JORNAL CIDADE
Editor-chefe: jota marcelo

uruaçu GoIÁS, 16 a 31 de marçO DE 2018 - EDIÇÃO 278 - Ano xVI - R$2,50

www.jotAcIdadE.com

Durante visita técnica à obra de
unidade em Uruaçu, Marconi Perillo
comentou que a inauguração, no meio
do ano, representará construção física
pronta, aquisição e funcionamento
dos equipamentos, Organização Social em Saúde (OS) definida e que o
atendimento terá o mesmo padrão de
qualidade de toda a rede hospitalar
do Governo de Goiás. Popularmente
chamado de Hospital Regional, Hospital Regional do Norte ou Hospital
de Urgências de Uruaçu, a estrutura
atenderá oficialmente pelo nome de
Hospital Estadual Geral e Maternidade
de Uruaçu Maria Pires Perillo (Hemu).

Márcia Cristina/Jornal Cidade

Governo de Goiás pretende inaugurar
Hospital Regional em meados de 2018

Com área construída de 33 mil metros quadrados, Hemu atenderá a macrorregião
Centro-Norte, que possui com 1,100 milhão habitantes, somando 60 Municípios

CIDADE - Páginas 3 e 4
OPINIÃO

Ferrovia Norte-Sul:
VALEC e governo
federal precisam
desburocratizar
urgente atividades,
facilitando a prática
da operação

CONFIRA, NA PÁGINA 1, INFORME
DA PREFEITURA DE URUAÇU (GOIÁS)

CAMPINORTE (GO) – Venda de terrenos no LOTEAMENTO JARDIM DOS IPÊS

VENDE-SE terrenos no LOTEAMENTO JARDIM DOS IPÊS, em Campinorte
(cidade do Norte de Goiás). Tem toda infraestrutura: água, energia e rede
de esgoto. Loteamento conta com casas construídas.
Carlos: (62) 98560-7410 Patricia: (62) 98246 2667 Edilene: (16) 98835-8118
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Cultura – Em passagem pelo Brasil, fazendo turnê, o porto-riquenho
Luis Fonsi, um dos maiores nomes da música latina da atualidade e autor
da música ‘Despacito’, revelou, dia 27 de março, grande vontade: gravar
com artistas brasileiros. “Pode ser mulher ou homem. Tem tantos artistas
que adoraria compartilhar um pouco de minha música com eles... Está
nos planos!”. Despacito, que tem o seu vídeo como um fenômeno de
visualizações na rede social YouTube.
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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
A Norte-Sul precisa ser de todos, fomentando a economia
Em um País que muito se desperdiça, impressiona o quanto o governo federal deixa
ferroviário comercial de cargas’. É preciso desburocratizar.
de atuar adequadamente em favor de causas que tantos benefícios renderiam e seriam
Da mesma forma, outros trechos necessitam de especial e urgente atenção da parte
compartilhados por todo o Brasil, contemplando a economia, as gestões estaduais e
do governo federal, afinal, se encontram na mesma situação.
os Municípios.
As linhas férreas são mais que seculares no Brasil e da estrutura das antigas, muito
O segmento transporte, no mundo inteiro, é caro. Caro porque tem manutenção cara.
se perdeu, infelizmente. Em tempos recentes (1991) o governo federal incluiu a Rede
Em uma das alternativas para a busca de economia maior, existe, de fato, a possibiFerroviária Federal S.A. (RFFSA [liquidada em 1999]) no Programa Nacional de Delidade de popularização do transporte ferroviário de carga neste País extenso e, que,
sestatização, advindo, em etapas, a transferência de suas malhas para o setor privado,
mesmo sob determinada desorganização, detém o maior sistema ferroviário
durante o período de 30 anos, prorrogáveis por três décadas.
da América Latina.
Isso decorreu e decorre justamente devido o governo federal não conse‘Nunca é
Uruaçu, em Goiás, localidade sede do Jornal Cidade, conviveu décaguir tocar satisfatoriamente o negócio das estradas de ferro, sinônimo de
demais viagens seguras, econômicas e ecologicamente sustentáveis. Porém, em se
das com a expectativa da construção, passagem de trecho em terras suas e
lembrar as tratando de casos recentes, a burocracia e a lentidão reinam no antro desse
operacionalização (funcionamento) da Ferrovia Norte-Sul (FNS), empreendimento da VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., empresa
cargas típicas negócio de milhões de reais.
pública, sob a forma de sociedade por ações, vinculada ao Ministério dos
Que a Norte-Sul – não construída para se enferrujar ou pertencer a poucos
do modal
Transportes.
–, tenha sim parte das operações retiradas VALEC, com a iniciativa privada
ferroviário’ assumindo. Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), aprovação,
‘Logística regional de transporte de minério de ferro e o desenvolvimento
da exploração de outros minerais, bem como, viabilizará nova alternativa
minutas de Editais daqui e dali, plano de outorga, contrato de subconcessão
para o escoamento da produção de açúcar, milho, etanol, soja e seus subprode dois trechos... Que tudo seja resolvido rápido, pois é uma oportunidade
dutos farelo e óleo na área de influência da ferrovia’, atesta a VALEC, em comunicado
positiva para o Brasil desenvolver.
institucional.
O volume de cargas transportadas no Brasil por trens apresentou crescimento de
Porém, a VALEC e o governo federal precisam, urgente, urgente, urgente desburocerca de 30% (2006-2016), segundo o Anuário do Setor Ferroviário, publicação da
cratizar muitas atividades, facilitando a prática da operação na FNS, que tem seu Tramo
ANTT. Imagina se ordem maior fosse realidade no segmento. Nunca é demais lembrar
Central localizado entre Porto Nacional-TO e Anápolis-GO (Uruaçu está no meio disso),
as cargas típicas do modal ferroviário: produtos siderúrgicos, grãos e afins, minério de
somando extensão de 855 quilômetros, passando por 14 Municípios de Tocantins e 19
ferro, cimento e cal, adubos, fertilizantes e similares, derivados de petróleo, calcário,
de Goiás. Não basta a posição ‘plenamente operacional e disponível para o transporte
carvão mineral e clinquer e contêineres.

Imagem... - Ontem

SAÚDE DO
CORAÇÃO

Doutor João Joaquim de Oliveira

...A 17ª Cavalgada de Sant’Ana – promovida
pela entidade Cavaleiros de Sant’Ana, sediada em
Uruaçu e presidida por Véi Chico (foto) –, terá
Gino & Geno como atração musical no pouso.
Inovação, neste ano, com participação automática de todos os integrantes do tradicional evento:
amazonas e cavaleiros serão premiados (primeiro
lugar) com R$500 cada (miss e mister). O segredo
para ganhar envolve beleza do participante e o enfeite do animal. A organização é possível devido o
árduo trabalho de toda a diretoria, o patrocínio de
parceiros e a participação popular. Dias 29 e 30 de
junho, está aí e, fica a recomendação para que o kit
seja comprado o quanto antes, pois é obrigatório
usá-lo. Escritório: avenida Tocantins, Centro, em
frente ao Museu Dom Prada (Jota Marcelo).

Márcia Cristina/Jornal Cidade

Facebook/Dé Aranha

...Em pé: Cláudio Coutinho (técnico)
(esq.), Toninho Baiano, Leão, Abel, Alex,
Júnior e Paulo César Carpegiani. Agachados: Dé Aranha (esq.), Adílio, Mendonça,
Zico e Guina. De Dé Aranha: ‘Os melhores
do ano de 1978! Bons tempos, só craques
de bola e eu aprendendo com esses gênios!
Aí, compadre, esses caras aí teriam vaga no
seu time de hoje? Abraços e beijos do Aranha/Spider!’. É uma seleção de qualidade
e marcaram época, em período que quase
tudo era melhor: futebol jogado, torcidas,
estádios, crônica esportiva, resenhas e
muito mais. Apenas os salários deles eram
piores, comparando com a realidade do
mercado da atualidade (Jota Marcelo).

