basica-

mente os oradores elogiaram o 
Saúde em Movimento e agrade-
ceram por Uruaçu integrar rotas 
do programa.

David Damacena assegurou 
que quantas vezes o programa 
passar por Uruaçu, o governo 
Valmir Pedro “terá disposição de 
colaborar, dentro das possibilida-
des e, que o Saúde em Movimento, 
de boa dinâmica, ajuda muito a 
Prefeitura, que se vê todos os dias 
com demanda enorme na área da 
saúde. Essa parceria continuará”. 
Agradecendo o casal Flávia/dou-
tor George Morais, o secretário 
da saúde comentou que eles são 
parceiros por onde passam e que o 
prefeito Valmir não está medindo 
esforços para oferecer uma saúde 
pública de qualidade máxima.

Kamilla Santana pontuou: o 
trabalho dela e da mãe Claudina 
é voluntário e sem interesses, ao 
mesmo tempo em que afirmou: a 

iniciativa ajuda pessoas que real-
mente necessitam.

O parlamentar hidrolinense 
Augostinho comentou ser conhe-
cedor do programa faz muitos anos 
e que sempre as atividades visam 
ajudar quem precisa, sem perder a 
sua qualidade, através do humilde 
casal deputada/médico, comple-
tando: “A Flávia tem um ‘olhar’ 
amplo para todo o Estado de Goiás 
e para o Brasil. Ela ajuda muito”.

Robson Pimentel ressaltou que 
“o programa, de 22 anos, é exce-
lente e que a parceria Prefeitura, 
Câmara Municipal, Saúde em 
Movimento tem como objetivo 
colaborar com as famílias que bus-
cam atendimento. Sinto orgulhoso 

de estar aqui ao lado da senhora, 
deputada Flávia Morais”.

Divino Negão especificou se 
tratar de “um trabalho fantástico. 
Minha satisfação é grande por 
participar. Obrigado doutor Ge-
orge, deputada Flávia, por mais 
uma vez Uruaçu contar com esse 
grande apoio”.

Doutor George encerra sua fala 
com bonita oração. Para ele, “re-
conhecimento e gratidão são duas 
palavras mágicas”, salientando 
ainda que sempre atendeu os pa-
cientes com ética, responsabilida-
de, respeito, qualidade e carinho.

Usuários/parceiros comentam
Uma vez mais o JC colheu 

Doutor George Morais durante atendimento no interior da clínica móvel 
de saúde, em Uruaçu. O serviço é desenvolvido gratuitamente e com qualidade

Uruaçu/‘Saúde em Movimento’ – Nova etapa 
e doutor George Morais atende quem necessita

Fo
to

s:
 M

ár
ci

a 
C

ris
tin

a 
e 

Jo
ta

 M
ar

ce
lo

/J
or

na
l C

id
ad

e

depoimentos de pessoas benefi-
ciadas pelo Saúde em Movimento. 
Confira:

Sílvio Araújo da Silva (Re-
sidencial Marisa dos Santos 

Pereira Araújo): “Bom demais, 
nota mil, pois ajuda muito o 

povo. Interessante, que o médico 
tem carisma, atende a gente até 

mesmo ‘brincando’, com alegria. 
Economizei R$180, ao fazer 

bem feito o exame [ultrassono-
grafia] da bolsa escrotal”

Ângela Ferreira dos Anjos 
(setor Casego): “Iniciativa óti-

ma! Esse importante empreendi-
mento ajuda motivar a Prefeitura 
investir mais na saúde pública”

David Damacena (secretário 
municipal da Saúde uruaçuense): 
“Vejo como importante demais 
a iniciativa, que ajuda quem re-
almente carece. Nossa demanda 
é grande todo dia e essa parceria 
contribui muito. Agradeço toda 
a equipe do doutor George, a 

deputada Flávia e o empenho da 
doutora Carla para trazer o pro-
grama”. Secretário expôs ao JC 
que entre fevereiro e março, a 

Prefeitura promoverá o Mutirão 
da Saúde, aos sábados e domin-
gos, com diferentes atendimen-
tos: ultrassonografia, radiografia 
(raio X) e oftalmologia. “Isso, 
sem afetar o atendimento nor-

mal, entre segunda e sexta”

