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Economia - Dados do Centro das Indústrias de
Curtumes do Brasil (CICB): entre janeiro e abril, o
Brasil exportou US$740,36 milhões em couros, um
crescimento de 36 por cento sobre o valor expor-
tado em igual período do ano passado. Em volu-
me, os embarques cresceram dez por cento.

(Fonte: CICB)

EDITOR-CHEFE: JOTA MARCELO

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(PÁGINAS POSTADAS NO SITE WWW.JOTACIDADE.COM)

COMUNIDADES - Página 5

Leitbom incentiva crescimento
da bacia leiteira da região Norte

Entrevistado pelo JC, o diretor comercial da Leitbom, Domingos Vilefort Orzil, relembra que o grupo industrial não pára de moderni-
zar suas fábricas e pede que os produtores nortenses invistam na pecuária leiteira. “Basta produzir, que compramos todo o leite”, garante.

Loterias Caixa: as
sete ‘Garotas da
Sorte’ de Uruaçu

SOCIAL - Página 6

Justiça Comum
cassa mandato
e Marisa recorre
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Aciau lança pedra fundamental da sede
própria. Obras estão em andamento

Dia 3 de julho, a Associação Comercial, Industrial e Agro-
pecuária de Uruaçu (Aciau) lançou a pedra fundamental
para construção de sua sede própria. Na data, as obras já
estavam em andamento com parte das paredes levanta-
da. As instalações, localizadas, na rua 4, lote 1-A, quadra 7,
bairro Copacabana, na parte Sul da cidade, estão previstas
para serem inauguradas dentro do segundo semestre
deste 2007. Um feito que será aberto ao público.

Dezenas de autoridades e representantes de variados
segmentos locais marcaram presença no histórico acon-
tecimento, incentivando a diretoria da Aciau, presidida por
Solange Bertulino, que tem ao lado diretores associados
comprometidos com lutas que priorizam a busca de me-
lhorias para a Aciau e para o comércio de Uruaçu.

A presidente e os demais membros dirigentes da en-
tidade agradeceram e agradecem os espíritos de com-
preensão e colaboração dos parceiros que estendem as
mãos para a Aciau, que há anos contribui com o progres-
so e o fortalecimento em geral do Município de Uruaçu.

Solange/parte dos diretores associados, quando do lançamento da pedra fundamental da Aciau

A PRESIDENTE DA ACIAU, SOLANGE
BERTULINO, AO LADO DA PLACA QUE
REGISTRA O LANÇAMENTO DA PEDRA
FUNDAMENTAL. A SEDE PRÓPRIA É UM
MARCO HISTÓRICO DOS DIRETORES
ATUAIS - GESTÃO 2005/2007

Evento da Aciau: vários segmentos foram representados

Oportunidades
de bons negócios
na página 4...

‘CLASSIFICADOS JC’

Prefeita de Uruaçu, Marisa
dos Santos Pereira (PMDB) foi
cassada pela Justiça. Imedia-
tamente ela recorreu.

Página 2

“Estamos no mercado há 41 anos e
conquistando o mercado em nível nacional.
Vendemos produtos de Porto Alegre a Manaus.
Todas as capitais têm o nosso produto.”

“O preço que o produtor goiano está
recebendo pelo litro de leite é o maior do

Brasil. Isso é praticado graças a parceria que
o Sindileite tem com o Governo de Goiás.”Vilefort: “Basta produzir, que compramos”

Fotos: Jota

Marcello Junior
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Editorial Imagem...
A cassação e a corja de mentirosos
Ao mesmo tempo em que a prefeita de Uruaçu, Marisa dos San-

tos Pereira (PMDB) viu dois comissionados dela serem flagrados
ano passado utilizando carro oficial da Prefeitura para fins eleitorei-
ros, viu também o próprio currículo ser contaminado ainda mais.

O JC repudia a afirmação da prefeita (também coordenadora de
campanha na região, na época) de que não tinha conhecimento do
paradeiro do veículo e dos servidores Sirley e Marivalda, que sim-
plesmente, mas erroneamente, atendiam mandados
da patroa: fazer política de forma irregular, para os
então candidatos Lula (PT), a presidente da Repú-
blica; e, Maguito Vilela (PMDB), a governador de
Goiás. Essa é uma das inúmeras mentiras deslava-
das da horrível prefeita. Boa mesmo ela é, para con-
vencer parte das pessoas que a escutam. Dá dó vê-
la imaginando que engana a todos. Que fique escla-
recido: a editoria-chefe deste periódico ela nunca
enganou/não engana.

No início de julho foi anunciada a condenação
dos réus e assim que o assunto se tornou público,
com publicação oficial e no jornal goianiense O Po-
pular (de 5 de julho), Marisa tratou de colocar panos quentes sobre
a pauta, na velhaca tentativa de confundir terceiros. Reclamou de ter
sido dia 4, aniversário de Uruaçu. O que a Justiça goiana, que funci-
ona 24 horas/dia, sete dias/semana, tem a ver com feriado local? Para
a Justiça funcionar não é necessário o Foro estar de portas abertas.

O editor-chefe deste jornal recebeu convite na manhã do mesmo
dia 5, por telefone, para se dirigir até a Prefeitura (na parte da tarde)
para “ouvir as justificativas” da chefe. Quase que ao mesmo tempo

‘Por não
pactuar
com os

mentirosos,
este jornal
incomoda’

foi informado, por um assessor da gestora, que certo comunicado
seria emitido. O objetivo nítido da administração foi minar mais re-
portagens. Coitados! Não sabiam que a matéria (ver abaixo, atuali-
zada - não deixe de ler) já se encontrava postada no link Agenda
Política, na versão eletrônica do JC.

Mais picaretagem sobre o negativo, vergonhoso assunto: nesse
blablablá oriundo do antro da Prefeitura, juntando gente de lá e um

leva-e-traz sem-vergonha (na verdade, um fofoqueiro
de categoria que fica vagabundeando ora no prédio
da Prefeitura, ora no da Câmara), foi comentado que
o JC teria uma nota fiscal para receber de Marisa,
com a prefeita propondo quitar a dívida, desde que
o JC não noticiasse a cassação. Uma mentira es-
trondosa! Tanto é mentira, que a reportagem perma-
neceu e permanece postada no site. E AQUI ESTÁ
NO IMPRESSO, COMO FOI ANTECIPADO NO
ON-LINE. Por não pactuar com os mentirosos, este
jornal incomoda.