Imagem... - Hoje

TI e Psicopatias – TECNOLOGIAS
DA INFORMAÇÃO E DOENÇAS
MENTAIS

Eu não sou psicanalista nem
psiquiatra por formação, sou apenas
por informação. Por isso e por direito
sinto-me livre para opinar sobre o
tema da área de outros profissionais
e ensaístas. A minha reflexão de hoje
vai para a probabilidade existencial,
ou da relação entre tecnologia da
informação (TI) e doenças mentais.
Para melhor contexto, TI se entende por todos os recursos, meios
e objetos de conexão com a internet
e redes sociais. Assim têm-se do
tradicional computador de mesa ao
smartphone, iPhone, tablets e iPads.
Entendido também que tais aparelhos podem ser usados, sem estar
conectados com a internet, como na
execução de áudios e vídeos.
O uso massivo da internet no
Brasil tem cerca de duas décadas. O
mesmo tempo também para o telefone celular e as mídias digitais. Em
que pesem ser conquistas recentes,
já se conhecem estudos conclusivos
das consequências do emprego abusivo e imoderado dessas tecnologias.
Há, por exemplo, na USP e Unifesp
(Universidades do Estado de São
Paulo) grupos de profissionais (psicólogos e psiquiatras) dedicados aos
efeitos e consequências da chamada
dependência da conexão ou web
dependência. O mecanismo desse
“vício tecnológico” se assemelha
ao vício da dependência química
(adicção). Como são os adictos de nicotina, da cocaína, do álcool e muitas
outras substancias lícitas e ilícitas.
O mecanismo dessa forte aliança
do usuário com sua mídia (smartphone, celular) se dá na área cerebral.
Nas mesmas sinapses e neurônios da
dependência química. Assim, essas

Márcia Cristina

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

“Assim se pode concluir que
no mínimo o uso irracional,
nocivo e delituoso da
tecnologia da informação
propicia a que surjam essas
crises psicóticas, como
primeira manifestação, nesses
doentes mentais. E eles
cometam crimes os mais
bárbaros aqui pelo
Brasil e pelo mundo”
áreas cerebrais vão insidiosamente,
cronicamente, sendo adestradas,
condicionadas e treinadas a funcionar “melhor” ou “pior” tendo esses
recursos e mídias à disposição, o
adicto das mídias não consegue mais
viver independente dos objetos em
estado online.
Um dos efeitos bem característico
da adição tecnológica é a fobia da
desconexão com a internet, telefone
celular e das mídias digitais. Nomofobia é a fobia dessa desconexão, o vício
no sistema de recompensa de redes
sociais – como os likes de Facebook,
retuítes, views em vídeo de YouTube,
e corações no Instagram –, também
pode ser um fator que contribui na
dependência, pois é uma forma de
obter pequenos prazeres psicológicos
de forma fácil e rápida.
Essa fobia da desconexão é na
verdade um corolário de outro grave
distúrbio da dependência, o transtorno de ansiedade. É uma angústia ou
ansiedade pela necessidade do porte
permanente de um instrumento de
mídia conectado (online) com a internet e suas populares redes sociais,
Facebook, WhatsApp, etc.
Como referido, embora de conhe-

cimento recente, já se sabe dos danos
psíquicos e na saúde mental que
essa dependência traz aos usuários
com esse perfil. E cada vez mais tais
questões deverão merecer mais atuação, cuidados de pais, de educadores
e profissionais e pesquisadores da
matéria. Uma última questão de porte
igualmente grave se refere às doenças
psiquiátricas mais específicas. Como
são os casos das esquizofrenias, do
transtorno bipolar e a intitulada personalidade psicopática.
Até então, a gênese da maioria das
doenças psiquiátricas é desconhecida.
O entendimento da psique humana
ainda tem muitas incógnitas. Se a normalidade já é de difícil compreensão,
imagine então a patologia das doenças
mentais, um labirinto sem começo e
sem saída. Fazendo um paralelo entre
as doenças mentais e as orgânicas.
Para muitas doenças cardiovasculares e degenerativas, como o câncer,
existem os chamados fatores de risco.
Como exemplo, o tabagismo, o alcoolismo e a obesidade que aumentam
a prevalência destas doenças.
De forma análoga quando se fala
em psicopatias aventa-se a teoria
dos gatilhos. Seria um fator social,

ambiental, cultural, comportamental
ou químico que propiciasse o surgimento de uma doença psiquiátrica
em um indivíduo com essa predisposição constitucional e genética. Em
suposição de que minha mente ou
psique continua normal, invadem-me
esta inquietação e esta interrogação.
Não estaria o emprego abusivo das
tecnologias da informação funcionando como gatilhos para muitas
enfermidades mentais?
Com a palavra os especialistas
e estudiosos do assunto. Se tanto,
deixo outra tese igualmente relevante. Muitos são os casos de bullying
virtual (ciberbullying), de suicídios
(vide jogo da baleia), de homicídios
e atentados. Vários são os relatos,
registros e documentos de que os
autores de tais crimes e atentados se
inspiravam em episódios semelhantes e registrados na internet.
Assim se pode concluir que no
mínimo o uso irracional, nocivo e delituoso da tecnologia da informação
propicia a que surjam essas crises
psicóticas, como primeira manifestação, nesses doentes mentais. E eles
cometam crimes os mais bárbaros
aqui pelo Brasil e pelo mundo.
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Visitação: prefeito Valmir Pedro (esq.), Marconi Perillo, deputada Eliane Pinheiro,
vice-prefeito doutor Juarez Lourindo e deputado Júlio da Retífica no canteiro da obra do Hemu

Jota Marcelo
Ao visitar obra de unidade de
saúde em Uruaçu, Marconi Perillo reafirma que inauguração
representará obra física pronta,
aquisição/funcionamento de
equipamentos, Organização Social em Saúde (OS) selecionada
e que o atendimento terá mesmo
padrão de qualidade da rede
hospitalar do Governo de Goiás.
Na tarde de terça-feira 27 de
março, o governador de Goiás,
Marconi Perillo (PSDB) visitou
tecnicamente a obra do Hospital
Estadual Geral e Maternidade
de Uruaçu (Hemu). Comumente
chamado de Hospital Regional,
Hospital Regional do Norte ou
Hospital de Urgências de Uruaçu,
a estrutura ganhou nova denominação. Em outubro do ano passado, a gestão estadual instituiu o
Complexo Estadual de Serviços de
Saúde de Goiás, padronizando a
nomenclatura de seus respectivos
equipamentos públicos. O hospital
receberá o nome de Maria Pires
Perillo, mãe de Marconi e falecida em 18 de julho de 2012. Ao
Jornal Cidade, ele disse durante
entrevista coletiva, que a homenagem é uma iniciativa do deputado
estadual Júlio da Retífica (de ida
para o PTB) e que aliados lidam
com a questão. A homenagem foi
aprovada na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás em 19
de agosto de 2015, via projeto de
indicação 751/14. O parlamentar
caracteriza que “o hospital é peça
fundamental na melhoria de qualidade de vida de um grande número
de pacientes que migram para a
capital em busca de atendimento
médico-hospitalar”.
O Governo de Goiás idealizou
inaugurar o Hemu no final de junho. Presidente do PSDB Uruaçu,
Mauri Lemes comentou ser dia
30 do citado mês, com a presença
de Zé Eliton (PSDB), sucessor de
Marconi de 7 de abril em diante,
face desincompatibilização, atendendo legislação eleitoral – Marconi tende se candidatar a senador
nas eleições deste ano.
Conforme publicação deste
periódico (na primeira semana

de fevereiro), Zé Eliton garantiu,
ao fazer balanço e mirar série de
inaugurações: “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”.
A comitiva governamental (da
qual fez parte Deusdedith Vaz,
superintendente-executivo da
Secretaria de Estado da Saúde
[SES-GO]) foi ciceroneada pelo
prefeito anfitrião Valmir Pedro
(PSDB), mais outras autoridades
locais e regionais. Antes de ir para
a unidade, a comitiva visitou três
obras com recursos do Governo
de Goiás: Ciclovia do Cerrado;
pavimentação asfáltica nos setores
Aeroporto I e II; e, total reconstrução asfáltica, com construção de
rede pluvial, da avenida Galdino
Moreira de Souza (Contorno), justamente a via do Hemu – esquina
com rua Pará. Depois do compromisso na sede do Hemu, todos
foram para a concentração pública
organizada poucas quadras dali,
ocasião em que benefícios foram
disponibilizados para a população.
Leitos
O Hospital de Uruaçu – com
área construída contabilizando 33
mil metros quadrados, em terreno
de 63 mil metros quadrados –,
atenderá a macrorregião Centro-Norte com 1 milhão e 100 mil
habitantes, agrupados em 60
Municípios. Uruaçu integra a Regional de Saúde Serra da Mesa (ou
Administração Regional de Saúde
Serra da Mesa [ARS Serra da
Mesa], estrutura da saúde pública
do Governo de Goiás), com sede
em Uruaçu, dirigida pelo médico
Ernani Machado de Lima.
A unidade de saúde contará
com 283 leitos, sendo 238 de internação com 20 Unidades de Terapia
Intensiva (UTIs) adulto, dez UTIs
pediátricas e dez UTIs Neonatais,
além de outras cinco Unidades de
Cuidados Intermediários (Ucin).
A gestão estadual está investindo
R$104 milhões na construção (que
está com quase 90% da obra em
fase de conclusão), no mobiliário e
em equipamentos (R$50 milhões)
para o funcionamento da unidade.

