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Chapa 2 eleita ! 
                                        

Dep. Federal Rubens Otoni visita Itumbiara
CURSO DE MEDICINA PARA ITUMBIARA:

O deputado federal pelo PT partido dos trabalhadores Rubens Otoni chegou na cidade de Itumbiara por volta da 08:00 horas deste dia 04/11/2013. 
Reuniu com os companheiros do PT Professor José Márcio Margonari, suplente de deputado Estadual Gugu Nader e o vereador Cristiano Rodrigues, a 
comitiva foi direto para a radio Paranaíba (Gilson César) dar uma coletiva sobre a possibilidade de Itumbiara ter o seu curso de medicina. O deputado 
explicou que o governo federal lançou um edital no qual possibilita a cidade com mais de 70 mil habitantes, que não tem cursos de medicinas e que 
possui leitos hospitalares de até 100 lugares, com a participação do poder publico municipal a protocolar até o dia 09 deste mês, a solicitação junto com 
poder privado o curso de medicina para Itumbiara. Depois a comitiva do deputado deslocou para a Radio difusora de Itumbiara onde foi recebido pelo 
Radialista Heber Arantes para uma coletiva no seu programa matinal.Em seguida a comitiva deslocou até a ULBRA para uma visita ao reitor: Adriano 
Chiarani da Silva; o deputado Federal Rubens Otoni discutiu a possibilidade da ULBRA ser a parceira e a gestora desse curso. Depois a comitiva foi até 
a Radio Mega FM (Gilmar Vasconcelos) para outra coletiva de imprensa, o deputado foi questionado sobre o casalamento entre o curso de medicina e 
a vinda do hospital regional de Itumbiara; o deputado esclareceu que estava vindo em Itumbiara para anunciar a possibilidade da cidade ter o curso de 

medicina, mas segundo o deputado uma coisa pode ser ligada a outra. 
Depois do almoço cumprindo a sua 
agenda intensa o deputado teve uma au-
diência com os vereadores de Itumbia-
ra na câmara municipal, participaram 
desta audiência os vereadores Dr. Alci-
des Pacheco, Cristiano Rodrigues, Ade-
brair(Bacada), Expedito Costa e Silviano 

Campos.
Expedito Costa e Silviano Campos(PTB) 
comentaram a importância de um Curso 
de Medicina para Itumbiara e demostra-
ram o total interesse de fazer o intercâm-
bio entre o poder Legislativo e executivo 

na cidade de Itumbiara.
por volta das 16:00 horas encerrado a vin-
da do deputado em Itumbiara a comitiva 
foi até o palácio 12 de outubro para falar 
com o prefeito, mas infelizmente mais 
uma vez o prefeito na atendeu o deputa-
do federal Rubens Otoni em Itumbiara.

Reunião na Câmara MunicipalGugu, Rubens Otoni e Oneide ( Presidente do Bairro 
Marolina)

Entrevista na Mega F.M

Visita a Iles/Ulbra ( Reitor Adriano )Entrevista na Rádio DisfusoraEntrevista na Rádio Paranaíba A.M

Eleição para presidente do PT em Itumbiara

Neste dia 09 de Novembro, acontecerá na Câmara Municipal de Itumbiara a eleição para a nova 
diretoria do Partido dos Trabalhadores de Itumbiara foram apresentado duas chapas:  
Uma liderada por Darcy Soares a outra liderada pelo Márcio José ( Marcinho do correio )a ex-
pectativa é muito grande, haja visto que o PT é um dos maiores partidos na cidade de Itumbiara 
e terá um candidato a deputado estadual pela cidade, o pré candidato Gugu Nader, vale lembrar 
que Gugu nader é suplente de Deputado Estadual e teve na última eleição mais de 20 mil votos, 
o qual credencia ele a ser o representante do partido em Itumbiara e região.

      Presidente Rogério Santana
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O Jornal com compromisso com a 
VERDADE !