Divino Negão (vereador por 
Uruaçu pelo PDT): “Bom de-

mais. Ajuda os que precisam de 
verdade! É gratificante contar 
com essa parceria e tem muita 

gente comentando o sucesso do 
‘Saúde em Movimento’”

Doutora Carla Faria (advo-
gada): “Contribui com as pes-
soas que precisam. São muitas 

famílias beneficiadas e agradeço 
a todos que ajudam”

Casal Fernanda (gestante)/
Edson Júnior: atendimento pela 

manhã na clínica móvel, sem 
tumulto, dentro da normalidade

Doutor George Morais (mé-
dico atendente): “Nessa missão 

de ajudar, tenho orgulho em 
poder servir. Uma vez mais em 
Uruaçu e trabalhando muito. 

Voltaremos outras vezes”

Em um dos 
momentos 
da abertura, 
a deputada 
federal Flávia 
Morais 
chamou 
atenção para 
a importância 
da água e o 
bem-estar do 
ser humano

Doutora Carla Faria com os colaboradores Jéssica Cristina, 
Eutyesse Fernanda, Fabricio Douglas e Uilton Júnior. Pura 
sintonia e eficiência na ajuda aos que necessitam de atenção

Beneficiário Sílvio Araújo da 
Silva: “Bom demais, nota mil, 
pois ajuda muito o povo. In-
teressante, que o médico tem 
carisma, atende a gente até 
mesmo ‘brincando’, com ale-
gria. Economizei R$180, 
ao fazer bem feito o exame 
da bolsa escrotal”
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Visando suprir demanda 
de professores da rede pública 
estadual nas áreas de Matemá-
tica, Química, Física e Biologia, 
o Governo de Goiás, através da 
Secretaria de Estado da Educa-
ção, Cultura e Esporte (Seduce), 
avança nova etapa do trâmite 
com escolha da instituição que 
vai organizar e executar o cer-
tame, conforme prometido pelo 
governador Marconi Perillo 
(PSDB) e pela secretaria Raquel 
Teixeira. São novecentas vagas 
para professores nível 3, mais 
formação de cadastro reserva. 
Em outra novidade, o Governo 
de Goiás entrega material pe-
dagógico, verba para reformas 
e plano tecnológico.

A contratação do Instituto Qua-
drix, que foi realizada por meio de 
pregão, com base legal no artigo 
24, inciso XIII da Lei Federal nú-
mero 8.666/1993, foi publicada no 
Diário Oficial no final de feverei-
ro. O Quadrix ofereceu a melhor 
proposta pelo menor preço, de 
R$264 mil. A organização sem fins 
lucrativos atua no mercado desde 
1997 e, nos últimos anos, atendeu 
mais de 260 órgãos e empresas e 
realizou mais de 400 concursos 
públicos no Brasil.

Uma vez escolhida a empresa 
responsável pelo certame, o pro-
cesso, que em 28 de fevereiro se 
encontrava na Secretaria de Esta-
do de Gestão e Planejamento (Se-
gplan) para assinatura do contrato, 
seria encaminhado posteriormente 
à Procuradoria Geral do Estado 
(PGE) para análise. A equipe da 
Seduce acompanha todas as etapas 
do processo para agilizar a publi-
cação do edital.

O edital com os detalhes do 
certame deve ser lançado neste 
primeiro semestre e, o salário base 
inicial dos professores de nível 3 
deverá ser de R$3.126,34, para 
uma carga horária de 40 horas. Na 
primeira fase, deverão ser convo-
cados 1.416 candidatos, que forem 
aprovados na prova objetiva. Após 
a prova de títulos, classificatória, 
pelo menos mil professores serão 
selecionados inicialmente para as 
áreas de Matemática, Química, 
Física e Biologia. Os candidatos 
que atingirem o ponto de corte 
ficarão no cadastro reserva.

Os novos profissionais a in-
gressarem no quadro permanente 
da Seduce serão alocados, pre-
ferencialmente, nas unidades de 
ensino do Entorno do Distrito Fe-
deral, região que recebeu nos dois 
primeiros meses deste ano oito 
novas Escolas Padrão Século XXI, 
com estrutura ampla e moderna.

A secretária Raquel Teixeira 
salienta que esse certame é apenas 
o início de um processo maior. “À 
medida que formos substituindo 
os professores que estão fora de 
sua área de atuação, poderemos 
definir qual é o déficit real que 
temos e novos concursos serão 
realizados”, explicou ela ao frisar 
que está trabalhando muito para 
atender as demandas da categoria 
e suprir a necessidade de profes-
sores na rede estadual.