O JC perguntou Marconi quanto aos equipamentos e o mesmo
respondeu que os recursos estão
garantidos para toda a compra.
Expôs também: os procedimentos
para definição da OS que administrará a casa de saúde terá rito
normal, sem atropelos.
O Hemu será um hospital geral
e comporá a rede de Hospitais Gerais do Estado de Goiás (Hoge). O
ambulatório do Hemu atenderá as
especialidades de gineco-obstetrícia, urologia, proctologia, clínica
médica, clínica cirúrgica, ortopedia, traumatologia, cardiologia,
gastroenterologia, pneumologia,
neurologia clínica e mastologia.
Quando estiver com a sua capacidade total de funcionamento,
realizará 1.137 internações hospitalares/mês, 2.100 atendimentos
de urgência/emergência e 15.100
mil consultas ambulatoriais.

Rede e qualidade
Para o secretário de Estado da
Saúde, Leonardo Vilela, a obra
é estratégica e fará composição
da rede estadual de assistência
médica em uma das regiões mais
carentes de Goiás. Ressaltando
que atualmente cerca de 16 órgãos de controle fiscalizam as
ações da SES e a administração
dos hospitais, ele é enfático: isso
mostra a procura da gestão pela
transparência.
O Hospital Estadual Geral e
Maternidade de Uruaçu faz parte
do programa estadual que formará
uma rede de hospitais gerais em
todo território goiano composta
por outros três: Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto
Rassi (HGG), Hospital Estadual
de Pirenópolis Ernestina Lopes
Jaime (HEELJ), Hospital Estadual
e Maternidade Nossa Senhora de
Lourdes (HEMNSL).
Em janeiro, durante inauguração do Centro de Diagnósticos do
Centro de Reabilitação e Readaptação Doutor Henrique Santillo
(Crer), na capital, Marconi Perillo prestou contas das ações em
programas do Governo de Goiás
na área da Saúde em seus quatro
mandatos. “Nossos hospitais são
[Outras informações: submaos melhores do Estado de Goiás e
estão entre os melhores do Brasil”, térias desta página e da seguinte

Média de 1,5 mil empregos serão gerados
fase da construção civil”, comenta
Mauri Lemes, presidente do PSDB
uruaçuense, que no canteiro da
obra estava no dia em que foram
colocadas as placas contendo
dados da construção. Antes disso,
muitas foram as jornadas dele
(Goiânia, Brasília, outros centros),
juntamente com o hoje prefeito
local, Valmir Pedro (PSDB), viabilizando o início da obra.
Muitas vagas
O número de profissionais que
trabalharão no Hemu somará cerca
de 1,5 mil pessoas. A reportagem
do Jornal Cidade apurou: serão
vagas para médicos de várias
especialidades; biomédicos; fisioterapeutas; psicólogos (as)
hospitalares; assistentes sociais;
nutricionistas; enfermeiras (os);

condutores (as) hospitalares (maqueiros [as]); camareiras (os);
técnicos (as) de enfermagem;
motorista de ambulância; recepcionistas; auxiliares de farmácia;
enfermeiras (os); analistas de
processos; analistas de qualidade;
auxiliares de laboratório; técnicos
em radiologia; zeladoras (es);
vigilantes; jardineiros; auxiliares administrativos; analistas de
departamento de pessoal; faturistas; técnicos em segurança do
trabalho; e, outros. Inclusive com
cadastro reserva.
Quem trabalha em determinado
lugar e optar por atuar no Hemu,
abrirá oportunidade para terceiros,
fato que proporcionará outras centenas de vagas de emprego.
Nos critérios do Edital, as
vagas serão destinadas a profis-

sionais de Uruaçu ou que tenham
disponibilidade para residir na
cidade do Norte goiano. No caso
dos muitos médicos, habitarão em
Uruaçu ou permanecerão morando
onde estão hoje, se deslocando
quando dos plantões (Confira outras submatérias) (Jota Marcelo).

Márcia Cristina/Jornal Cidade

Valmir, Marconi e comitiva em entrevista no interior da obra

Cabo Borges: ‘Hospital
salvará muitas vidas e a
região será referência’

Cabo Borges (esq.) se fez presente em Uruaçu, na companhia
de outras autoridades altorizontinas: o vice-prefeito Silvestre
Rodrigues (PSDB) e, os vereadores Rosana Frois (PPS),
presidente da Câmara e, Edmar Ramos (Tatá [PP])

Jota Marcelo
Prefeito de Alto Horizonte,
Cabo Borges (PSD) avalia que
o Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu Maria Pires
Perillo (Hemu), visitado em 27 de
março pelo governador Marconi
Perillo (PSDB) e comitiva, salvará
muitas vidas, vai melhorar a situação da Saúde pública e tornará a
região ser referência no setor.
Falando ao Jornal Cidade minutos antes da chegada de Marconi, para percorrerem o interior da
obra, o prefeito comentou: “Essa
construção do Hospital Regional
para a nossa região Norte, o Estado inteiro, é de uma importância
tão grande que às vezes as pessoas
não sabem imaginar. Hoje, quantas pessoas perdem a vida daqui
para Goiânia, quantas pessoas
adoecem e ficam sem saber para
onde ir e perdem a vida!?!”, alerta.
“Eu acredito que aqui, o hospital salvará muitas vidas, vai melhorar e a região será referência,
tendo um grande hospital. Problema de saúde pública hoje não é
um privilégio só da nossa região”,
detalha. Listando que o País inteiro tem sofrido com a qualidade do
serviço na área do Sistema Único
de Saúde, o prefeito menciona:
“Ele é um hospital de referência
para atender exclusivamente os
pacientes do SUS. É uma realidade totalmente diferente”.
Segundo Cabo Borges é necessário avistar o amanha. “Temos
que pensar no futuro, na gestão
desse hospital, porque é impossível esse ele ser tocado sem a
parceria de todos os Municípios da
região Norte. Nós temos que preocupar com um projeto de gestão
ASCOM/Prefeitura de Uruaçu

Do vice-governador de Goiás,
Zé Eliton (PSDB/governador a
partir de 7 de abril), em recente
declaração: “O papel do Estado é
ter foco no ser humano, é dar a ele
oportunidades, é praticar justiça
social, como a saúde pública de
qualidade e a ampliação dos programas de inclusão”. O Governo
de Goiás determina que uma das
ações iniciais da Organização
Social em Saúde (OS) que vai
administrar o Hospital Estadual
Geral e Maternidade de Uruaçu
Maria Pires Perillo (Hemu) deve
ser o lançamento do Edital para
contratação de profissionais de
dezenas de áreas de atuação.
“Essa busca de profissionais
para trabalharem no hospital será a
segunda grande movimentação da
economia local e regional, após a

Marconi Perillo cumprimentou os operários da obra. Um a um
Márcia Cristina

pontuou, analisando a revolução
no atedimento com a adoção do
modelo de gestão compartilhada
com Organizações Sociais em
Saúde (OSs). Esse êxito fez com
que Goiás se tornasse referência
no Brasil na gestão por OSs.
“Nosso governo vai deixar
dez grandes hospitais com atendimentos de alta complexidade”,
manifestou. “Muitas pessoas vêm
aqui e não sabem que esse é um
hospital público, do Governo do
Estado. Basta andar por ele para
que se perceba o carinho que
temos pelas pessoas atendidas
no Crer: limpeza, organização e
atendimento padrão”, detalhou.
“Quando se faz pesquisa, algumas
pessoas reclamam da saúde pública, mas não sabem que aqui em
Goiás o governo faz a sua parte, e
faz com competência”, esclareceu.
Ao citar dez, Marconi, corretamente, referencia outras unidades
(integrantes da Rede Hugo, com
acesso regulado), entre elas, o
Hospital Estadual de Urgências
de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz
(Hugo), Hospital Estadual de
Urgências da Região Noroeste de
Goiânia Governador Otávio Lage
de Siqueira (Hugol), Hospital
Estadual de Doenças Tropicais
Dr. Anuar Auad (HDT) e Hospital Estadual Materno-Infantil Dr.
Jurandir do Nascimento (HMI)
– capital. Hospital Estadual de
Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Huana). Hospital
Estadual de Urgências de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada
(Huapa). Hospital de Urgências
de Trindade Walda Ferreira dos
Santos (Hutrin). Hospital Estadual
de Urgências da Região Sudoeste
Dr. Albanir Faleiros Machado
(Hurso) – Santa Helena de Goiás.
Hospital Estadual de Jaraguá Dr.
Sandino de Amorin (Heja).
Na atualidade, 17 unidades
de saúde públicas localizadas
em Goiânia e no interior são
administradas por OSs, em iniciativa iniciada em Goiás no ano
2002, com a inauguração do Crer,
ampliando-se a partir de 2012, via
mudança no modelo de gestão das
unidades.
O Governo de Goiás relembra
que apoia os hospitais filantrópicos, garantindo o funcionamento
das unidades, a oferta de UTIs.
“Se não fosse a ajuda do Governo
do Estado, a Santa Casa de Goiás,
o Hospital São Pedro de Alcântara,
Santa Casa de Anápolis, Santa
Casa de Goiânia, de Nerópolis, de
Buriti Alegre, já tinham fechado”,
explanou Marconi em entrevista
televisiva de setembro. “O SUS
[Sistema Único de Saúde], o
governo federal faz de conta que
paga leitos de UTIs, leitos hospitalares. Uma consulta que é feita,
o governo federal paga R$6”,
afirmou, em tom inconformado,
o governador.