A VINDA DO DEPUTADO FEDERAL EM ITUMBIARA 
PARA ANUNCIAR MAIS UM BENEFICIO PARA 
A NOSSA CIDADE, O DEPUTADO RUBENS 
OTONI É UM IDEALIZADOR, POLÍTICO 
COM VISÃO FUTURISTA, ENXERGANDO A 
POSSIBILIDADE DE A CIDADE RECEBER O 
CURSO DE MEDICINA, ESTEVE EM DIVERSOS 
VEICULO DE COMUNICAÇÃO PARA ANUNCIAR 
A POSSIBILIDADE DE A CIDADE RECEBER 
MAIS UM BENEFICIO DO GOVERNO FEDERAL, 
A CIDADE PODE ENCAIXAR EM VÁRIOS 
REQUISITOS EXIGIDO PARA A VINDA DESTE 
CURSO.
COM A O ANÚNCIO DA VINDA DO HOSPITAL 
REGIONAL PARA ITUMBIARA HÁ DOIS MESES, 
O DEPUTADO DESTACOU A IMPORTÂNCIA DA 
CIDADE ESTÁ UNIDA PARA RECEBER ESTES 
DOIS BENEFÍCIOS. O IMPORTANTE E DESTACAR 
QUE O PREFEITO CHICO BALLA ANÚNCIO 
NESTE DIA 07/11/2013, QUE JÁ PREENCHEU 
O PROTOCOLO DE INTENÇÃO E JÁ ENVIOU 
A BRASÍLIA SOLICITANDO O CURSO DE 
MEDICINA; E O HOSPITAL REGIONAL? NADA?

Iris Resende 

Executiva do PMDB atualiza conversa com ex-
governador Iris Rezende na sexta-feira
Prazos para pré-candidato José Batista Júnior, 
o Júnior Friboi, agregar partidos da oposição e 
fazer discurso contra o atual governo já foram 
repassados pela cúpula do partido. 

Iris Resende II

A tarefa é ouvir todo mundo e tentar unir 
a oposição. “Quem sabe a gente consiga 
convergir ela antes das convenções para dar 
um tempo a mais para consolidar os candidatos 
[das chapas majoritária e proporcional]”, disse 
Samuel Belchior.

PMDB NO RUMO CERTO.

Após mais de duas horas de reunião entre membros da 
executiva do PMDB em Goiás realizada na manhã desta 
sexta-feira (1°/11) o deputado estadual e presidente da 
legenda, Samuel Belchior, negou que o encontro tenha sido 
realizado para acalmar os ânimos no partido. A justificativa 
foi a de que a reunião ocorreu para que a executiva visitasse 

um dos pré-candidatos ao governo de Goiás pelo PMDB, 
o empresário José Batista Júnior, o Júnior Friboi, para 
“atualizar a conversa”. “A ideia é visitar ele e uma série de 
companheiros. O partido, apesar de todos os rumores, é um 
partido grande e que não tem uma convergência em um só 
nome [para a disputa em 2014]. Mas está aí com 90, 95% de 
união”, disse Samuel Belchior. Segundo o peemedebista, a 
intenção dessas conversas é tentar montar uma única chapa 
de oposição em Goiás.

ENCONTRO AGUARDADO.

Iris Rezende e Júnior Friboi devem se encon-
trar em posse do novo diretório metropolitano do 
PMDB. Presidente do colegiado, vereador Mizair 
Lemes Júnior disse que consultou qual seria a 
melhor data para que o cacique peemedebista 
pudesse participar da cerimônia na Câmara Mu-
nicipal. 

Eleições 2014

Para o presidente do diretório, os nomes apresentados 
pelo PMDB como pré-candidatos ao governo de Goiás no 
ano que vem têm de atender ao que foi pedido nas mani-
festações do meio desse ano. “As pessoas querem ideias, 
novidades, não necessariamente um novo nome, mas sim 
um projeto e trabalho que inove”, explicou, dizendo que 
entre as opções, a mais aclamada é de Iris Rezende, pela 
sua história e experiência política.

CAIADO

Caiado na oposição somente na possibilidade 
de segundo turno, avalia petista; Para Rubens 
Otoni, deve ser mantido um diálogo favorável 
para imprevistos futuros. 

CÂMARA DE VEREADORES DE ITUMBIARA.

Os ânimos não anda nada bom para os políticos 
da base aliada do prefeito Chico Balla, como 
diz o ditado popular a metralhadora giratória 
da política situacionista está disparado balas 
para todo lado.

EXECUTIVO    X  LEGILASTIVO.

Segundo comentários é que tem vereadores 
perdendo espaços, ou seja, (Cargos) em 

resposta medidas e mais medidas, por que 
só agora no final de ano? Boa pergunta, 
será a tão falada reforma administrativa 
que tá para vim no final do ano e inicio de 
2014. Será?

SINDICATO RURAL DE ITUMBIARA.