Inovação, tecnologia
Com entrega de material pe-

dagógico, liberação de verba 
para reformas e plano tecnológi-
co – dentro do compromisso que 
Marconi Perillo fez de transformar 
a rede pública de ensino em Goiás 
–, o governo estadual, por meio da 
Seduce, pratica no mês de março o 

lançamento do Goiás - Educação 
Inovadora, em evento de 6 de 
março, na capital Goiânia. Opor-
tunidade para a entrega simbólica 
de 1,7 milhão de cadernos do 
Aprender +, o repasse de quase 
R$48 milhões para reforma de 
unidades de ensino e o lançamento 
do Plano Estadual de Inovação e 
Tecnologia na Educação.

O Instituto Inspirare, o Instituto 
Natura e a Telefônica Vivo partici-
pam do Plano. A seguir, detalhes 
da iniciativa.

Aprender +
Genuinamente goiano e prin-

cipal legado pedagógico da atual 
gestão, o Aprender + é um cader-
no de atividades desenvolvido 
por técnicos da Seduce com o 
objetivo de ampliar e sistematizar 
conhecimento em Língua Portu-
guesa e Matemática. Lançado em 
fevereiro de 2017, foi distribuído 
entre alunos do 5º ao 9º Anos do 
ensino fundamental e da 3ª Série 
do ensino médio. Foram entregues 
474 mil unidades.

Devido ao sucesso, e aos in-
dicadores positivos alcançados 
com a utilização do material pe-
dagógico, este ano o Aprender + 
abrangerá toda a rede de ensino: 
do 5º Ano fundamental à 3ª Série 
do médio. Ele é apontado como 
exemplo de utilização correta de 
recursos públicos para o interesse 
da sociedade e de desenvolvimen-
to da aprendizagem nas unidades 
escolares. O caderno de atividades 
é distribuído bimestralmente, e de 
forma gratuita, a professores e alu-
nos. No evento do Goiânia Arena, 
o governador fez a entrega simbó-
lica dos primeiros exemplares. Até 
o fim do ano serão distribuídos 1,7 
milhão de cadernos de atividade 
complementar.

Reforma de escolas
No evento Goiás – Educação 

Inovadora, a oficialização do 
repasse de quase R$48 milhões 
para reforma de 450 unidades 
escolares por todo Estado, com 
recurso proveniente do Tesouro 
Estadual e, o valor tem imediato 
encaminhamento às escolas, de-
vendo ser utilizado para reforma 
em geral, variando de acordo com 
a necessidade de cada estrutura. 
Engenheiros do Núcleo de Obras 
da Seduce Goiás visitam todas 
as unidades para fazer o levanta-
mento do que precisa ser feito e, 
depois, dar início às obras.

As escolas a serem reformadas 
por meio do recurso estão localiza-
das nos Municípios de Águas Lin-
das de Goiás, Anápolis, Aparecida 
de Goiânia, Caldas Novas, Cata-
lão, Cidade Ocidental, Formosa, 
Goianésia, Goiânia, Itumbiara, 
Jataí, Luziânia, Mineiros, Novo 
Gama, Planaltina de Goiás, Rio 
Verde, Santo Antônio do Desco-
berto, Senador Canedo, Trindade 
e Valparaíso de Goiás.

Reformulação dos NTEs
Goiás passa por verdadeira re-

volução digital com o lançamento 
do Plano Estadual de Inovação e 
Tecnologia na Educação. Uma 
das ações é a distribuição de 7,5 
mil novos computadores, seis por 
escola, para uso administrativo e 
de professores. Parte dos equipa-
mentos será destinada aos 26 Nú-
cleos de Tecnologia Educacionais 
espalhados por todo o Estado.

Com isso, os NTEs deixam de 
ser somente pontos de apoio para 
as Coordenações Regionais e se 

transformam em Polos de Educa-
ção Inovadora, com salas de ex-
perimentação e novos espaços de 
formação. Também serão capaci-
tados 1.171 multiplicadores para o 
uso das ferramentas tecnológicas.