Márcia Cristina

ASCOM/Prefeitura de Uruaçu

Hospital Regional de Uruaçu
será inaugurado no meio do
ano, projeta Governo de Goiás

Mauri Lemes (e.), com Marconi, no Aeroporto: “Movimentação”

para que não fique uma estrutura
de excelência fechada por falta de
organização na área de gestão”.
O entrevistado opina que “não
adianta, às vezes, o prefeito pensar: ‘Inaugurou o Hospital Regional, resolveu meu problema
de saúde’. Isso aqui depende de
dinheiro, cada prefeito terá que se
organizar, ver o que o Município
vai partilhar na gestão, pois não
adianta. O Estado sozinho não vai
funcionar, a União não vai assumir
sozinha, a gestão desse hospital
tem que ser uma gestão compartilhada. Não só com serviços, na
hora de usar o serviço, mas, na
hora de colocar para funcionar,
através de recursos financeiro”.
Investir no preventivo
Cabo Borges elucida que no
Município existe um trabalho focado baseado na educação, saúde
e segurança. “É o nosso governo,
é a razão do poder público existir
e, nós temos lá trabalhado muito
na questão da saúde, ampliando,
organizando nossa estrutura municipal de saúde.”
Questionado como obter sucesso nessa área, no plano municipal,
Cabo Borges comunicou: “Cada
prefeito tem que cuidar da sua
atenção básica. Nós precisamos
mudar a cultura da saúde, porque
preocupamos muito com o curativo e esquecemos de investir no
preventivo. Então, hoje, o que vai
baratear a saúde, que vai melhorar a saúde pública no Estado, no
Brasil e no nosso Município é a
questão de fazer bem as políticas
de saúde preventiva”, finaliza, no
alto de toda uma experiência (Leia
mais sobre o Hemu na submatéria
final, na página 4).
Márcia Cristina

Prefeito Cabo Borges, em
entrevista ao Jornal Cidade:
“Problema de saúde pública
hoje não é um privilégio
só da nossa região”
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Jota Marcelo
Na sequência da cobertura
destacando visita técnica de 27 de
março, o Jornal Cidade informa
sobre relacionamentos institucionais. Confira.
Presidente do PSDB uruaçuense, Mauri Lemes, que desempenha
papel fundamental, juntamente
com Valmir Pedro, agora prefeito
da cidade nortense, pelo mesmo
partido, desde a época em que
muitos não mais acreditavam que
um tijolo sequer seria assentado
(nascendo o Hospital Estadual
Geral e Maternidade de Uruaçu
Maria Pires Perillo [Hemu]), diz
se tratar “da maior obra do Governo de Goiás em toda a sua história,
na região Norte. Todos nós só
temos o que ganhar com isso e,
sempre faço questão de agradecer
o carinho do governador Marconi
Perillo [PSDB]”.
Valmir Pedro, em rede social
escreveu na véspera da visitação
de Marconi: ‘Acreditar no que parece impossível sempre foi rotina
na minha vida, mas também lutar
pela concretização dos sonhos
sempre foi o meu cotidiano. Hoje,
quando vejo os detalhes finais das
obras do Hospital Regional meu
coração se alegra. Por outro lado,
sei que os pessimistas e adversários estão sofrendo, sofrendo

Fotos: Márcia Cristina/Jornal Cidade

Raquel Teixeira (com doutor Juarez, Júlio da Retífica e Nilde
Alves [coordenadora regional da Educação]): investimentos

Jota Eurípedes/Vice-Governadoria

Elogiado por Marconi Perillo, prefeito
Valmir Pedro afirma: ‘Concretização dos sonhos

porque não querem o bem do povo
e torceram muito para que essa
obra não se tornasse realidade.’.
Ao discursar em Uruaçu, Marconi disse a Valmir Pedro que
sempre acreditou na renovação e,
no idealismo do amigo uruaçuense
e, que o trabalho do prefeito está
surpreendendo positivamente, tamanho o conjunto de realizações
em campos diversos.
Memorizando que Valmir o
acompanha publicamente desde o
início da trajetória política da campanha para governador, em 1998
– quando aparecia nas pesquisas
com desempenho de apenas 6%
–, Marconi teceu agradecimentos
e desejou sucesso cada vez maior
ao amigo. “Quero te desejar muito
boa sorte e, Deus abençoando sua
Administração, o vice-prefeito
[doutor Juarez Lourindo {PSB}],
os vereadores, Uruaçu é que vai
ganhar”.
“Eu sabia que você não desperdiçaria o seu mandato de prefeito,
mas você nos surpreendeu positivamente”, narrou Marconi ao microfone, citando que Valmir Pedro
zela pelo carinho ao cuidar dos
assuntos que interessam ao povo,
sabendo “multiplicar o dinheiro
do nosso Governo e do governo
federal”. Destacando que o prefeito procura fazer as coisas bem
feitas, “corre atrás”, sabe planejar,
elege as prioridades, o governador

Deputada Eliane Pinheiro, Valmir Pedro e Marconi: entrega
de novos benefícios sociais. Cheque Reforma e Renda Cidadã

assinalou: “Pude ver com os meus
olhos onde está sendo aplicado o
dinheiro do Estado”. Disse ainda:
o próximo governador, Zé Eliton
(PSDB), também vê e, que não
estava presente – participação que
foi noticiada –, devido, ao mesmo
tempo, representá-lo em eventos e
inaugurações de obras, ao lado ministro das Cidades, Alexandre Baldy [deputado federal licenciado;
ele vai assumir o PP goiano], em
Goiânia, no Entorno de Goiânia e
no Entorno de Brasília. O chefe
de Estado pregou que o sucessor
Zé Eliton tem compromisso com a
gestão Valmir e com o povo.
Marconi e, Júlio/Eliane
Marconi agradeceu também
condutas dos deputados estaduais
Júlio da Retífica (PSDB e, que
deve se filiar no PTB) e Eliane
Pinheiro (indo para o PSDB).
Ao esclarecer que Júlio, por
muitas vezes, o procurou para tratar do assunto Hospital Regional
ao longo de 15 anos, cravou que a
comunidade da região inteira deve
reconhecer o valor do deputado
para a construção e a viabilização
da obra. Evidenciando o quanto
Eliane ajuda Uruaçu, o governador
pontuou que ela não mede esforços
para trabalhar, é uma municipalista
e muito ajudará Uruaçu.

Benefícios habitacionais
Conforme está na reportagem
principal, a visita de Marconi
Perillo a Uruaçu dia 27 de março,
foi motivo também para entrega e
anúncio de mais benefícios.
Na área habitacional, 150 famílias receberam do governador
e equipe Cheques Mais Moradia,
modalidade Reforma (no valor
de R$3 mil cada), através do programa Goiás na Frente Terceiro
Setor. Na comitiva, o presidente
da Agência Goiana de Habitação,
Cleomar Dutra, frisou novamente que a prioridade inicial dessa
opção com reforma de moradias
é o atendimento a famílias com
deficientes físicos. Em dados da
Agehab, o investimento liberado
foi R$438 mil, reduzir o déficit habitacional qualitativo, promovendo adaptações como portas mais
largas e rampas, por exemplo, na
habitação para facilitar a mobilidade. “O Goiás na Frente Terceiro
Setor foi lançado em outubro de
2017 pelo governador Marconi
Perillo e o vice-governador Zé
Eliton, com destinação de recursos
de R$30 milhões para reformar e
melhorar 10 mil moradias precárias até o final deste ano”, já
explicava antes Cleomar.
Novos benefícios do programa
Renda Cidadã (apoio financeiro,