O ex-vereador e ex-presidente do Sindicato 
Rural de Itumbiara, Antônio do Ico, mostrou 
para quem estiver interessado que não 
estava morto (ditado popular), em respostas 
garantiu a vitoria da chapa dois e levou a 
vice-presidência numa das maiores vitoria 
dos últimos tempos  no sindicato em 
Itumbiara. 

SIND-ITUMBIARA.

O competentíssimo presidente do sindicato 
dos trabalhos municipal de Itumbiara ,Gigêre, 
solicitou aos prefeito um estudo para 
incorporação  do IPASGO nos funcionários 
do municípios, segundo o presidente o 
custo e benefícios é muito grande para os 
servidores, é está esperando a visita de 
um técnico do IPASGO em Itumbiara.  

GUGU  NADER

A sintonia entre o Suplente de deputado 
estadual GUGU Nader e o deputado Federal 
Rubens Otoni é grande em trazerem  
benefícios para a cidade de Itumbiara, 
o deputado federal tem livre acesso em 
Brasília é já mostrou que é um amigo 
da população de Itumbiara, já fez e pode 
fazer muito por Itumbiara. 

JOSÉ MÁRCIO MARGONARI.

Em todo local em que esteve para 
entrevistas e reuniões na cidade de 
Itumbiara, o professor demonstrou  o 
ótimo relacionamento e jogo de cintura na 
política de Itumbiara, vale lembrar que o 
professor é um dos coodernadores do PT 
e do deputado Rubens Otoni na região do 
Sul de Goiás.

O Programa Legal da Rádio Mega F.M é o 
mais ouvido pelos internauta de Itumbiara

A ENQUETE FOI REALIZADA ENTRE O DIA 06 E 07 DE NO-
VEMBRO QUE CONTOU COM 645 PARTICIPANTES, O PRO-
GRAMA LEGAL DO APRESENTADOR GILMAR VASCONCE-
LOS DA RÁDIO MEGA F.M FOI O MAIS VOTADO, SEGUNDO 
OS PARTICIPANTES. 

Art. 2º Não estão sujeitas a registro as enquetes ou sondagens.
§ 1º Na divulgação dos resultados de enquetes ou sondagens, 
deverá ser informado que não se trata de pesquisa eleitoral, pre-
vista no art. 33 da Lei nº 9.504/97, e sim de mero levantamento 
de opiniões, sem controle de amostra, o qual não utiliza método 
científico para a sua realização, dependendo, apenas, da partici-
pação espontânea do interessado.
 
§ 2º A divulgação de resultados de enquetes ou sondagens sem 
os esclarecimentos previstos no parágrafo anterior constitui di-
vulgação de pesquisa eleitoral sem registro e autoriza a aplicação 
das sanções previstas nesta resolução.

Esta enquete é um levantamento de opinião que não utiliza 
método científico, não tem controle de amostra e depende da 
participação espontânea dos interessados. Ela, portanto, não 
configura uma pesquisa.
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NÃO OBRIGATORIEDADE DE JORNALIS-
TA PARA EDIÇÕES DE JORNAIS: 

