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Café com leite
Sandro César                                                                                          sandrocesar_iub@hotmail.com

2018 chega com promessa e mais 
promessas em Itumbiara, politicamente e 
industrialmente. Na roda do diz me disse: 
Qual será a bola da vez?  Na barranca 
do Paranaíba, onde o rio faz a curva, já 
instalou empresas e mais empresas. 
Tivemos a maior fábrica de tênis do Brasil 
Le-Cheval. Produção de toalhas e teci-
dos Goiás Textil. Óleo de arroz Cagigo. 
Fabricamos latinhas Metalgrafica Rio e 
Matarazzo. O maior centro de distribuição 
de álcool do centro oeste, saída para 
Buriti Alegre Honda distribuidora. Pas-
seamos de Suzuki, bebemos Heineken, 
plantamos eucalipto Plantar. Tínhamos 
móveis Rodial, íamos fazer compras no 
maior shopping do sul de Goiás Itumbi-
ara Shopping, mas ... Prejuízos e mais 
prejuízos, a que ponto chegamos? Na dé-
cada de 70 éramos a quarta cidade do es-
tado, hoje amargamos a décima segunda 
posição, vendo de perto Caldas Novas 
com 90 mil habitantes chegando perto 
da querida Itumbiara; “A terra do tudo 
pode!”.  Ilusões e desilusões !  Usinas 
de álcool substituiu a capital do Arroz. 
Milho e soja produção para poucos! Car-
amuru Alimentos sinônimos de plane-
jamento industrial, Braspelco (saudoso 
prefeito Luiz Moura) sobrevive na JBS. A 
grande área da empresa Stemac pouco 
emprego! Incentivos e mais incentivos, 
dormimos e acordamos, já foram? 
 
Itumbiara sua história e sua política, 
até quando? 

Industrialização e sua história
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MARCONI

O governador luta desespera-
damente e vendo o nome de 
CAIADO despontar nas pesqui-
sa, Marconi poderá pensar num 
plano B, quem seria esse plano 
B? pelo rumo da capital cogita o 
nome do Presidente da assem-
bleia legislativa  (JOSÉ VITTI),   

MARCONI II

Nos últimos dias do ano,  gover-
nador Marconi consegue  apro-
var tributos de Papai Noel para 
os goianos; um total de 15 pra-
ças de pedágios e  troca de pla-
cas de veículos obrigatória no 
valor de R$240.00 para 2018!

MARCONI III

Os prefeitos estão sonhandos 
com as promessas do governa-
dor de verbas e mais verbas do 
GOIÁS NA FRENTE, com diz o di-
tado popular; “sonhar não pagar 
imposto!”. 

OPOSIÇÃO

“ UNIDA, FIM DA ERA MARCO-
NI”, os cardeais do PMDB sabem 
disso! apenas  o Ex. governador 
Maguito vilela e seu filho Daniel 
Vilela tenta dar outro rumo na 
oposição. Uma história com fil-
me repetido!

MEU FEDERAL É DAQUI 

A frase usada na campanha de 
Marcelo de Oliveira (Marcelo 
do Sacolão). Em 2018, o Médi-
co mais vota na última eleição 
municipal Dr. Rogério Resende  
convidado pelo PR (partido re-
publicano) para candidatura de 
DEPUTADO FEDERAL.

MEU FEDERAL É DAQUI II

Dr. Rogério Resende idealiza-
dor do PROJETO CIRANDA DA 
SAÚDE, com mais de 10 mil 
atendimentos nos bairros de 
Itumbiara , intensifica o projeto 
para cidades vizinhas entre elas 
GOIATUBA, PANAMÁ, CACHOEI-
RA DOURADA, INACIOLÂNDIA, 
BOM JESUS DE GOIAS, BURITI 
ALEGRE, AGUA LIMPA, CORUM-
BAÍBA, MARZAGÃO, JOVIÂNIA E 
EDEÍA... 

MEU FEDERAL É DAQUI III

Jovair Arantes não ve com bons 
olhos uma suposta candidatura-
do Dr. Rogério.Na última eleição 
Jovair perdeu  metade dos votos 
para Marcelo do sacolão! Dr. Ro-
gério  em acessão  e tem ótima 
aceitação na cidade, podendo 
abocanhar mais de 70 % dos vo-
tos validos em Itumbiara.