‘Folha de S.Paulo’ destaca investimentos
da Seduce, dirigida por Raquel Teixeira

Com a manchete Goiás inova
na sala de aula e vira referência
em educação no país, o jornal
Folha de S.Paulo destacou, em
22 de março, investimentos educacionais através da através da
Secretaria de Estado da Educação,
Cultura e Esporte, comandada
por Raquel Teixeira. ‘Muito orgulho do trabalho inovador da
Seduce, nos aspectos pedagógico
e tecnológico, retratamos hoje,
em matéria da Folha’, postou a
auxiliar do governador Marconi
Perillo (PSDB) na conta dela no
Facebook.
A reportagem salienta que a
‘rede estadual cria material didático que mira as dificuldades
dos estudantes’, observando que
Raquel também era secretária na
primeira gestão Marconi (19992002), quando, em parceria com o
Instituto Ayrton Senna (IAS) acelerou o fluxo e praticar programa
de licenciatura aos seus docentes.
Confira:
“Os melhores sistemas educacionais do mundo, além da capacitação do professor, investem
em material didático estruturado,
produzido de acordo com o potencial, a demanda e o direito
cognitivo de cada faixa etária. É
isso que buscamos fazer”, explica
a secretária estadual de educação
de Goiás, Raquel Teixeira.
Era ela também a responsável
pela pasta no início dos anos
2000, quando Goiás apresentava
um dos mais altos índices de repetência e evasão do país e tinha
apenas 32% dos docentes com
curso superior. Numa parceria à

Mônica Salvador/Seduce

Jota Marcelo

Alunos leem o
caderno
Aprender + no
Colégio Estadual
José Peixoto, em
Nova Veneza,
cidade do
interior goiano

época com o Instituto Ayrton Senna, a gestão conseguiu acelerar o
fluxo e implementar um programa
de licenciatura aos docentes.
Desde então, o estado se tornou
referência em alguns parâmetros
de educação. No último resultado
do Ideb – indicador que une o
percentual de aprovação e médias
de desempenho na Prova Brasil
–, a rede garantiu a 2ª colocação
nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º anos), a primeira
nos anos finais do fundamental (6º
ao 9º anos) e o segundo lugar no
ensino médio.
Indicadores positivos
alcançados e expandidos
Na atual gestão (2015-2018),
um dos pontos altos da Seduce
pode ser conferido neste trecho
de reportagem veiculada pelo
Jornal Cidade recentemente e,
focado pela matéria do periódico
paulistano: ‘Genuinamente goiano
e principal legado pedagógico da
atual gestão, o Aprender + é um
caderno 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’.
Também: ‘Devido ao sucesso,
e aos indicadores positivos alcançados com a utilização do material
pedagógico, 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 desenvolvimento da aprendizagem nas unidades
escolares’.
E: ‘O caderno de atividades é

distribuído bimestralmente, e de
forma gratuita, a professores e alunos. No evento do Goiânia Arena,
o governador fez a entrega simbólica dos primeiros exemplares. Até
o fim do ano serão distribuídos 1,7
milhão de cadernos de atividade
complementar’.
Trabalho amplo
O trabalho desempenhado por
Raquel, envolvendo as três áreas
da Seduce, é vasto, com diferentes
investimentos do órgão contemplando todas as regiões de Goiás.
Cada uma foi visitada mais
de uma vez pela secretária e, por
auxiliares. Muitas atvidades e uma
agenda extensa para cumprir.

Zé Eliton (esq.): “O papel do Estado é ter foco no ser humano,
é dar a ele oportunidades, é praticar justiça social, como a
saúde de qualidade e a ampliação dos programas de inclusão”

depositado diretamente na conta
Nilde Alves, coordenadora
da família) foram entregues.
regional da Educação uruaçuense, publicou em uma rede social:
Educação contemplada
‘Educação agradece mais uma
Presente igualmente estava conquista relevante. Obrigado
Raquel Teixeira, que, por meio da governador; Professora Raquel
Secretaria de Estado da Educação, Teixeira; e, aos meus parceiros
Cultura e Esporte (Seduce), assi- baluartes neste processo da retonou, com Marconi Perillo, ordem mada das obras da Escola Padrão.
de serviço para a reconstrução da De coração e respeito com o nosso
quadra e construção da coberta trabalho muito, muito obrigada
do Colégio Estadual Polivalente prefeito Valmir Pedro e deputada
Doutor Sebastião Gonçalves de Eliane Pinheiro’.
Almeida, que dentro da Expansão
As atividades transcorreram na
dos Centros de Ensino em Período rua Rio Verde, em frente à sede do
Integral de Ensino Médio (CEPI’s) Seminário São José. Na abertura, o
no Estado de Goiás, se tornou uma bispo d. Messias dos Reis, titular
Escola de Tempo Integral (Centro da Diocese de Uruaçu, externou
de Ensino em Período Integral mensagem religiosa aos presenPolivalente [Colégio CEPI Poli- tes. Além dos citados em toda a
valente]), melhor oferta possível publicação, outros nomes compapara uma Educação de qualidade. receram aos atos de Marconi, entre
Também foi assinada ordem de os quais: Zazá Eloi (de ida para
serviço para a retomada da cons- o PSDB), prefeito de Hidrolina;
trução da Escola Estadual Padrão Pedro Fernandes (PSDB), prefeito
Século XXI.
de Porangatu; e, Mário Simonsen,
Para a secretária (que foi home- representando o deputado federal
nageada por colegas do segmen- Thiago Peixoto (PSD).
to), são investimentos alcançados
Da mesma forma, agrupando
devido o interesse de Marconi em Uruaçu e outras localidades,
ver transformadas para melhor vice-prefeitos; vereadores; secrecada unidade de ensino de Goiás tários municipais; auxiliares da
e, que, com diálogo e trabalho ela Governadoria; personalidades;
conseguiu viabilizar os recursos lideranças religiosas, classistas e
junto ao Governo de Goiás, com do Terceiro Setor; profissionais da
as obras se iniciando em breve.
saúde; e, populares.

Novos Municípios –
Flávia Morais defende
emancipação para crescer
Da Redação
Na Câmara Federal, a Frente
Parlamentar Mista de Apoio à
Concretização da Revisão Territorial dos Municípios, lançada em
abril de 2016, defende o projeto de
lei complementar (PLP) 137/2015
e proposta de emenda à Constituição (PEC) que regulamentam
a emancipação de Municípios.
Distintas propostas sobre o tema já
foram aprovadas pelo Congresso,
mas vetadas pela Presidência da
República.
A deputada federal Flávia
Morais (PDT-GO), coordenadora
da Frente, conta com mais de 200
congressistas, entre deputados
federais e senadores. Explicando
se tratar de um trabalho também
de convencimento do governo
federal, ela salienta ser necessário
“emancipar para crescer! Este
projeto trata da criação, incorporação, fusão e desmembramento
de Municípios. Acredito que
com responsabilidade podemos
conquistar o direito das pessoas
que vivem nessas comunidades
melhorarem suas vidas”, expressa
a representante de Goiás. “Em
alguns casos a emancipação é uma
questão de dignidade”, manifesta Flávia Morais, que informa:
seguindo tramitação normal e se
conseguirmos aprovação na Comissão Especial [CE], é possível
ser colocado na pauta do plenário
a qualquer momento.

Divulgação/Assessoria

Deputada federal Flávia
Morais: “Com responsabilidade
podemos conquistar o
direito das pessoas que
vivem nessas comunidades
melhorarem suas vidas”

Distritos transformados em Municípios (na frente estão os Municípios aos quais hoje pertencem):
Céu Azul / Valparaíso de Goiás
Lago Azul / Novo Gama
Jardim Ingá / Luziânia
Jardim ABC / Cidade Ocidental
Campos Lindos / Cristalina
Monte Alto / Padre Bernardo
Girassol / Cocalzinho de Goiás
*Lagoa do Bauzinho / Rio
Verde
*Estiva / São Domingos
Vazante / Divinópolis
São Gabriel / Planaltina de
Goiás
Domiciano Ribeiro / Ipameri
*Santo Antônio do Rio Verde
/ Catalão
*Claudinápolis / Nazário
*Olhos D’Agua / Alexânia
*Dois Irmãos / Vila Propício

*Distritos que ainda precisam
se enquadrar, porém, a partir da
aprovação do PLC 137/2015
poderão lutar pela emancipação
Casos
(Com Asessoria de Imprensa e
Goiás poderia ter os seguintes Agência Câmara)

Venda e instalação de sistemas fotovoltaicos (energia solar) e,
Nature Torneadora, com serviços de torno e solda em geral.
Av. Weimar Barroso, esquina com Rodovia BR-153
Bairro São Sebastião - Uruaçu (Goiás) - (62) 3357-2003