O elemento mexeriqueiro está ligado a um veícu-
lo de comunicação local (em que não passa de um

laranja - no futuro vai se arrepender por ter entrado nessa de laran-
ja, na iniciativa. A mesma iniciativa, que em 2005 arrebentou um
comerciante do ramo de informática; um vereador, gente da família
desse mesmo político...).

Pegando o que o potoqueiro vomitou no veículo em que atua,
APÓS DECISÃO DA JUSTIÇA, o que é visto? PUBLICAÇÕE$
FAVORÁVEI$ (MELO$A$) A PREFEITURA. Verdade: tal fofoquei-
ro (e analfabeto) tem $im, LA$TRO$ com nota$ fi$cai$ e Mari$a.

Cassada, Marisa recorre
Jota Marcelo

De novo, a peemedebis-
ta Marisa dos Santos Perei-
ra, gestora de Uruaçu, teve
o mandato cassado.

Por praticar ato de impro-
bidade administrativa, nova-
mente Marisa viu ser cassado
o seu mandato, fruto de puni-
ção da Justiça Comum, por
meio do juiz da 1ª Vara e dire-
tor do Foro da Comarca de
Uruaçu, Murilo Vieira de Fa-
ria. Na sentença, que não tira
a função dela num primeiro
momento, ficou estabelecido a
perda do cargo e a suspensão
dos seus direitos políticos por
cinco anos. Isso se for confi-
gurada eficácia após o trânsi-
to em julgado do processo (a
decisão em última instância).
De imediato, a ré recorreu ao
Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás (TJ-GO).

O Ministério Público (MP)
local foi o autor da proposta
da ação civil por improbidade
administrativa.

Como resta a mesma ape-
nas um ano e meio de manda-
to, a tendência é que quando o
desfecho final da questão for
proferido (e pode ser até mes-
mo no Tribunal Superior Elei-
toral [TSE]), a confusa, trapa-
lhona e centralizadora política
já estará limpando suas gave-
tas no Paço Municipal. Seja
esse desfecho, negativo ou po-
sitivo a ela, prefeita. Desgas-
tadíssima e em segundo man-
dato, se é que Marisa vai que-
rer de fato alguma coisa com
Uruaçu após 31 de dezembro

...No dia em que comemora aniversário, 9 de julho, a his-
toriadora (e articulista deste jornal) Cylene Gama (seta) foi
surpreendida pelo procurador de Justiça Serrano Neves (se-
gundo, dir.), que teve a idéia de promover e oferecer para a
sua querida, momentos de paz e reflexão, com a apresenta-
ção de bacana grupo uruaçuense de Folia de Reis do Divino
Pai Eterno, composto por Geraldo, Siríaco, Joaquim, Louren-
ço, Neuza e Maria de Fátima. Os artistas, mantenedores de
tradições goianas, cantaram e encantaram a quantos viram e
ouviram; também abençoaram a casa que os acolhia. “Trata-
se de maneira diferente de se comemorar um aniversário,
resgatando valores de nossa terra, compartilhando pura arte”,
comentou a homenageada. Criatividade não falta dentro do
Instituto Serrano Neves (ISN), de Uruaçu. Escritora e serta-
nista, Sinvaline Pinheiro, amiga em comum de todos, ajudou
na produção da homenagem (Márcia Cristina).

OPINIÃO/CIDADE Assinaturas para os Municípios de Uruaçu e Niquelândia,
LIGUE AGORA 3357-5374 ou 9991-0870 (Motta Filho)

de 2008, a interiorana paulista
corre sério risco de não poder
sair candidata nas Eleições/
2010 e 2012.

Uma declaração do juiz
Murilo de Faria: “Cabe ao ma-
gistrado analisar e aplicar a lei
de modo a desestimular novos
fatos ilícitos e que ao mesmo
tempo seja suficiente e ade-
quada ao caso a sanção im-
posta.”

Irresponsabilidade
A denúncia que originou a

ação foi desenvolvida pelo en-
tão presidente da Câmara Mu-
nicipal, vereador Sargento Bis-
po (PR). Isso, em conjunto
com o colega Sil (PTB). Con-
duzida pelo motorista Sirley
Ramos, que estava acompa-
nhado da servidora Marivalda
Abadia França Perícole, o ve-
ículo oficial Ford Ranger, pla-
ca NFN-5763, da Prefeitura
de Uruaçu e de uso exclusi-
vo do gabinete de Marisa, foi
flagrado e abordado pelos edis
Sargento Bispo e Sil, na GO-
231, sentido Santa Tereza de
Goiás-Formoso, transportando
material de campanha eleito-
ral alusivo as Eleições/2006,
em direção a diversos Muni-
cípios; Marisa apoiava na oca-
sião os então candidatos Lula
(PT), a presidente da Repúbli-
ca; e, Maguito Vilela (PMDB),
a governador de Goiás.

Ao retornarem de viagem
oficial feita a Minaçu, o carro
da Câmara passou em sentido
contrário, direção Uruaçu, ain-
da na BR-153 (trevo de Es-
trela do Norte), pela camione-
te. Com faro de fiscalizadores,

os dois edis notaram estranhe-
za no carro da Prefeitura e de-
cidiram contornar, indo em di-
reção do automóvel do Exe-
cutivo. Segundo declarações
de Sargento Bispo na época,
após algum tempo de acom-
panhamento asfalto afora, boa
parte sob chuva, o motorista
foi abordado na rodovia 231;
parou; o presidente desceu do
carro, passando a dialogar se-
renamente com Sirley, na por-
ta do carro da Prefeitura.

Tentativa de fuga
De imediato, o vereador

percebeu que o motorista de
Marisa estava nervoso. Tanto
nervosismo, que após Sargen-
to Bispo e Sil se dirigirem até
a carroceria da Ranger para
levantarem a lona protetora,
visando tomar conhecimento
sobre o que era levado, o que
fez Sirley, em ato impensável?
Arrancou bruscamente, fugin-
do dos legisladores. O persis-
tente acompanhamento teve
seqüência, logo adiante Sirley
parou de novo - desistindo -, e
os fiscais do povo avistaram o
material político.

No desenrolar da ação, tes-
temunhas de acusação e de-
fesa foram ouvidas, com Ma-
risa, uma excepcional dissimu-
lada, declarando desconhecer
que a Ranger teria sido usada
para aquele fim. Confirmou
também ter assinado decreto
proibindo servidores munici-
pais de fazerem campanha
durante o expediente e em
veículos oficiais. Assinar de-
creto é fácil, basta papel e ca-
neta. Cumprir é o difícil.

No caso dos auxiliares, fi-
cou decidido: suspensão dos di-
reitos políticos deles por três
anos - observa-se que nunca
foram candidatos a cargos ele-
tivos e não demonstram publi-
camente tais intenções.