Plataforma Escola Digital
A abrangência da tecnologia é 

enorme e, será lançada a Escola 
Digital, uma plataforma gratuita 
que agrupa a média de 20 mil 
conteúdos pedagógicos digitais. 
Batizada de Aprender + Inovação, 
a ferramenta pode ser utilizada por 
todos os gestores, professores e 
alunos de Goiás graças a parceria 
entre a Seduce, o Instituto Natura, 
a Fundação Telefônica Vivo e o 
Instituto Inspirare. A plataforma 
foi customizada se adequando ao 
projeto goiano de inovação – www.
aprendermaisinovacao.go.gov.br.

O Aprender + Inovação aborda 
as mais variadas disciplinas por 
meio de vídeo-aulas, jogos edu-
cacionais, livros digitais e outros 
objetos de estudo. Desta forma, 
o alunado conta com alternativas 
bem interativas de aprendizagem. 
Também permite que professores 
elaborem planos de aula online 
e compartilhem com toda a rede 
conectada ao Escola Digital. Para 
garantir o pleno funcionamento da 
novidade e, melhor aproveitamen-
to das ferramentas disponíveis, os 
docentes passarão por capacitação.

Aplicativo Palma da Mão
Outra novidade é o aplicativo 

Palma da Mão, tecnologia que 
ultrapassa os limites da escola.

Assim como será apresentado 
ao governador, aos alunos, pais 
ou responsáveis passam a ter 
acesso a informações gerais, como 
boletim escolar, faltas, quadro de 
avisos e até compartilhamento de 
material didático. O app desenvol-
vido pela Seduce está disponível 
gratuitamente para Android e a 
partir da segunda quinzena de 
março também para iOS. Todos 
os aplicativos são integrados ao 
Sistema Administrativo Pedagógi-
co (Siap) e aos demais aplicativos 

da Seduce.
Os alunos da rede pública es-

tadual ainda terão a Conecturma, 
outra plataforma tecnológica de 
apoio ao aprendizado. Se trata de 
metodologia de aprendizagem de 
língua portuguesa, matemática 
e competências para a vida que 
reúne vários elementos, tais como 
livros didáticos, plataforma digital 
adaptativa e gamificada, etc. A 
metodologia foi desenvolvida pela 
startup Aondê Educacional, que 
tem como CEO Rafael Parente.

Histórico virtuoso
Todas as novidades, somadas 

ao que já vem sendo realizado 
desde o primeiro ano de gestão de 
Marconi (1999), colocam a educa-
ção goiana em um ciclo virtuoso 
de realizações. A mais recente foi 
a conquista do topo no Índice de 
Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb). Goiás é um dos 
quatro únicos Estados do Brasil 
que atingiram ou ultrapassaram 
todas as metas estipuladas pelo 
Ministério da Educação (MEC).

Há menos de um ano, foi 
lançado o programa Goiás na 
Frente Educação, que destinou 
mais de R$510 milhões para a 
rede de ensino. Entre os benefí-
cios anunciados naquela ocasião 
pelo governador e por Raquel 
Teixeira estão o reajuste de salá-
rio dos professores; a criação do 
vale-alimentação para todos os 
servidores; a aquisição de ônibus 
escolares; a climatização das es-
colas; a distribuição de conjunto 
aluno; e, a construção e reforma 
de escolas e quadras esportivas.

Desde janeiro, Marconi Pe-
rillo, o vice-governador Zé Eliton 
(PSDB) e Raquel Teixeira também 
estão percorrendo o interior goia-
no para inauguração de escolas 
Padrão Século 21. A previsão é 
entregar 50 delas em 2018. Estão 
em fase de licitação, outras 17 
unidades de ensino (Informações, 
com adaptações e, Redação: Co-
municação Setorial da Seduce. 
Leia mais sobre o Governo de 
Goiás, ao lado).

Seduce abre novecentas vagas para professores
Escolha de secretariado 
leva em conta critérios 
técnicos, diz Zé Eliton

O vice-governador de Goiás, 
Zé Eliton (PSDB), afirmou dia 23, 
em entrevista à rádio Sagres 730 
AM, que critérios técnicos estão 
sendo estabelecidos para escolha 
dos nomes que irão compor o 
Governo de Goiás a partir de abril, 
mês que assume o comando do 
Estado. Segundo Zé Eliton, que 
também concedeu entrevista ao 
televisivo Programa Paulo Be-
ringhs, as conversas com partidos 
estão sendo norteadas com olhar 
específico na composição técnica 
com meta de atender às deman-
das. Ele frisou que a discussão 
partidária é muito importante na 
medida em que as legendas dão 
sustentação política para a gestão.