No dia 17 de junho de 2009, por ampla margem (8 votos 
contra 1), os ministros do STF derrubaram a exigência do 
diploma de curso superior de Comunicação Social com 
habilitação em jornalismo para a prática da profissão.
A decisão atendia, então, ao Recurso Extraordinário 
511.961, movido pelo Sindicato das Empresas de Rádio e 
Televisão no Estado de São Paulo (Sertesp) e pelo Ministé-
rio Público Federal (MPF).
Gilmar Mendes, designado relator do caso, entendeu que o 
Decreto-Lei 972/69, editado durante a ditadura militar, o tal 
que impôs o diploma obrigatório, afrontava a Constituição 
federal. Naquela sessão, o único voto contrário ao relator 
veio do Ministro Marco Aurélio Mello.
Não há a obrigatoriedade do diploma em nenhuma outra 
democracia
Para que o leitor acompanhe melhor o raciocínio dos 
ministros do Supremo na ocasião, podemos resumir aqui o 
argumento que prevaleceu. Sua lógica é cristalina: nenhum 
obstáculo de ordem legal deve impedir o cidadão de criar 
publicações jornalísticas ou de se manifestar publicamente 
em qualquer veículo.
Se um grupo de pescadores ou de moradores de rua preten-
de criar seu próprio jornal, na internet ou em papel, tanto 
faz, não deveria precisar contratar um “jornalista responsá-
vel” para isso.
Qualquer pessoa deve ser livre para criar seu próprio órgão 
de imprensa. A liberdade, enfim, não deve ser limitada por 
um “filtro legal” – e a exigência do diploma, aos olhos do 
Supremo, é um filtro, um obstáculo, uma barreira incom-
patível com o sentido profundo da Constituição federal. A 
obrigatoriedade, instituída em 1969, tinha um objetivo tão 
claro quanto autoritário: controlar de perto, por meio dos 
registros no Ministério do Trabalho, todos os que estives-
sem empregados em jornais. Só servia à ditadura.
Agora, na democracia, não tem sentido. Exatamente por 
isso, não há obrigatoriedade do diploma de jornalista em 
nenhuma outra democracia. Isso só ocorreu no Brasil. 
Além disso, a obrigatoriedade do diploma cria um desnível 
entre os portadores desse diploma e os demais cidadãos: os 
primeiros teriam mais “liberdade” de atuar na imprensa do 
que os outros cidadãos o que resulta num privilégio franca-
mente inconstitucional.
Após a decisão daquele 17 de junho de 2009, portanto, a 
Nação deveria compreender que a questão estava encerrada. 
Transitada em julgado. Foi então que a Federação Nacio-
nal dos Jornalistas (Fenaj), movida pelo interesse – que, de 
resto, é legítimo – de proteger o emprego de seus associa-
dos (diplomados), vislumbrou um atalho para desfazer o 
julgado.
Dois equívocos imensos
A estratégia foi mais ou menos a seguinte: ora, se o Supre-
mo diz que a exigência estabelecida pelo decreto de 1969 
é inconstitucional, basta escrever a mesma exigência na 
Constituição – aí, a coisa fica devidamente constitucional. 
Isto posto, naquele mesmo ano de 2009, a PEC do diploma 
entrou em tramitação. E vai muito bem. Em agosto do ano 
passado foi aprovada no Senado com um placar esmagador: 
60 votos contra apenas 4.
Há quem se empolgue. Há quem acredite, candidamente, 
que ela vem para derrotar as intenções escorchantes dos pa-
trões malvados que apoiaram a ditadura. O engano é imen-
so: a pior imprensa que o Brasil já teve, a mais submissa, a 
mais covarde, a mais mentirosa, aquela que sorriu para a 
censura e se sujeitou a publicar que brasileiros assassinados 
em sessões de tortura tinham morrido em tiroteios sempre 
se deu muito bem com a exigência do diploma.
Outro equívoco, igualmente imenso, é supor que os jornais 
de hoje, que estão aí lutando para merecer o tempo e o di-
nheiro de seus leitores, têm planos de contratar analfabetos 
para redigir editoriais.
Nenhum desses argumentos para em pé.
A única razão real para defender a PEC é o corporativismo
A única razão real para a defesa da PEC do diploma é a pro-
teção corporativista dos sindicatos de jornalistas que, aliás, 
já não congregam os profissionais de imprensa.
Um levantamento realizado Programa de Pós-Graduação 
em Sociologia Política da Universidade Federal de Santa Ca-
tarina (cm convênio com a Fenaj), que acaba de ser publi-
cado, mostra que, dos jornalistas brasileiros, apenas 25,2% 
(entre os quais este articulista) são filiados a sindicatos.
Sem nenhuma sustentação de interesse público, a aprova-
ção da PEC do diploma é prejudicial para a qualidade da 
imprensa e para a normalidade institucional.
Mais cedo ou mais tarde, o Supremo será chamado a julgar 
a constitucionalidade da nova emenda. Vem aí outra queda 
de braço entre magistrados e parlamentares.

A METRALHADORA GIRATÓ-
RIA DA POLITICA ITUMBIARA 

COMEÇA A FUNCIONAR:

Esta semana começaram os trabalhos do 
legislativo itumbiarense; a pressão sobre 
o prefeito Chico Balla começou, de forma 
diferente e sem explicação a câmara mu-
nicipal de Itumbiara não vai mais devol-
ver o dinheiro do excedente ou seja em 
torno de R$ 400.000,00 por mês.
Os pareceres de processos passa ter prazo 
de 60 dias o que era feito de acordo com 
as necessidades do poder executivo.
A câmara deverá tirar a isonomia do 
poder executivo das ditadas normas de 
loteamento e expansão urbana da cidade 
(via decreto).
Pergunta-se ?
O que está acontecendo com o prefeito 
Chico balla e o presidente da câmara Di-
vino Olimpio dos Santos? O que a câmara 
vai fazer com o restante do excedente? 
coroas para velórios, gasolina para carros 
que a câmara não tem, portarias de via-
gens, festas, eventos ? o que a câmara vai 
fazer é muito dinheiro ? explicando me-
lhor e o dobro do gastos da atual câmara 
municipal em Itumbiara 
segundo comentários que um grupo de 
08 vereadores estão com o nome do Dr. 
Marcelo Gomes para uma pré-candidatu-
ra a deputado estadual. será ?
Como ficaria o deputado estadual Alvaro 
Guimarães diante dessa situação?
Será? que essa briga interna entre os 
poderes executivo e legislativo tem outro 
nomes. Cargos ?
Um governo sem comando, poderá ser o 
fim da base aliada do atual prefeito que 
conta com somente 06 partidos ?
a metralhadora giratória só está começan-
do, mas parece que vai sobrar para todo 
mundo da base do prefeito.
segundo cometários que tem gente da 
própria base esperado e torcendo para 
metralhadora politica funcionar e bem 
funcionada.

A Inconstitucionalidade da Cobrança da Taxa de Iluminação Pública
A maior parte dos municípios brasileiros, sob o pálio de fornecerem o ser-
viço de iluminação pública aos seus munícipes, através da instituição via 
de lei de um tributo municipal, obrigam os contribuintes a pagarem a taxa 
de iluminação pública, juntamente com a conta de energia ou justaposta 
ao carnê de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). 
Entretanto, tal ato é ilegal, por afrontar diretamente comando contido na 
Constituição Federal, devendo cada Município custear, através de sua pró-
pria arrecadação oriunda dos impostos que institui, o serviço de iluminação 
pública, assim como outros, como a limpeza pública, a coleta de lixo e a taxa 
de bombeiros. Dispõe o art. 145 e seu inciso II, da Constituição Federal, 
que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípiospoderão instituir 
taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva 
ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis , prestados ao con-
tribuinte ou postos a sua disposição. A seu turno, segundo o Código Tribu-
tário Nacional, em seus artigos 79, inciso I e II, os serviços são específicos 
quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de 
utilidade ou de necessidade públicas, e são divisíveis quando suscetíveis de 
utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. Ocorre 
que o serviço de iluminação pública não é um serviço nem específico quanto 
menos divisível. Neste sentido, ninguém poderá afirmar que a iluminação 
pública pode ser aproveitada de forma isolada por cada contribuinte. Nem 
ao menos pode um cidadão que mora em uma determinada rua dizer que 
utiliza somente a iluminação pública fornecida na rua onde mora. Todos 
os cidadãos têm interesse que a integralidade das vias transportáveis da sua 
cidade possuam iluminação pública. Quanto a isto não pairam dúvidas. Por 
outro lado, tem-se que essa taxa de iluminação pública é cobrada de forma 
progressiva daqueles que possuem edificações urbanas, na medida de seu 
consumo de energia, em suas contas de pagamento, sendo que dos terrenos 
não edificados a malsinada taxa de iluminação é cobrada na guia do IPTU, 
fixando-se seu valor anual considerando-se a metragem linear da testada do 
imóvel. Logo, salta aos olhos a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de 
Iluminação Pública, porquanto tal tributo não reveste-se da especificidade 
e divisibilidade imprescindíveis para a sua regularidade, não prestando-se à 
cobrança de um serviço público disponibilizado à toda a coletividade indis-
tintamente, em caráter uti universi , independentemente do pagamento ou 
não do referido tributo. Neste sentido, no que concerne à taxa de iluminação 
pública, é de considerar-se que se trata de serviço público insuscetível de ser 
custeado senão por via do produto dos impostos gerais , conforme entendi-
mento esposado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sendo amplamen-
te corroborado pelos demais Tribunais, incluindo-se o Tribunal de Alçada 
do Estado do Paraná, de Santa Catarina, do Mato Grosso do Sul, de São 
Paulo, do Rio de Janeiro, dentro outros.  Necessário o ressalte que as conces-
sionárias do serviço de energia elétrica, como a COPEL, apenas arrecadam 
essa taxa, haja vista a existência de convênios que para tal fim celebram com 
os respectivos municípios, não lhes incumbindo o ônus pela suportabilidade 
conferida pela lei municipal. Desta forma, não basta que cada contribuinte 
peça diretamente a suspensão da sua cobrança diante de referida concessio-
nária de serviço público, haja vista que esta cientificará o município para 
que este cobre diretamente no carnê de IPTU do imóvel a taxa de ilumina-
ção pública, permanecendo a mesma situação de contrariedade ao Direito. 