Abuso foi mostrado
A edição 53 do JC, de 1º a

15 de outubro do ano passado,
apresentou as manchetes Mo-
torista de Marisa é flagra-
do por vereadores distribu-
indo material de campanha
em carro oficial da Prefei-
tura e Picaretagem: Marisa
distribui material de campa-
nha no veículo da Prefeitu-
ra. Além de uma outra: Vigi-
lante da Prefeitura de Uru-
açu é flagrado fazendo se-
gurança de um dos comitês
do PMDB de Marisa. Aces-
sando o link EDIÇÕES AN-
TERIORES (dentro do site
www.jotacidade.com), na ci-
tada edição, página 10, é pos-
sível ler as reportagens.

Na abertura da matéria
central, Seu Periódico Sau-
dável externava: ‘Este jornal
nunca errou ao afirmar que
a prefeita Marisa dos San-
tos Pereira (PMDB), de
Uruaçu, adora praticar atos
que simbolizam desmandos
públicos. Verdades desta
matéria são novos exem-
plos de descaso e desones-
tidade total.’ A editoria-che-
fe do JC não retira uma vír-
gula da afirmação, até mesmo
por considerar a política e ad-
ministradora Marisa como ver-
dadeira medíocre no exercício
de suas funções.

Rua 18 n° 279 - Restaurante do Zé Careca
Centro - Ao lado do Lyceu - Goiânia
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Uruaçu à Niquelândia-Macedo - 7h/13h/16h30/19h
Macedo-Niquelândia à Uruaçu --- 7h/10h/12h/19h

Ônibus e Microônibus

UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA.

Niquelândia     3354-1580
Uruaçu             3357-3032

Grupo Amaral

Sinvaline Pinheiro



3 - Jornal Cidade (PÁGINA POSTADA EM WWW.JOTACIDADE.COM) Uruaçu, 1º a 15 de julho de 2007

Agenda Política

POLÍTICA
Jota Marcelo

“Aqueles que estão no partido hoje serão aqueles que gover-
narão conosco em 2011.”

Senador Marconi Perillo (PSDB-GO), dia 7 de julho, durante
Encontro Regional do partido em Orizona

Cena Política

Governador Alcides Rodrigues (PP) e Professora Raquel Teixeira (PSDB): diálogos, diálogos...

LOURENCINHO
Visitando dias atrás os bairros JK e São Vicente, além de algumas

famílias e comerciantes da rua Paraná, o vereador Lourencinho (PTB)
ouviu reclamações mil dos habitantes uruaçuenses. Todos recla-
mando dos desleixos da administração municipal. Ele anotou tudo.

‘PECUÁRIA’
Alguns políticos de Uruaçu e principalmente de outras localida-

des perguntaram para Jota Marcelo como foi a Pecuária/2007 de
Uruaçu. O autor destas linhas não conferiu in loco a realização.
Aliás, este escriba esteve no Parque duas vezes, mesmo assim du-
rante o dia e prestando serviços para a indústria Leitbom. Por alto,
foram ouvidos comentários de que o resultado foi positivo, o que é
ótimo. Sobre cobertura do evento, o JC não desenvolveu tal ativi-
dade. Para este ano, a editoria-chefe deste periódico tentou falar
pessoalmente e por telefone com a presidência do Sindicato Rural
de Uruaçu (SRU), porém sem obter sucesso, apesar dos recados
deixados. Beto Ribeiro, o presidente, é bastante ocupado, sem lá
muito tempo para atender terceiros. Como a direção deste jornal não
tem tempo para correr em excesso atrás dos outros, optou por recu-
ar, deixando a questão de lado. Quem sabe, em 2008 possa dar certo
alguma parceria! É preciso dizer que, dirigido por esforçada direto-
ria, o SRU tem a melhor das intenções. É preciso dizer também: seja
em época de Exposições ou não, anualmente o JC recebe visitas de
presidentes e dirigentes de Sindicatos do Norte e de outras regiões.

AVIAÇÃO
Tanto dinheiro enfiado pelo governo federal goelas abaixo de

corruptos e a aviação brasileira permanece funcionando em meio a
gambiarras visíveis. A situação geral dos aeroportos é melancólica.
Quem vai ao aeroporto Santa Genoveva (em Goiânia-GO), por exem-
plo, percebe o quanto a coisa está feia. Outros trágicos acidentes
devido esse parasitismo de Brasília-DF poderão acontecer.

MILITAR
O militar Roberto José Tavares (Tavares) é pré-candidato a vere-

ador em Uruaçu, dentro do processo sucessório de 2008. Acadêmi-
co de História na UEG Uruaçu, ele está debruçado sobre trabalho
monográfico que enfoca a transição da pequenina (e histórica) loca-
lidade de Amaro Leite para o Município de Mara Rosa-GO.

AÇAFRÃO
Na Princesinha do Norte goiano, Mara Rosa (também conhecida

como Terra do Açafrão), o vereador Adair de Oliveira Morais (Dairi-
nho, do PP) é pré-candidato a prefeito.

PRIMOS
Dairinho é primo de Elvino Coelho Furtado (PSDB), que entre 97

e 2004 governou a vizinha Amaralina, hoje gerida pelo tucano Dásio
Marques. Também com pretensões políticas, Elvino mantém bom
relacionamento com eles e desenvolve contatos políticos normais.

VEREADORES
Quando a pipoca arrebentar, no máximo dois edis uruaçuenses

deverão deixar de disputar a reeleição em 2008.

CANDIDATURA
Os planos do prefeitável Waldecir Oliveira (doutor Waldecir) são

interessantes e bons. Em Uruaçu, ele faz contatos políticos diários.

Atuação Política

SITE www.jotacidade.com. JÁ ACESSOU? JÁ RECOMENDOU? - Esta edição e outros links estão lá

Assinaturas para os Municípios de Uruaçu e Niquelândia,
LIGUE AGORA 3357-5374 ou 9991-0870 (Motta Filho)

MEMÓRIA/1991... Parte de folder publicitário referente ao aniversário do Município
de Uruaçu, na administração Luiz Lourenço Moreira (Luiz Pauferro). A imagem e
legenda do passado lembram tema atual de destaque (e que logo ganhará mais
holofotes): Plano Diretor uruaçuense, prestes a ser enviado para a Câmara apreciar.
Detalhe: em todo Plano é assim, existem as variadas concordâncias e discordâncias

Memória Política

POLÍTICA

2010
Independente de 2008, dificilmente Iris Rezende (PMDB) ga-

nharia de Marconi em 2010, na disputa do cargo de governador.