O PODER LEGISLATIVO DE CAMPINORTE
(GOIÁS) ATUA EM FAVOR DO MUNICÍPIO EM GERAL,
FISCALIZANDO, E, APRECIANDO, DEBATENDO LEIS
PÚBLICAS. PROCURE, CIDADÃO E CIDADÃ, O SEU
VEREADOR E FAÇA SUAS SUGESTÕES.
MESA DIRETORA 2018 - Legislatura 2017-2020
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Jota Marcelo
Deputado federal por Goiás,
Jovair Arantes (PTB) é defensor
da revisão do pacto federativo,
diz ser possível a Câmara desenvolver trabalhos a contento em
2018 (ano eleitoral presidencial
e do Congresso Nacional) no
plenário e nas Comissões e, que,
de fato, a centralização fiscal na
União deve ser extinta, viabilizando a fatia de recursos destinados para a municipalidade.
Para o mesmo, o intuito é
acabar com a centralização fiscal
na União e aumentar a fatia de
recursos públicos destinados ao
Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Uma das soluções
para melhorar a governabilidade
da municipalidade, segundo ele,
é a reforma tributária e acredita
na possibilidade de a Câmara
Federal avançar nesse tema “sem
dificuldades”, mesmo 2018 sendo
ano eleitoral.
Especificando, neste início de
2018, ser necessária a rediscussão da questão do pacto, Jovair
alerta ser injusto o fato de os
Municípios receberem somente
21% de toda a totalidade dos
recursos arrecadados pela esfera
federal. “É uma lógica perversa”,

declarou recentemente à Agência
Câmara. “Temos uma grande
preocupação com os Municípios
que estão dependendo muito mais
da boa vontade dos deputados em
conseguir emendas para realizar
obras do que de ações do próprio
governo que possam trazer melhorias”, alerta, exemplificando
que no Brasil Municípios menores
são tratados como grandes. “Em
Goiás, por exemplo, uma cidade
de 600 eleitores é disciplinada
pela mesma lei que vigora para
São Paulo, uma das maiores metrópoles do mundo. Os prefeitos
sofrem, a população sofre, e o
êxodo é cada vez maior para as
grandes cidades”.
Jovair disse ao Jornal Cidade
em meados de março, visitando a região Norte goiana, que
Anhanguera, menor cidade de
Goiás, deve receber tratamento
legal diferenciado (para melhor)
da capital Goiânia. “O Brasil é
movido por sua gente que está
em cada Município. Nada mais
justo que os Municípios passarem
por atenção especial da parte do
governo federal. Sem eles, o País
não seria ‘tocado’ para frente”, se
expressou ao JC.

Jotaric/Liderança do PTB

Jovair Arantes defende reforma tributária
e aumento de repasses para Municípios

“O Brasil é movido
por sua gente que
está em cada
Município. Nada mais
justo que os
Municípios passarem
por atenção especial
da parte do governo
federal”, comenta
Jovair Arantes

comentou a “criação de bloco somando 11 partidos com a meta de
assumir a presidência da Comissão Mista de Orçamento”. Trata-se da Comissão de deputados e
senadores responsável pela análise
das propostas orçamentárias elaboradas pelo Poder Executivo: a
Lei de Diretrizes Orçamentárias,
Lei Orçamentária Anual e o Plano
Plurianual (PPA).
“Chegamos a um total de 201
deputados, o que não é pouca coisa, pois temos 513 pares naquela
Casa”, notou, esclarecendo que
Bloco partidário
Ao periódico, Jovair também todos têm o “espírito da defesa dos

Municípios. Trabalhar nisso – a
LDO, a LOA, também o Plano,
que é o PPA –, de forma ordeira,
sem atropelos, com respeito, para
que possamos beneficiar, dentro
da lei, os nossos Municípios.
Não só os de Goiás, claro, mas
de todo o Brasil. Devemos trabalhar cada vez mais na defesa dos
Municípios. É nossa obrigação!”.
Isso, mesmo com a dissolução
do grupo, após a instalação da
Comissão de Orçamento, algo previsto para a virada de março para
abril. Líder do bloco, o deputado
José Rocha (PR-BA) ressaltou em

fevereiro que a formação surgiu
da importância que a Comissão
de Orçamento assume em ano
de eleição presidencial, já que a
proposta orçamentária que será
discutida no segundo semestre
será a primeira do novo gabinete
presidencial. As legendas são:
PSDB, PSD, PR, PRB, PTB, SD,
PPS, PV, Pros, PSL e PRP.
Calendário legislativo
A eleição presidencial está
agendada para 7 de outubro (e
dia 28 do mesmo mês, em caso de
segundo turno), porém é algo que

“O Brasil é movido por sua gente que está em cada
Município. Nada mais justo que os Municípios passarem
por atenção especial”, comenta o deputado federal
Jovair Arantes, na foto com comitiva de Quirinópolis

Jota Marcelo
Os temas municipalistas estão
sempre em voga e o deputado
federal Jovair Arantes (PTB-GO),
sabedor de que grande parte das
conquistas das localidades brasileiras tem origem no Congresso
Nacional, não deixa de lidar com
tais causas, visando fortalecer as
comunidades, todas compostas
por população também carente,
que enxerga as necessidades em
primeiro plano.
Mesmo que esbarrando em
questões burocráticas e morosas
para implementações de políticas
públicas, o congressista goiano
mantém diálogos coletivos permanentes com os Poderes constituídos e as lideranças legais de
todas as instâncias.
“A demanda é grande, nunca
acaba, mas o Brasil precisa ‘caminhar’, não podemos parar e temos
que trabalhar, ajudando os Munícipios, algo que, na verdade, é nossa
obrigação. Fomos eleitos para
isso”, analisou o petebista (falando
ao Jornal Cidade, durante recente
estada no Norte goiano), que em
2016, foi relator do processo de
admissibilidade do impeachment
da então presidente da República,
Dilma Rousseff.
Durante discurso no plenário
no final do ano passado, Jovair
evidenciou o quanto é importante
apoiar os Municípios, da mesma
forma a importância de todos eles
lidarem com estruturas sempre
maiores, atendendo necessidades
coletivas da população nacional.

apoios para as causas municipalistas. Entidades de âmbito nacional
representantes dos Municípios,
podem há mais de dois anos – memorizou –, propor legitimamente
ação direta de inconstitucionalidade (ADI) e ação declaratória de
constitucionalidade (ADC). Em
informações da Agência Senado, a
novidade atende reivindicações da
Marcha dos Prefeitos do primeiro
semestre de 2015, alterando o artigo 103 da Constituição Federal.
Para Jovair, as entidades municipalistas exercem atividades
importantíssimas e, municipalista
que é, ele desenvolve amplo trabalho para ajudar nas conquistas,
seja com ações em Brasília, em
Goiânia ou nas cidades.
O líder do PTB na Câmara
listou ao JC, a Confederação
Nacional de Municípios (CNM),
presidida por Paulo Ziulkoski;
Associação Goiana de Municípios (AGM), dirigida por Paulinho Sérgio (PSDB), prefeito de
Hidrolândia; Federação Goiana
de Municípios, comandada por
Haroldo Naves (PMDB), prefeito
de Campos Verdes; e, a Associação dos Municípios do Norte
(Amunorte), que tem o prefeito de
Mara Rosa, Flávio Tatu (PSDB),
ocupando a cadeira máxima.

Contatos parlamentares
“Fico muito grato pelo reconhecimento da minha atuação
como deputado federal mais influente da ‘Política em Goiás’. Todos que me conhecem sabem que
a minha atuação não tem intenção
midiática, mas sim de resultados
concretos para os Municípios
goianos. Obrigado”. A afirmação é
de Jovair, após saber oficialmente
que novamente recebeu, neste
princípio de 2018, vital reconhecimento popular, ganhando nova
premiação (de uma agência de
comunicação de Goiás), resultado
das atividades parlamentares dele,
que, nesta submatéria, tem resumidos alguns de seus dias (fevereiro/
março) de contatos parlamentares
perante o municipalismo.
No Norte de Goiás, em 16 de
março, Jovair Arantes participou
de atividades coordenadas pelo
Governo de Goiás, com obras repassadas para a população, inclusive contendo emendas parlamentares do petebista. A maratona, iniciada em Campinaçu, passou por
Montividiu do Norte, Trombas,
Formoso e Santa Tereza de Goiás,
se encerrando em Porangatu. “Eu
tenho carisma pelo Norte de Goiás
e, sempre estou aqui, visitando e
trazendo benefícios. Importante
participar ‘in loco’ e também, poder testemunhar os investimentos,
feitos por meio de convênios e, a
liberação de mais recursos. Toda
obra entregue representa ganhos
para a população. Isso é bom”,
sublinhou o congressista ao JC.
13 de março: em audiência com
o então ministro da Saúde, Ricardo
de Barros [ele pediu exoneração
dia 27], Jovair se fez acompanhado da prefeita de Bela Vista
de Goiás, Nárcia Kelly, quando
conseguiu aumentar em 30 por
cento o recurso de custeio de Média e Alta Complexidade (MAC),
mais a liberação de R$200 mil
para aquisição de equipamentos
para o novo Hospital Municipal.
“Agradeço a Deus, ao ministro, a
nossa secretária de saúde, Silvani
Nascimento e, toda equipe da
Saúde municipal e, de modo muito
especial ao nosso representante
juliodaretifica.blogspot.com.br/Divulgação
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Congressista Jovair Arantes mantém sintonia
com as causas municipalistas de todo o Brasil