MEU FEDERAL É DAQUI   IV

O deputado Jovair Arantes está 
jogando a toalha quando o as-
sunto: “VOTOS EM ITUMBIA-
RA”, conseguiu eleger o prefeito 
de ANÁPOLIS. segundo colégio 
eleitoral do estado com mais de 
263mil eleitores, cinco vez o elei-
torado de Itumbiara! ANÁPOLIS 
SERIA MELHOR INVESTIMENTOS 
para o deputado?

ÁLVARO 

O deputado tem serviço PRESTA-
DO e dificilmente não seria ree-
leito,!  conta com apoio de mais 
de 60 municípios  é considerado 
A MAIOR LIDERANÇA POLÍTICA 
DO SUL DE GOIÁS.

MARCELO DO SACOLÃO

Aposta do DEM para 2018 em 
Itumbiara e região apoiado pelo 
empresário  Dione da Famovéis 
, um candidato bom de voto re-
forçando a chapa de CAIADO 
GOVERNADOR.

ZÉ GOMES FILHO

Base de apoio Marconi na cidade 
de Itumbiara ,  a candidatura do 
filho do saudoso Ex.prefeito José 
Gomes da Rocha o «ROCHINHA» 
usando o nome Zé Gomes Fi-
lho soa forte como candidato 
do PTB a deputado estadual. A 
família do Ex. prefeito anda des-
prestigia da pela atual adminis-
tração  excluida de  eventos da 
prefeitura.   

DANIEL BORGES

O vereador na última eleição 
2014 apoio a candidatura da 
igreja FONTE DA VIDA em Itum-
biara (FABIO DE SOUZA), outdoor 
na avenida Beira rio anunciado 
verbas de emenda do deputado 
federal, uma dobradinha na re-
gião Sul de Goiás com apoio da 
IGREJA FONTE DA VIDA . 

GUGU NADER 

Sobrevive em uma administra-
ção sem sinal de recuperação, 
salários de servidores apo-
sentados e pensonistas  atra-
sados,  buracos, maquinários 
sucateados, promessas  de um 
HOSPITAL REGIONAL E CURSO 
DE MEDICINA,  esperança do 
ITUMBIARA ESPORTE CLUBE E 
ARRAÍA 2018, Gugu dificilmente 
conseguira apoio dos seguidores 
do Ex. prefeito José Gomes, NÃO 
DESPERTA CONFIANÇA NO GRU-
PO! Gugu nader é uma aposta 
individual do prefeito Zé Antônio

PMDB DE ITUMBIARA

O partido anda meio sonolento, 
por década foi a maior força políti-
ca, conta com um vereador (FLAU-
SININHO)  duas ala do partido 
dividida,uma das ala liderada por 
Willian Margonari foi convidada 
no gabinete do prefeito Iris Rezen-
de em Goiânia, tema da reunião: 
PMDB de Itumbiara.  

  

  

            

PANAMÁ 

O prefeito José Willian, pagou a 
folha de DEZEMBRO dentro do 
mês (dia 22)  13º salários no mês 
do aniversário,  manutenção da 
frota e serviços em dia,  para 2018 
recuperação do FPM (fundo parti-
cipação dos municípios) o prefeito 
é um incentivador de novas vagas 
de trabalho com transportes gra-
tuitos.

PANAMÁ II

Para 2018 emendas e recursos são 
esperado na cidade, emenda de 
R$200.000,00 mil reais do deputa-
do Álvaro vídeo monitoramento, 
R$ 1.000.000,00 do Governador 
“Goiás na frente”, emenda da DE-
PUTADA MAGDA MOFATTO, 02 
Carros zero para transportes de 
pacientes tratamento em Barretos 
e Goiânia, Um bom sinal para a ci-
dade do Divino Pai Eterno! 

ARAPORÂ-MG

A prefeita Renata Cristina Silva 
Borges inova na administração 
municipal, criando o Cartão de 
Natal para 760 servidores. O car-
tão concede crédito no valor de R$ 
150,00 para compra no comércio 
local. 