ADEMIR
Vice-governador de Goiás, o ex-morador da nortense Campinor-

te, Ademir Menezes (PR), é a melhor opção da base governista
estadual para ser lançado candidato a prefeito de Aparecida de
Goiânia em 2008. Ele governou o Município colado a capital, entre
97 e 2004. Se o governador Alcides Rodrigues (PP) se lançar candi-
dato a algum cargo em 2010 - possibilidade grande (só não pode a
governador) -, Ademir ficaria a frente do Governo de Goiás durante
nove meses. Estando no Executivo de Aparecida, já não seria mais
vice, com futuro presidente da Assembléia Legislativa governan-
do Goiás. Quem seria esse deputado estadual? Daniel Goulart
(PSDB)? Helder Valin (PSDB)? Falta muito para arriscar algum nome.

ACOMODADOS
O fato de Maguito Vilela (PMDB) demonstrar intenção de sair

candidato a prefeito de Aparecida serviu para sacudir os acomoda-
dos políticos da base governista estadual da localidade. Do chefão
Sandro Mabel (deputado federal e presidente regional do PR) aos
mais humildes. Por lá, a ganância pelo poder também é enorme.

PSDB
O PSDB, que a partir de 21 de outubro será presidido regional-

mente pelo deputado federal Leonardo Vilela, promoveu três En-
contros Regionais: Luziânia, Trindade e Orizona. Antes agendada
para 21 de julho, a quarta edição - de Uruana -, foi prorrogada para
agosto. Também em agosto, será a vez de Itaberaí e, posteriormen-
te mais duas etapas, completando as seis idealizadas para 2007.

DIRETÓRIOS
Quando 19 de agosto chegar, os diretórios municipais do PSDB

serão renovados. A tendência é que o Professor Valmir Pedro, hoje
interino, seja efetivado presidente em Uruaçu. Se possível, em paz.

SIL
Pré-candidato a prefeito de Uruaçu, o vereador Alacir Freitas

(Sil, PTB) disse para esta Agenda que a possibilidade da prefeita
Marisa apoiar seu nome em 2008 é remota. Nota da edição anterior
informou que a peemedebista poderia vir a apoiar ele, Francisco
Barroso (doutor Francisco, PR), Oswaldo Barroso (doutor Oswal-
do, ainda no PPS) ou Batista da Retífica (sem partido). Fora outros.

MUNICIPALISTA
Atencioso: na ótica da editoria-chefe do JC o maior e mais

qualificado governador municipalista do Estado de Goiás atende
pelo nome de Marconi. Ele permanece com essa qualidade no
exercício do cargo de senador.

Para ganhar dinheiro
O político tem seu meio
Quanto mais alto o cargo
Mais o buraco é feio
“Terceirizar” a empresa
Costuma causar anseio
Mas não tendo outro jeito
Dessa forma se arranja
O antigo testa-de-ferro
Modernamente “laranja”

A Abraão, as concubinas
Ao político, sua prenda
Na cidade uma empresa
No campo uma fazenda
Sendo ele importante
Tudo lhe está à venda
A compra é proibida, mas
Para tanto se arranja
O antigo testa-de-ferro
Modernamente “laranja”

Uruaçu cidade polo
Economia em ascensão
Atraindo investidores
Para toda a região
Entre eles, os homens
Donos da situação
Povo não pode saber
Para tanto se arranja
O antigo testa-de-ferro
Modernamente “laranja”

TOMARA
O tucano Júlio Sérgio de Melo

(Júlio da Retífica) deve ganhar ca-
deira na Assembléia Legislativa
dentro do mês de agosto. O Nor-
te precisa de mais parlamentares.
Certamente, o governador Alci-
des Rodrigues (PP) vai colaborar
com esta parte pobre de Goiás.

PT
Um petista local ligou para a

Redação e disse que em recente
reunião do partido em Uruaçu,
emissário de Marisa foi levar a in-
formação de que ela pode vir a
selar apoio para o candidato da
sigla. O PT deve mesmo lançar
candidato a prefeito em Goiânia.
Em Anápolis-GO, maioria absolu-
ta dos petistas pede candidatura
do congressista Rubens Otoni.

O quadro Cena Política, desta edição, não traz fotos, mas
sim abre espaço para o talento de Mariano Peres (o Marco-
pe), de Uruaçu, com a obra “LARANJA”. Uma obra política:

São pessoas proibidas
De certos empreendimentos
Pelos cargos que ocupam
Causando impedimentos
Outros por causa de rolo
Muitos  inadimplementos
Não podem empreender, mas
Para tanto se arranja
O antigo testa-de-ferro
Modernamente “laranja”

Quando um particular
Que por erro de gestão
Conheceu a quebradeira
E em difícil situação
Perfeitamente perdoável
Do artifício lançar mão
Se precisa trabalhar
Para tanto se arranja
O antigo testa-de-ferro
Modernamente “laranja”

Mas quem tem cargo público
- De natureza relevante -
De dedicação exclusiva
Por exemplo, governante
Procurar este artifício
É imoral e aviltante
Não se deve tolerar que
Para tanto se “arranja”
O antigo testa-de-ferro
Modernamente “laranja”

“LARANJA”

Léo Iran

Divulgação/Ezecson Fernandes
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CLASSIFICADOS... ...TEM DE TUDO... ...Anuncie Aqui (é barato!)
Bar + Representação - Bar e

Mercearia Brito: Promoção na
cerveja, na Mercearia. TAMBÉM
trabalhamos c/ Representação:
Na Representação, temos vagas.
Fones 3357-3808 ou  9963-4025.
Falar c/ João Batista. (JC-F/65)

Barraca p/ PIT-DOG e outros
- Vende-se uma seminova em Uru-
açu. Tamanho: 2,80 comp. x 2,10
larg., na forma de hexágono. Li-
gue (62) 9109-9747. Vende-se
também 1 rack todo em mármore
(desmontável). Falar com Cristi-
na ou Daniel. Negócios de oca-
sião. Aproveite. (JC-F/65)

Beleza - Em Uruaçu, promo-
ção de 2ª a sábado: Ella’s Cabe-
leireiros - corte, escova, química
em geral, manicure e pedicure.
NELCI. Av. Transbrasiliana, em
frente ao INSS. Fones: 3357-5525
ou 8426-5329. (JC-R/65)

Carro - Uruaçu: vende-se um
Santana 99/2000, cor vermelho.
R$17.500. Falar c/ Leandro, 3357-
1702 ou 8461-3764. (JC-F/65)