Entidades
Citando ser favorável aos atos
ordeiros de mobilização e cobranças legais junto aos parlamentares,
Jovair categorizou à reportagem:
as autoridades e os munícipes
em geral devem, sim, reivindicar Deputado Jovair durante evento de 16 de março, em Porangatu

no Congresso, deputado federal
Jovair Arantes”, postou a chefe
do Executivo da cidade.
Autoridades de Palmeiras de
Goiás se reuniram com Jovair dia
12 de março, em Goiânia, entre
elas o prefeito Vando Vitor. Na
pauta, temas englobando regularização fundiária definitiva da posse
de lotes de empresas, indústrias
que operam no Polo Industrial e,
outros assuntos de interesse da
população.
Março marca também a liberação de emenda de autoria do
deputado Jovair Arantes para o
Município de Itumbiara no valor
de R$1,8 milhão, destinada à
reconstrução da avenida Walter
Barra, importante via pública.
Lideranças, comandadas pelo
prefeito Gilmar Alves, expuseram
dia 27 de fevereiro, ao congressista, em Brasília, necessidades estruturais de Quirinópolis,
quando solicitaram emendas para
saná-las – aquisição de máquinas
e automóveis para distintas áreas.
Jovair protocolou a documentação
e relembrou que habitualmente
destinou emendas para a localidade e que igualmente em anos
anteriores, dará “encaminhamento
às reivindicações”.
Dia 18 de fevereiro, foi a vez
de receber, no gabinete do Congresso, autoridades/lideranças de
Cachoeira de Goiás, com presenças do prefeito Geraldo Neto e, do
presidente da Câmara Municipal,
Michael Pereira dos Santos. Um
dia antes, hora e vez da comitiva de Cristalina, capitaneada
pelo vereador Betinho Abrão e o
secretário municipal Joãozinho

Fachinello.
Na Câmara Federal, em dados
da Agência Câmara, das vinte e
uma Comissões Técnicas (inclusive a Mesa Diretora), 14 podem
apresentar até oito emendas; cinco
podem oferecer até seis emendas;
e, uma deve apresentar até quatro
emendas. A Comissão de Legislação Participativa não tem direito
a apresentar qualquer emenda
ao Orçamento. As emendas são
incorporadas ou não ao texto final do Orçamento aprovado pelo
Congresso Nacional, conforme
apreciação de seus parlamentares
que pertencem à Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização. Após aprovação
na CMO e em sessão plenária
conjunta do Congresso, o Orçamento é enviado novamente ao
Poder Executivo, para sanção do
presidente da República, transformando-se na Lei Orçamentária
Anual (LOA).
Diante dessas normas, Jovair
Arantes jamais deixou de atuar em
defesa da municipalidade, trabalhando para a liberação de emendas. São quatro as emendas feitas
ao Orçamento: individual; de
bancada; de Comissão; e, da Relatoria. As individuais são de autoria
de cada deputado (ou senador). As
de bancada são coletivas, de autoria das bancadas estaduais (a de
Goiás soma 20 parlamentares) ou
regionais. Emendas apresentadas
pelas Comissões Técnicas da Câmara dos Deputados e do Senado
são também coletivas, bem como
as propostas pelas mesas diretoras
das duas Casas de Leis.
[Outras informações, ao lado
Facebook/Divulgação

Recursos para Bela Vista
de Goiás: Jovair Arantes,
ao participar de audiência
ministerial, com a secretária
de saúde, Silvani Nascimento
(esq.), Ricardo Barros e a
prefeita Nárcia Kelly. Jovair
na tribuna: municipalista
Gabinete do deputado federal Jovair:
Praça dos Três Poderes – Câmara
dos Deputados
Anexo IV, 5º andar, gabinete 504
Brasília-DF – 70160-900
dep.jovairarantes@camara.leg.br

Lucio Bernardo Jr./Câmara

consome tempo de meses e, para
Jovair Arantes é possível tratar das
temáticas legislativas, buscando
avanços para os Municípios e os
cidadãos em geral, com o goiano
comentando à Agência: “Temos
a questão da reforma tributária,
que pode ser tocada sem nenhuma
dificuldade. Essa reforma, por
si só, vai exatamente na direção
de reequilibrar o jogo do pacto
federativo”. E: “Junto com as
medidas econômicas, há a pauta
social e a questão da segurança
pública, que também demandam
urgência. Ao se fazer uma reforma tributária intensa, podemos
destinar verbas específicas para o
combate à violência. A segurança
pública é obrigação dos Estados,
mas muitas vezes esses entes não
têm recursos. Os Municípios também não têm verbas para investir”.
Jovair Arantes está no sexto
mandado, tendo liderado o partido (atualmente composto por 16
deputados) desde 2007 e, acaba
de ser reconduzido à liderança
da sigla.
[Leia mais sobre as atividades parlamentares do deputado
federal Jovair Arantes, nas submatérias. Esta reportagem e as
submatérias foram postadas no
site www.jotacidade.com, link
Nacionais, em 31/03/2018

Imposto de
Renda – Para
contribuinte
pagar menos,
Jovair propõe
correção do
valor dos bens
Proposta apresentada pelo
líder do PTB na Câmara dos
Deputados, Jovair Arantes (GO),
permite que contribuintes façam
a correção monetária do valor
dos bens móveis e imóveis declarados no Imposto de Renda (IR),
como casas e automóveis. Como
objetivo, a redução do montante
que pessoas e empresas pagam de
ganho de capital quando declaram.
As informações, adaptadas e com
acréscimos de dados, são da Liderança do PTB.
Nova etapa de declarações
em andamento (ano calendário
2017) e, o congressista apresentou emenda à Medida Provisória
822/18, em análise no Congresso
Nacional, determinando que, para
fins de declaração do Imposto de
Renda do exercício de 2019, ano
calendário 2018, os contribuintes
poderão corrigir monetariamente
o custo da aquisição dos bens
móveis e imóveis, a contar de janeiro de 1996. A correção deverá
ser feita com base na variação
acumulada do Índice de Preços ao
Consumidor Amplo entre o mês
da aquisição e o mês de dezembro/2015.
Realidade expressada
“Às vezes um cidadão, com
muito sacrifício, compra uma
casa, por exemplo, por R$100
mil numa região que nem é tão
valorizada. Passam-se cinco anos,
aquele local se valoriza e o cidadão vende a casa por R$1 milhão.
Nos cinco anos em que a casa foi
dele, não pôde fazer a atualização
do valor de mercado do imóvel no
Imposto. Quando vende a casa e
declara o valor da venda no I. R.,
essa pessoa é obrigada a pagar
um ganho de capital muito excedente”, destaca Jovair Arantes,
observando: a lei número 9.249,
de 1995, proibiu a utilização de
correção monetária para a atualização do valor de bens e direitos,
gerando enorme distorção ao longo dos anos. O imposto passou a
incidir não apenas sobre o lucro
imobiliário, mas também sobre
parcela do patrimônio. Segundo
o goiano, “a emenda que apresentei propõe a correção do valor
dos bens por meio do IPCA, para
que o ganho de capital apurado
expresse a realidade. A atualização monetária do valor dos bens
declarados no Imposto de Renda
é uma medida de justiça social”.
A Receita Federal espera receber, até 30 de abril, o total de 28,8
milhões de declarações.
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Uruaçu, 16 a 31 de março de 2018

Complexo de entidades homenageia ‘Dona’ Neracy Mendonça
Foi inaugurado dia 26 de
fevereiro, o Centro de Infância
e Juventude de Uruaçu, estrutura sede do Conselho Tutelar
de Uruaçu, presidido por Maria
de Lourdes de Souza; do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente do
Município de Uruaçu (CMDCA), por Joceliete Vicentini
(Professora Jô); e, do Comissariado de Vigilância da Infância
e da Juventude (Juizado de Menores), presidido por Euclides
Donizete Guimarães.
O espaço, que leva o nome
de Neracy Nunes de Mendonça,
falecida em 2 de setembro de
1996, havia sido inaugurado (parte
física/imóvel) em 22 de abril de
2015, com o nome Casa da Criança Neracy Nunes de Mendonça (o
Jornal Cidade publicou o fato na
época), mas somente agora passou
a funcionar, de fato, momento em
que o imóvel (situado na rua Dona
Judite, lote 7, Parque Alvorada)
está 100% concluído e equipado
com móveis, computadores, ar-condicionado e internet.
Dona Neracy, habitante tradicional e querida em Uruaçu, foi
esposa de Isaías Ferreira de Mendonça (Dezinho); mãe de Morais
César, Luiz Márcio, Rozimar
Mendonça, Romildo Mendonça,
Ana Maria e Sônia Maria; e, irmã
do advogado/liderança comunitária Edenval Nunes da Fonsêca
(doutor Edenval) e, outros.