TAXA DE ILUMINAÇÃO É INCONSTITUCIONAL

VENHAM PARTICIPAR DOS GRANDES CULTOS DE 
PODER E MILAGRE NA IGREJA MUNDIAL DO PODER 

DE DEUS. AV. ANHANGUERA N° 500 BAIRRO  
PARANAÍBA:

Você que sofre com problemas de vícios na família, enfermidades, 
brigas no seu lar, crise no seu casamento, problemas financeiros e 
pensa que não tem mais jeito. Jesus tem a solução para todos os seus 
problemas. 

Horários de cultos: 
Domingo: fortalecimento espiritual: horários: 08:00h 15:00:
h 19;00h

Segunda feira: prosperidade.; horários; 08:00h 15:00h 19:30h

Terça feira: milagre urgente, com a entrega da toalhinha SÊ TU 
UMA BENÇÃO. 8:00h 15:00h 18:00h 19:30h

Quarta feira: avivamento espiritual. 19:00h

Quinta feira: busca pela família, com a entrega da rosa ungida 
8:00h 15:00h 19:30h 

Sexta feira: libertação 8:00h 15:00 19:30h

Cultos Ministrados pelo Pastor Marcos Aurélio de Morais
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Os organizadores da eleição do sindicato rural, deu uma aula 
de democracia em Itumbiara, desde o inicio da votação às 
08h00min  até o fechamento da urna às 18h00min .
COM UMA DIFERENÇAS DE 77 VOTOS A CHAPA 2 FOI A 
VENCEDORA;
NUM TOTAL DE 361 APTOS A VOTAREM, 341 VOTARAM, 
O RESULTADO FICOU ASSIM: CHAPA 2 (209 VOTOS) 
CHAPA 01 (132 VOTOS).
OU SEJA: A MAIOR DIFERENÇA DE VOTOS NAS ÚLTIMAS 
ELEIÇÕES NO SINDICATO RURAL, com uma porcentagem 
de 61.3% contra 38.7%.  
Os fatos mais marcantes na eleição do sindicato rural foi o 
vice-presidente da chapa 02 ANTÔNIO PEREIRA CORTES 
(Antônio do ico) presidente da entidade no período de 26/03/98 
– 31/03/00; Foi quem comandou toda a campanha e quem 
pensava que ele não tinha voto, enganou-se; Antônio do ico está 
vivo e muito vivo para a política do sindicato e para a cidade de 
Itumbiara.  
No discurso emocionante e lembrando as eleições do passado 
Antônio do Ico, agradeceu todos, que juntos conseguiram uma 
importante vitória; destacou ainda o empenho do presidente 
eleito Rogério Santana sem ele não seria possível essa grande 
vitória; em um dos momentos marcante, destacou a importância 
do Sindicato Rural de Itumbiara, que no passado:  ¨ foi aban-
donado, muito tem para ser feito  e muito vamos fazer juntos ¨, 
demonstrando a união de toda a diretoria. No agradecimento 
final o vice-presidente emocionado agradeceu sua esposa e seus 
filhos sem eles não seria possível essa  vitória.
Em um discurso emocionante o Presidente eleito Rogério 
Santana comentou a sorte que tem com o numero 77 que foi a 
diferença de votos das duas chapas: ¨ O numero 7 faz parte de 
minha vida e é meu numero de sorte, tenho 77 no meu telefone , 
tenho 7 na placa do meu carro ¨. Comentou ainda a importância 
da união de toda diretoria em buscar soluções para o Sindicato 
Rural de Itumbiara, agradeceu todo público  presente e começou 
a demonstrar que gostou de participar de sua primeira eleição 
como cabeça de chapa e saiu vitorioso; Rogério Santana com-
plementou as suas palavras agradecendo os familiares, todos os 
amigos que ajudaram na eleição e dedicou a vitoria a todos eles; 
¨ A luta será grande para a construção do novo sindicato rural, 
mas espero contar com  participações de todos associados, auto-
ridades em especial a população de Itumbiara¨. 
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