Doces - Dito Doceiro. Coco
com leite, coco sem leite, amei-
xas, pudins, queijadas, pé-de-mo-
leque, doce de banana, doce de
goiaba. Também atendemos por
encomenda. Rua Miracema do
Norte, 48/Centro - Uruaçu. 3357-
4600. (JC-P/63-65)

Foto - Vende-se uma máquina
fotográfica analógica marca Vivi-
tar V4000 (importada) seminova,
em excelente estado de conser-
vação (zerada). Negócio de oca-
sião. 3357-2712. (JC-P/64-65)

Foto - Vende-se uma outra má-
quina fotográfica analógica mar-
ca Minolta X-700 (também impor-
tada) seminova. Outro negócio
de ocasião, pois mercadoria está
em excelente estado de conser-
vação  3357-2712. (JC-P/64-65)

Gás - Seu gás acabou? Ligue
3357-1018/1597 e receba em casa.
Vendemos Água Mineral Indaiá.
Distribuidora de Gás Chama Viva
(Uruaçu). (JC-C/63-65)

Locadora - Vende-se locadora
de DVDs com 5 prateleiras de
centro e 10 de parede; 1 compu-
tador c/ impressora de nota fis-
cal; 700 DVDs; e, 550 fitas VHS.
Aceito carro no negócio. Conta-
to em Uruaçu: 8488-5530 ou 8454-
1057. Falar c/ Tone. (JC-F/65)

Lotes e Chácaras (Lago Ser-
ra da Mesa, em Uruaçu) - Adqui-
ra lote ou chácara, com pequena
entrada e suaves prestações no
Residencial Serra da Mesa. Pres-
tações a partir de R$99,00. Ligue
(064) 9906-1343, Corretor Pereira
(CRECI 9477). (JC-R/65)

Mármores - Também Granitos
Nacionais e Importados? Em
Uruaçu, Marmoraria Urugran: BR-
153 (ao lado da Embravel) - 3357-
5441/9967-1780. (JC-C/64-66)

Moto - Urgente, urgentíssimo.
Vende-se uma CG 125 98/99, ver-
melha, ótimo estado de conser-
vação. Valor: R$2.900. Tratar no
Moto Táxi 3000 (Uruaçu). 3357-
3000. (JM-P/65)

Negócios - Publique quinze-
nalmente no JC impresso (3357-
4158) sua venda, compra, troca,
etc, etc, etc. (JC-C/63-66)

Novela - Não assista e nem
deixe seus filhos assistirem a no-
vela Eterna Magia. (JC-R/64-67)

Padrão - Vendemos MAIS
BARATO, compramos e trocamos
padrões CELG (novos e semino-
vos). Negocie aqui e tenha mão-
de-obra de eletricidade gratuita
na instalação. Financiamos sua
venda. Ligue já: 3357-3500/8424-
6222 (Uruaçu). (JC-T/64-66)

Ponto - Aluga-se ponto comer-
cial na Av. Tocantins nº 103 (pró-
ximo Clínica Nina), Centro de Uru-
açu. Falar c/ Rufino José de Lima
no local (ou PEDIR P/ CHAMAR
NO FONE 3357-5000). (JC-F/65)

Serviços - Prestação de servi-
ços em geral para Uruaçu e ou-
tras praças: GPSS - Grupo de Pro-
teção de Serviços de Segurança.
Ligue (62) 8137-6130 ou 9927-0672
e juliocesar0076@bol.com.br).
(JC-P/63-66)

Telhas - URGENTE!!!: COM-
PRA-SE TELHAS ANTIGAS.
Destino: Memorial Serra da Mesa
(em Uruaçu). Quem souber onde
pode ser encontrada qualquer
quantidade, favor ligar para Sin-
valine Pinheiro (Uruaçu): 3357-
4429 ou 8433-4923. (JC-P/64-69)

Vendedores - Você é vendedor
externo e está desempregado?
Ligue na Redação do JC, Seu
Periódico Saudável. 3357-4158.
(JC-C/63-64)

INFORMES

A Câmara Municipal de Uruaçu - Goiás convida todos os
munícipes a participarem das Sessões Ordinárias mensais,
agendadas para serem realizadas no Plenário Antônio de Freitas
Carvalho, Edifício Vereador José Fernandes Neto, estabelecido no
Centro Administrativo. Em todas as ocasiões são debatidos temas
variados, atendendo interesses coletivos do Município.

CÂMARA MUNICIPAL DE URUAÇU
MESA DIRETORA - PRESIDÊNCIA

GESTÃO 2007-2008

HOTEL DOS AMIGOS
Quartos e apartamentos com estacionamento

Visite Campinorte! Conheça Campinorte!
Avenida Maranhão, 109 - Centro - 3347-3276 - Campinorte

Musculação.
Trabalho aeróbico.

Natação.
Hidroginástica.
(água aquecida)

Locação de tendas.
Acessórios para

ginástica.

RUA 2 COM CARIOCA
QD. 5 LT. 1

BAIRRO COPACABANA
3357-1459 - URUAÇU
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‘Leitbom está aqui pra comprar toda a produção!’

Jota Marcelo

Em entrevista exclusiva
ao JC, o sócio fundador e di-
retor comercial da Leitbom,
Domingos Vilefort Orzil, re-
lembra que o grupo industri-
al não pára de modernizar
suas fábricas. Garantindo a
compra total de todo o leite
produzido na região Norte
goiana, ele pede que os pro-
dutores invistam na pecuá-
ria leiteira. Uma das mais im-
portantes empresas do seg-
mento leite e derivados do
Brasil, a Leitbom cresceu
média de 30 por cento no seu
faturamento, até junho de
2007. Muito educado, o em-
preendedor atendeu a repor-
tagem (ladeado pela esposa
Mariza Terezinha e funcioná-
rios) após cerimônia de en-
trega das premiações do X
Torneio Leiteiro de Uruaçu,
realizada dia 7 de julho.

Já que estamos no Par-
que Agropecuário, na opi-
nião do senhor, que impor-
tância tem as Exposições?

Vejo como realizações de
grande valor, onde os proveitos
são muitos. Oferecem desde di-

versão, com shows e rodeios,
passando pelas oportunidades de
fechamentos de negócios den-
tro da área rural, fora outros
setores. As Festas Agropecu-
árias estimulam os produtores
rurais. E eu quero, em nome de
minha família e da Leitbom, pa-
rabenizar o Sindicato Rural de
Uruaçu por mais esta Festa, de
significado vital não só para toda
essa região, como para o Esta-
do.

E é tradição a Leitbom
incentivar e marcar presen-
ça em várias Festas.