“Nós vivemos um governo no 
modelo de coalizão”, disse. “É 
preciso que tenhamos uma base 
partidária sólida para garantir 
a governabilidade”, afirma. “O 
Estado precisa remeter matérias à 
Assembleia Legislativa [do Esta-
do de Goiás] e, naturalmente, para 
executar programas é necessária 
uma base de sustentação”.

Zé Eliton lembrou, por exem-
plo, a escolha do ex-governador 
Irapuan Costa Júnior para Secreta-
ria de Segurança Pública do Esta-
do de Goiás (SSP), a manutenção 
da professora Raquel Teixeira na 
Secretaria de Estado da Educa-
ção, Cultura e Esporte (Seduce), 
além de Joaquim Mesquita na 
Secretaria de Estado de Gestão 
e Planejamento (Segplan). Sobre 
este último, lembra que “trata-se 
de homem que não tem ligação 
partidária e permanece na Pasta”.

Além da mudança nos coman-

dos das Pastas, o futuro gover-
nador informou que a estrutura 
administrativa também sofrerá 
alterações, dentre elas, o Gabinete 
de Assuntos Estratégicos, que terá 
espaço próprio para desenvolver 
os trabalhos. Para a Pasta, ele 
convidou o ex-secretário de Segu-
rança Pública, Ricardo Balestreri.

Zé Eliton destaca que a discus-
são partidária é muito importante, 
já que as siglas dão sustentação 
política a qualquer governo. “É 
preciso que tenhamos uma base 
partidária sólida para garantir a 
governabilidade no âmbito espe-
cialmente da Assembleia, porque 
o Estado precisa remeter matérias 
todos os dias àquela Casa para 
executar programas”, evidenciou.

“No próximo dia 7 de abril 
estou saindo do Governo, com 
tranquilidade para dar lugar ao 
vice-governador Zé Eliton, que 
me acompanhou nesses anos 
todos, com a certeza do dever 
cumprido, mas, com a segurança 
de que ficará no meu lugar uma 
pessoa preparada para os desafios 
futuros”, sublinhou recentemente 
o governador Marconi Perillo 
(PSDB) (Informações, com Re-
dação: Comunicação Zé Eliton).

Formosa: Marconi, Raquel, prefeito local, outras autoridades 
e, profissionais da área educacional, na inauguração de mais 
uma escola, dia 20, quando o Governo de Goiás anunciou 
a aquisição de trezentas mil novas carteiras para o alunado

Segundo a secretária estadual Raquel Teixeira, os profissionais 
selecionados para atuar na rede pública de Goiás serão 
enquadrados no nível 3 e o salário base inicial dos professores 
deverá ser de R$3.126,34, para carga horária de 40 horas
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Zé Eliton: “Nós vivemos um governo no modelo de coalizão”

Os novos profissionais a ingressarem no 
quadro permanente da Seduce serão alocados, 

preferencialmente, nas unidades de ensino 
do Entorno do Distrito Federal
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Goianiense Giovanna 
Veríssimo, coroada Miss 
Goiás 2018 dia 29 de 
janeiro, representará Goiás 
no concurso Miss Brasil

√ Publique sua foto!
√ Divulgue seu evento!
√ Anuncie sua empresa!
√ Contatos: 3357-4158, 98463-7622, 
98500-1331, jotacidade@gmail.com

POR AÍ...
Márcia Cristina

Uruaçu: Thalita Keulhe, 
futura agrônoma, 
defensora do 
agronegócio e filha de 
Lucineide Silva/do vereador 
Joeli do Salão

Filha do casal doutora Miriam Endres/Inácio Moreno, 
a inteligente e dedicada Marianna Endres Moreno 
passou para Medicina, em Dracena-SP e Mineiros-GO. 
Optou por Dracena. No primeiro registro (com a mãe), 
em Uruaçu, dia do trote feito por amigos. Abaixo, momento 
representativo: matrícula na cidade paulista

@Fotocitando

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

Selfie/Miriam Endres

João Pedro Moura, de Uruaçu 
e ganhador do Mister Brasil® 
2018, realizado em novembro. 
Mister Goiás 2018, disputou 
com mais de 20 candidatos
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