Super matriarca
A homenagem póstuma é em
função da extrema dedicação que
Dona Neracy tinha para com mães
Homenagem a
Neracy Nunes
que buscavam apoio doméstico
de Mendonça
(proteção/hospedagem, alimentareuniu
ção, acompanhamento e similares)
familiares
em
assim que os bebês nasciam, com
2015 (fotos ao
as mesmas deixando unidades
lado). Parte da
hospitalares em poucas horas.
família se fez
O amor próprio nutrido aos
presente
seus filhos se expandiu coletitambém
vamente e bondosamente para
em 2018
outras pessoas, de forma destacada
através do apoio pós-parto, em
Para funcjonar plenamente, Centro de Infância e Juventude de
época que não era tão simples a
Uruaçu ganhou melhorias e foi inaugurado em 26 de fevereiro
mãe de baixo poder aquisitivo
A parceria não foi praticada público presente!’. PM, que se fez R$258 mil na ampliação do prédio
deixar o hospital com bebê e se vê
em condições dignas de ir direto integralmente e, por agora, após representada pelo tenente-coronel inaugurado. Nesse novo espaço
para casa com o recém-nascido. diálogos, ficou definido que o Maxwell Franco de Morais, co- funcionará a sede da Sociedade
Algumas mães nem casas tinham. funcionamento da estrutura passa mandante do 14º Batalhão de Lar da Criança e do Adolescente
Polícia Militar do Estado de Goiás de Uruaçu, entidade de mediação
a ser pleno.
A Comarca de Uruaçu e o Mi- (14º BPM, sediado em Uruaçu). e arbitragem presidida por Nely
Parceria concreta
Diante de outras autoridades Ferreira dos Santos.
2015, trecho de uma das veicu- nistério Público (MP) apoiam a
Valmir Pedro evidenciou: agora
lações do JC focando tema: ‘Con- iniciativa, também aplaudida pela (exemplos do promotor de Justiça
tando com ajuda da Comarca de Polícia Militar (PM), Polícia Civil Afonso Antonio Gonçalves Filho; a estrutura tem condições humana
Uruaçu; Sociedade Lar da Criança (PC), 7ª Unidade Descentralizada e, do vice-prefeito doutor Juarez e material para atender a demanda
e do Adolescente de Uruaçu; do de Polícia Técnico-Científica de Lourindo [PSB]), personalidades e, relembrou estar se dedicando à
Conselho da Comunidade de Uru- Uruaçu (U.D.P.T.C. [representa- (tipo Marinho, presidente do formação da criança e do adolesaçu; e, do Governo de Uruaçu, a da por doutor Marcelo Morais]) SINDIURUAÇU E REGIÃO), cente, com iniciativas – como os
estrutura assistencial nasce com o e a 5ª Companhia Independente dirigentes de representações, projetos Vitaminando a Educação;
propósito de abrigar por poucos Bombeiro Militar de Uruaçu (pela populares e familiares da home- Jiu-Jitsu na Escola; e, Serviço de
nageada, o prefeito Valmir Pedro Convivência e Fortalecimento de
dias crianças e adolescentes em 1º Tenente Mírian).
Sobre a cerimônia de 26 de (PSDB) reafirmou o que tinha Vínculos, sucessor do Programa
situação vulnerável e, mulheres
vítimas de agressões quaisquer. fevereiro – que contou com apre- frisado aos envolvidos: a Admi- de Erradicação do Trabalho InfanAs informações são de que a Pre- sentações dos setores cultural e nistração 2017-2020 tem toda dis- til (PETI), há meses funcionando
feitura, por meio de entendimentos esportivo –, a PM uruaçuense pos- posição de contribuir ainda mais, nas dependências da Associação
administrativos e financeiros, tou em rede social: ‘Um momento além do que já foi ajudado nesses Atlética Banco do Brasil (AABB),
assumirá a representação, arcando marcante do evento foi quando poucos meses da gestão dele, que de estrutura adequada para as prácom despesas vindouras (mobília, o efetivo Policial Militar Mirim, assinou projeto de lei, enviado à ticas diárias.
Ao discursar, doutor Afonso
servidores, manutenção, dentre com moral e vibração, efetuou o Câmara Municipal, solicitando
outras). Não se trata de espaço brado da Polícia Militar, chegan- autorização (aprovada imedia- agradeceu o prefeito pelo comprodo a emocionar as autoridades e tamente) para investimento de misso com a infância e juventude.
para abrigar infratores’.
Fotos: ASCOM/Prefeitura de Uruaçu

Jota Marcelo

“Possuirmos uma estrutura física para acolhimento de menores é
iniciativa digna e necessária. Uruaçu deve, pode e está avançando
nessa área”, disse uma autoridade
à reportagem.
Diocese
Outro projeto de lei da gestão
Valmir Pedro aprovado versou sobre autorização para constituição
de convênio com as Obras Sociais
da Diocese de Uruaçu, liderada
por d. Messias dos Reis.
Em informações do Poder
Executivo da cidade nortense,
mensalmente R$22 mil passam a
ser alocados para variado custeio:
‘Uma assistente social, um psicólogo, quatro cuidadores diurnos,
quatro cuidadores noturnos, uma
cozinheira, ajuda de custo e despesas bancárias e contábeis. Convênio servirá para a manutenção da
sede da Sociedade Lar da Criança
e do Adolescente de Uruaçu’.

CNA ouve propostas para a elaboração do Plano Agrícola Pecuário
A Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil (CNA) e a Federação da Agricultura e Pecuária
de Mato Grosso (Famato) realizaram em 14 de março, em Cuiabá,
reunião para discutir propostas do
setor produtivo da região Centro-Oeste para o Plano Agrícola e
Pecuário 2018/2019.
Foi o segundo dos três encontros que a CNA estabeleceu
para ouvir as demandas regionais
para o PAP 2018/2019. A reunião
na capital mato-grossense teve
a presença do secretário de Política Agrícola do Ministério da
Agricultura (Mapa), Neri Geller,
e dirigentes das Federações de
Agricultura e Pecuária do Centro-Oeste.

CURSOS EM URUAÇU: 98430-0958/3357-1987

O objetivo é reunir e consolidar
as principais reivindicações para
levar ao governo federal como
contribuição para construir o
plano. Dias antes, o encontro foi
em Florianópolis-SC. O terceiro
fora agendado para dia 16, em
Uruçuí-PI.
“É extremamente importante
ouvir os produtores rurais da
região Centro-Oeste por ser uma
região referência na produção
agrícola do Brasil. É no campo, na
lavoura, no meio rural que o agro
acontece, por isso queremos levar
daqui as principais demandas do
setor produtivo rural”, disse o
vice-presidente da CNA e presidente da Federação da Agricultura
e Pecuária de Goiás (Faeg), José

Divulgação

Climatizado (ZARC) e outros.
Também participaram a assessora técnica da CNA, Fernanda
Schwantes, produtores rurais,
técnicos e dirigentes de Sindicatos
Rurais e representantes de entidades do agro.

linhas de investimento prioritárias,
instrumentos de mitigação de riscos e direcionamento de políticas
setoriais de médio prazo.
A consolidação e a validação
das sugestões levantadas nas reuniões técnicas e na pesquisa online
com os produtores foram idealizadas para serem feitas dentro de
março, no decorrer de reunião na
sede da CNA, em Brasília.
Outras informações sobre a
pesquisa da Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil:
www.cnabrasil.org.br (Informações, sob adaptações e acréscimo
de dados: Assessoria de Comunicação CNA/SENAR. Com
informações da Famato).

Contribuições ‘online’
Além da discussão presencial
das propostas regionais, a CNA
também realizou pesquisa online,
até 23 de março, com os produtores rurais para saber as principais
José Mário (esq.): “No meio rural que o agro acontece”
necessidades e demandas para a
Mário Schreiner.
moramento da política agrícola da safra 2018/2019.
No levantamento foram aborO presidente da Famato, Nor- região Centro-Oeste”, destacou.
mando Corral, disse que Mato
Durante o evento em Mato dadas questões como o crédito
Grosso é um Estado pujante na Grosso foram debatidos temas rural, condições de financiamento,
produção agropecuária. Desta como a necessidade de construção
forma, contribuirá com diretrizes de mais armazéns, redução das
EM URUAÇU, > CLÍNICA NINA < >> TOMOGRAFIA
relevantes para a próxima safra. taxas de juros, ações prioritárias
COMPUTADORIZADA MULTISLICE 16 CANAIS <<. Se
“Trouxemos aqui os dados que e estratégicas para o seguro rural,
i-n-f-o-r-m-e, visitando ou telefonando > (62) 3357-1401 <
temos, principalmente os que crédito rural, comercialização,
foram levantados pelo Instituto Programa de Garantia de AtiviMato-grossense de Economia dade Agropecuária (Prodeagro),
Agropecuária (Imea) para o apri- Zoneamento Agrícola de Risco