No caso de Uruaçu, estamos
aqui há mais de cinco anos e
sempre que convocados, procu-
ramos colaborar com as Expo-
sições do Sindicato.

Como vai a Leitbom?
Cada vez mais modernizamos

nossa indústria num todo. Esta-
mos precisando de leite, está fal-
tando leite na nossa indústria de
Uruaçu. Conclamo os produto-
res da região a investirem na
agropecuária leiteira, que hoje
está sendo um dos melhores ra-
mos da atividade produtiva do
Estado. Basta produzir, que
compramos todo o leite. Leitbom

está aqui pra comprar toda a pro-
dução [com ênfase]! O leite
gera renda mensal e está num
patamar que remunera muito
bem o produtor. Está sendo ren-
tável e o produtor pode investir
na pecuária leiteira, pois com-
pramos todo o leite.

Apoiando e ajudando or-
ganizar o X Torneio Leiteiro,
a Leitbom demonstra mais
uma vez o quanto quer o bem
do segmento.

O Torneio Leiteiro é um
evento que irradia tecnologia e
estimula o produtor a investir
mais em genética, alimentação,
manejo do gado, visando apri-
morar a produtividade de seu
rebanho. Quer dizer: deixa o
produtor mais evoluído, tecnifi-
cado e com atenção centrada
na qualidade, envolvido na bus-
ca de genética cada vez melhor.
Os que comparecem têm opor-
tunidade de lidar com trocas de
experiências em meio aos cole-
gas produtores, onde cada um
vê o que o outro está fazendo
de novo. Em tempos que lida-
mos com busca total de produ-
tividade melhor por vaca e por
hectare, a competição, que é pa-
cífica, tem significado especial.

Como avalia a bacia leitei-
ra de Goiás?

O Sindileite [Sindicato das
Indústrias de Laticínios no Es-
tado de Goiás] vem fazendo
um trabalho há dez anos, que
visa melhorar o setor. Juntamen-
te com o governo estadual con-
seguimos [ele faz parte do Sin-
dileite] implementar alguns in-
centivos fiscais no Estado, com
redução da base do ICMS [Im-
posto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços] e
hoje as indústrias de Goiás pa-

Vilefort: “Todas as capitais têm o nosso produto”

Leitbom apoiou ‘X Torneio Leiteiro de Uruaçu’
Atrativo da Exposição

Agropecuária/2007 do Muni-
cípio, o X Torneio Leiteiro de
Uruaçu teve como organizado-
res, a Leitbom; a Agência Goi-

Produtor Alcinez Leão (d), com Domingos Vilefort

ana de Desenvolvimento Rural
e Fundiário (Agenciarural) -
Regional Serra da Mesa, de
Uruaçu e comandada pelo en-
genheiro agrônomo Ivo Rodri-

gues de Souza; o Sindicato Ru-
ral de Uruaçu (SRU), presidido
por Beto Ribeiro; e, o produtor
Wilson Antônio de Vasconce-
los (Zico Pacífico).

COMUNIDADES

gam menos, dentro da lei. Com
a redução, foi propiciada opor-
tunidade de muitos empreende-
dores investirem em Goiás. Lei-
tbom, Nestlé, Itambé, Italac, Pi-
racanjuba e outros laticínios in-
vestiram aqui. Conseqüência
boa: sem dúvida nenhuma, o pre-
ço que o produtor goiano está
recebendo pelo litro de leite é o
maior do Brasil. Isso é pratica-
do graças à parceria que o Sin-
dileite tem com o Governo de
Goiás.

Sabe-se que o cenário
mundial envolvendo o leite
é favorável ao Brasil...

...O cenário mundial é propí-
cio para a pecuária de leite. Na
Europa, onde os Países recebi-
am subsídios maciços, todos os
governos federais cortaram os
benefícios. Outros centros,
como a Austrália e a Nova Ze-
lândia, estão enfrentando dificul-
dades para aumentar as suas
produções de leite, pois lidam
com secas há dois, três anos.
Eles viram suas produções caí-
rem em torno de 15, 20 por cen-
to ao ano...

...Com isso, falta leite no
mundo...

...O Brasil se tornou o me-
lhor candidato a suprir as neces-
sidades mundiais de leite. Mais
um motivo para eu repetir: po-
dem investir, senhores produto-
res, na pecuária de leite, pois o
preço médio do leite sempre
estará com um patamar muito
atrativo.

Por meio da política eco-
nômica, o que o governo fe-
deral poderia fazer para aju-
dar mais o setor?

Uma das ações envolve a
época da safra: todos sabem que

no Brasil temos a safra, quando
a produção cresce bastante e, a
entresafra. O governo federal
poderia fazer compra regulado-
ra na safra, entre outubro e fe-
vereiro, quando, no Brasil, sem-
pre existe excedente de leite.
Assim, ele compraria e mante-
ria um estoque regulador. Po-
deria comprar leite em pó inte-
gral, desnatado, queijo, etc, man-
tendo estoque para não deixar
o preço variar muito. A pergun-
ta é boa e fica a sugestão.

Com o passar dos anos, o
grupo não pára de adentrar
fronteiras, crescendo. O fato
de a Leitbom ser empresa
nacional, aumenta as res-
ponsabilidades?

Sempre preocupamos em
oferecer o de melhor desde o
início. Atuamos em Goiás [com
fábricas em São Luís de Mon-
tes Belos, Fazenda Nova e
Uruaçu]. No Pará, onde temos
uma bela indústria em Concei-
ção do Araguaia. Temos tam-
bém uma indústria de leite em
pó em Araguaína [TO], onde
também apresentamos cresci-
mento. O volume de leite tem
crescido na captação nessa re-
gião, lá no Tocantins. Em feve-
reiro, inauguramos um Centro de
Distribuição em Brasília [DF]
com a finalidade de atender a
demanda da região. Estamos no
mercado há 41 anos e conquis-
tando o mercado em nível naci-
onal. Vendemos produtos de
Porto Alegre [RS] a Manaus
[AM]. Todas as capitais têm o
nosso produto.

Com atuação nacional, a
captação tem que ser gran-
de. Fale sobre recente pes-
quisa da Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária, a

Embrapa.
Pois é! Recebemos a boa

notícia há pouco tempo: pesqui-
sa séria da Embrapa registrou
que estamos em quinto lugar
como maior captador de leite no
território brasileiro.

ICMS: devido ser grande
contribuinte, a Leitbom aca-
ba de receber nova homena-
gem da Organização Jaime
Câmara e da Secretaria da
Fazenda do Estado de Goiás
(Sefaz). Motivo de satisfa-
ção?

Sem dúvida! Não só para os
diretores da Leitbom, mas tam-
bém para nossos colaboradores,
prestadores de serviços e fun-
cionários. Temos um time mui-
to bom de funcionários, geren-
tes, desde o mais humilde até o
mais graduado. Eles vestem re-
almente a camisa da Leitbom e
estão proporcionando o cresci-
mento da empresa. O objetivo
é produzir um bom leite longa
vida, um bom leite em pó, um
bom leite condensado, um bom
queijo. Bons produtos em geral.

Registre uma mensagem
para os uruaçuenses, leito-
res e internautas em geral.

O Brasil está passando por
um momento bom, pois está
crescendo. Os juros para o se-
tor produtivo têm caído, a infla-
ção está controlada. Nós, como
empresário, temos que investir.
Investir porque certamente com
o Brasil crescendo, deverá sur-
gir um aumento mais significa-
tivo no consumo de todos os
produtos: arroz, feijão, milho,
carne, leite... Os empresários
têm que investir para suprir essa
demanda (leia mais sobre a
Leitbom e o Torneio Leiteiro,
abaixo).

Da equipe Leitbom, Miler Morais (microbiologista);
e, Lígia Karen (encarregada do Laboratório): apoio

Produtor Célio Moreira
foi um dos participantes

Torneio Leiteiro reuniu produtores e público cativos A competição foi uma das atrações da Expo/2007 Campeão Eugênio Perineli (d) e Ivo (Agenciarural)

Classificação
Dividida em quatro categori-

as, a premiação foi a seguinte:
Produção de leite (vencedor:
produtor Alcinez Leão); Melhor

produtora (vencedor: produtor
Eugênio Perineli); Ordenhador
(vencedor: Benedito Avelino da
Silva, funcionário de Alcinez
Leão); e, Qualidade do leite

(vencedor: Eugênio Perineli).
Em www.jotacidade.com,

link Municipais, consta maté-
ria integral. Próxima edição do
JC também destacará o tema.

O vereador Alacir Freitas:
ajuda, com presença fixa

Leitbom: Domingos Vilefort (d) e, os gerentes Iraci
Ferreira (administrativa)/Wiliam Piubello (industrial)

Zico Pacífico (e), Jorge Meireles, Lairton Rakowski
e José Maurício: dedicação ímpar para com evento

Cida, da Agenciarural:
ela também contribuiu

Lairton, o supervisor da
Leitbom: trabalho diário
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√ √ √ √ √ Publique sua foto!
√ √ √ √ √ Divulgue seu evento!
√ √ √ √ √ Anuncie sua empresa!POR AÍ...

Márcia Cristina

CLAUDINA MARIA DE SANTANA
Comerciante daquelas que rala sem parar na vida, Claudina
Santana é proprietária da Vidraçaria Artcom, localizada na
avenida Tocantins, em pleno Centro de Uruaçu. Formada em
Pedagogia (Unitins-Guaraí-TO/turma 1999), apresentando ca-
racterísticas pra cima e mãe de Kamilla Moreira de Santana
(16 anos) e Wanessa Moreira de Santana (11), ela emite opi-
niões claras e bonitas para o quadro MULHER ESPECIAL:

Seu alto astral é visível. Recomenda-o para todos?
Sim. Eu sou uma pessoa otimista e alegre, pois acredito na
força do pensamento positivo. Sempre que me fazem essa
pergunta, digo que sou feliz porque sou a pedra preciosa dos
olhos de Deus.

Como é essa união entre a mãe Claudina e as filhas?
Procuro estar toda hora presente na vida delas. Por isso te-
mos relação muito grande de amizade. Procuro ser amiga
dos amigos delas, assim tenho mais oportunidade de conhe-
cer e estar ainda mais perto das minhas princesas.

Comércio: estabelecimento comandado por mulher fica
a dever para os demais?
Independente de ser homem ou mulher, todo comércio para
obter sucesso tem que ter no comando pessoas dinâmicas,
perseverantes e honestas.

Que fazer para a mulher, em geral, ganhar mais espa-
ço no meio empresarial, no mercado de trabalho?
Tem que se qualificar na área em que deseja atuar. Em Urua-
çu, o comércio vem a cada dia crescendo, com mulheres na
liderança. Temos muitas mulheres guerreiras e dinâmicas aqui.

Em que o comércio uruaçuense precisa melhorar?
Nós comerciantes, temos que procurar estar mais e mais
atualizados para que as pessoas não precisem decolar de
nossa cidade para fazer compras lá fora. Aproveito para agra-
decer a cada pessoa que faz parte da minha vida e dizer que
elas estão constantes nas minhas orações. Eu amo minha
cidade, amo nossa Uruaçu!

MULHER ESPECIAL

PARTICIPAÇÃO - O leitor pode dar valorosa
contribuição para os quadros. Faça seu contato:

(62) 3357-4158/8425-2052 ou
marciacristina@jotacidade.com

DICAS + DICAS
[Vida saudável]
Leitora do JC, residente em
Uruaçu e que pediu anonima-
to, enviou dica (que teve vei-
culação original no Jornal
CASSI) e o quadro publica
Refeição com qualidade.

01. Aveia - Uma colher de
sopa cheia, ao dia. Contém
cálcio, ferro, magnésio, zin-
co, cobre, manganês, tiami-
na, ácido fólico e vitamina E.
Rica em fibras que ajudam
a reduzir o colesterol total/
LDL, previne doenças cardi-
ovasculares e colabora na
proteção contra o câncer do
colo.

02. Brócolis - Rico em sais
minerais (cálcio e ferro), vi-
tamina A, contém ácido fóli-
co, que produz boas subs-

tâncias para o cérebro e o
sistema nervoso. Se consu-
mido cru, fornece também vi-
tamina C.

03. Rúcula - Contém ácido
fólico, oito vezes mais cál-
cio do que alface, substân-
cias que ajudam a prevenir
alguns tipos de câncer e pre-
sença das vitaminas A e C.

04. Peixes - Fontes de to-
dos os aminoácidos essen-
ciais, substância química
que compõe as proteínas e
fontes importantes de ferro
e vitamina B12.

Anna Lyvia Fleicher Dantas é
uma das escolhidas. Aposte,
pois ela poderá trazer sorte!

Luiz Carlos Moreira (e), filho de Uruaçu, ao receber a
sua carteira de inscrição da Seccional de Goiás da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-GO), das mãos
do presidente Miguel Ângelo Cançado. Assim, o novo
bacharel em Direito se habilita a prestar assessoria
jurídica. Ele afirma: “Jamais declarei que pretendo
candidatar-me a prefeito de Uruaçu nas Eleições/2008”

Maysa Costa Fernandes, que
também estará atuando dias
16, 17 e 18 de agosto. Sorte!!!

Profissionais honrados em Uruaçu: o delegado de
polícia Natalício Cardoso (e) e o médico Dalmo de
Castro, diretor clínico do Hospital Santana, um dos
patrimônios do Município. Exemplar servidor, doutor
Natalício é sinônimo de calma e competência diárias

Fonte: Jornal CASSI (edição
não identificada), periódico
bimestral da Caixa de Assis-
tência dos Funcionários do
Banco do Brasil (CASSI). Ne-
nhum exagero é benéfico

Médico em Uruaçu e Niquelândia, José de Oliveira é
presidente da Associação Médica de Uruaçu. Coluna
quis saber e ele confirma que a entidade busca o seu
fortalecimento, no dia-a-dia. Na pauta, muitas idéias!

Juliet Samantta de Souza:
atuação durante os sorteios
nos dias 16, 17 e 18 de agosto

ACONTECE MENSAGEM - “A vida é uma ponte. Atravesse-a, mas

não fixes nela a tua morada.”
SANTA CATARINA DE SENA (1347-1380)

SOCIAL

Ângela Ferreira dos Anjos é
uma das sete Garotas da Sorte

INTERNET - Acesse www.jotacidade.com, a sua página eletrônica do JC. Além desta aqui, brindamos
o internauta com uma outra coluna no link Social. Clique, confira e indique para o mundo

Niquelândia
JC focará: a mineira Embra-
pecil reúne nata da socieda-
de niquelandense para mais
uma etapa de premiação.

Goianésia
Alegria na família do casal
número um de Goianésia,
Marília/Otavio Lage Filho (o
Otavinho): a filha Diana havia
ido prestar vestibular no Es-
tado de São Paulo (acompa-
nhada dos pais), já que o pre-
feito também viajaria a servi-
ço - isso no fechamento da
coluna. Já a filha Daniela foi
aprovada no concorrido cur-
so de Administração, na Fun-
dação Getulio Vargas (FGV).

Merecem
Meire Chagas é secretária
particular do prefeito Otavinho
e Marina Pereira Raposo é
secretária municipal de Edu-
cação e Esportes de Goiané-
sia. As duas estarão no Rio
de Janeiro-RJ, entre 25 e 30

de julho, assistindo as dispu-
tas marcadas para os últimos
dias dos XV Jogos Pan-Ame-
ricanos Rio 2007.

Reforma
A sede do Executivo de Nova
Iguaçu de Goiás está de cara
nova.

Ares
Como ninguém é de ferro,
dona Maria de Lourdes passa
alguns dias na capital Goiânia,
com as netas Fernnanda
Christina e Siléia de Sousa e,
com o Marcelo de lá.

Chapéus
Exposições Agropecuárias por
esses dias na redondeza: 19
a 22 (Campinorte); 20 a 29
(Mara Rosa); 21 a 29 (Nique-
lândia). Em Trombas, de 19 a
22, acontece a 17ª Festa de
Rodeio. Divertir em paz vale!

Argentina
Primeira-dama e senadora

Cristina Fernández de Kirchner
é favorita para ganhar eleições
presidenciais daqui quatro
meses. Vem a ser a esposa
do presidente Néstor Kirchner.

Porangatu
A estrelíssima Joelma Mendes
e o marido Chimbinha aterris-
sam no mais desenvolvido
Município do Norte goiano dia
18. Na Pecuária porangatuen-
se, a Banda Calypso tem tudo
para emocionar.

Endereço
O Boticário, em Uruaçu, está
de casa nova, na mesma ave-
nida Tocantins, Centro, próxi-
mo a Caixa Econômica.

‘www.jotacidade.com’
Muitos estão reclamando por
não mais poderem copiar tex-
tos e fotos do site deste perió-
dico. Foi preciso tomar a ati-
tude devido parte da concor-
rência, preguiçosa demais, ter
agido de má fé com o JC (che-

ga de Ctrl C). Para iniciativas
particulares, basta contata-
rem a Redação, que disponi-
bilizamos os conteúdos.

Mar
Na primeira edição do quadro
MULHER ESPECIAL, quan-
do a professora Vanda Jandi-
ra foi destaque, faltou dizer
que a mesma cursou Geogra-
fia na Universidade Estadual
de Goiás (UEG), em Crixás,
dentro do projeto de Licenci-
atura Plena Parcelada (LPP).
Que legal: nas férias de meio
de ano, a educadora zarpou
com a família para Fortaleza
rever outra parte de parentes.

Doidos
Quem apóia doiduras é...!!!

Luto
Sentimentos da equipe des-
te jornal aos familiares de
Julio Alonso Alonso, falecido
em 6 de julho. Ele era dono
do Hotel Vila Rica (Uruaçu).

Dias 16 (quinta-feira), 17 (sex-
ta) e 18 (sábado) de agosto a
Caixa Econômica Federal
(CEF) realizará sorteios de
suas loterias no Município de
Uruaçu, através do Caminhão
da Sorte, em espaço público,
em meio ao público. A insti-
tuição bancária e a Gerência
Administrativa do JC selaram
parceria, com este veículo
prestando serviços para o
banco. O periódico selecio-
nou, indicou e dirige sete
mulheres (Garotas da Sorte)
para trabalharem nos três
dias da promoção. Conheça
as escolhidas:

Valéria Aparecida Silva: uma
das uruaçuenses que estará
no Caminhão da Sorte/Caixa

Weidina Maria da Silva, mais
uma das Garotas da Sorte que
deseja sorte grande pra todos

E a Vanessa Campos de Ávila
Teixeira Gomes também vai
ajudar no evento em Uruaçu

Uruaçu: nas festividades de inauguração da Catedral
das Assembléias de Deus, entre 12 e 15 de julho em
Uruaçu, o pastor presidente José Cláudio Prates (e)
contou com a colaboração de dezenas de fiéis para
que tudo ficasse organizado, oferecendo qualidade
para os de casa e visitantes. Um dos colaboradores é
o pastor Noraldino Antônio dos Reis (d). Acesse o site
www.jotacidade.com, link Municipais, e veja matéria

JÁ ACESSOU?... www.jotacidade.com... JÁ RECOMENDOU?

UM SITE  COM LINKS ATRATIVOS

Claudina (atrás), com as filhas Kamilla e Wanessa

Jota

Divulgação

Jota

Fotos: Marcello Junior
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