PT SAUDAÇÕES 

Primeira vez na era do partido em 
Goiás, um dilema: apoiar Caiado, 
Marconi ou o PMDB de Michel te-
mer. É bom lembrar que CAIADO 
não quer o apoio do PT. O PSDB 
e PT juntos impossível! Seria a 
saída para o PT em Goiás aliar-se 
aos ‘‘golpistas’’?  Já que na política 
tudo pode!   SE LULA FOR CANDI-
DATO, PRECISARÁ DE PALANQUE 
EM GOIÁS! Quem se Habilita? 

ITUMBIARA

Willian Margonari em reunião 
no gabinete do prefeito Iris 

Rezende em Goiânia
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Crédito outorgado: Usina Caçu 
vai construir asfalto na GO-210 

A obra dos 25 km de malha as-
fáltica que liga a GO-210 a 320, 
entre Vicentinópolis e Porteirão, 
deve ser iniciada este mês.
O presidente-executivo do Si-
faeg/Sifaçúca, André Rocha e o 
diretor administrativo da Usina 
Caçu, de Vicentinópolis, Marcelo 
Wirgues, estiveram com o gov-
ernador Marconi Perillo (PSDB), 
e com o secretário da Fazenda, 
João Furtado para viabilizar o 
acordo de Crédito Outorgado 
para construção asfáltica da 
GO-320 à GO 210, que liga Vi-
centinópolis a Porteirão, no valor 
de R$ 52 milhões. As reuniões 
foram intermediadas pelo depu-
tado estadual Álvaro Guimarães 
(PR), representante da região sul 
na Assembleia Legislativa. 
O governador garantiu agilidade 
no processo de elaboração de 
decretos que efetivam a lei de 
ressarcimento do crédito outor-
gado à Usina Caçu e determinou 
ao secretário da Fazenda que 
publique o decreto o mais rápi-
do possível. “A determinação foi 

passada ao setor competente 
e a expectativa é que o mesmo 
seja publicado em no máximo, 15 
dias.”, afirma André.

De acordo com o diretor admin-
istrativo da Usina Caçu, Marcelo 
Wirgues, a empresa vai investir 
R$ 52 milhões para construir 25 
km de asfalto na GO-210 a 320. 
“Estamos um passo a frente das 
outras usinas. Nosso projeto já 
foi aprovado pela Agetop e a sec-
retaria deve autorizar a outorga 
em breve. A expectativa é iniciar 
as obras ainda este mês”, expli-
cou Marcelo.

De acordo com o deputado Álva-
ro, a construção desta malha as-
fáltica é uma reivindicação antiga 
da população e dos empresários 
da região. E como o governo está 
com dificuldade em liberar ver-
ba, o governador sugeriu que as 
empresas construam o asfalto 
para descontar em ICMS. “Sei da 
necessidade destes empresários 
em escoar melhor a produção, e 
estou empenhado em oficializar 
o quanto antes a contratação 
dessas obras.”

USINA CAÇU

Governador autorizou mais R$ 1 
milhão e garante curso de medicina na 
faculdade UniCerrado

O governador Marconi Perillo (PSDB), 
autorizou a liberação de mais R$ 1 mil-
hão de para construção de malha as-
fáltica em Goiatuba. A informação foi 
confirmada no último dia 30 em reunião 
com o prefeito do município Zezinho 
Vieira (PP), deputado federal Giuseppe 
Vecci (PSDB) e deputado estadual 

Álvaro Guimarães (PR).
Na oportunidade o prefeito Zezinho 
Vieira falou da necessidade de ampliar 
a parceria do município com o Estado, 
para acelerar a recuperação adminis-
trativa e política pelo qual atravessa. 
Zezinho entregou o Projeto do Curso 
de Medicina da UniCerrado e voltou 
a reivindicar mais participação de 
Goiatuba no Governo Estadual, inclu-
sive com funções que dê ao município 
representatividade conforme sua im-

portância econômica e política.
Já o deputado Álvaro Guimarães res-
saltou a necessidade de pavimentar a 
Rodovia GO-319, que liga Marcianópo-
lis à Rodovia Pedro Vieira de Carvalho 
(GO 210), um trecho de 8 km. O gov-
ernador autorizou aditar o convênio do 
Programa Goiás na Frente, aumentado 
o valor em mais R$ 1 milhão para ser 
usado na pavimentação asfáltica. Tam-
bém autorizou que o prefeito Zezinho e 
os deputados a trabalharem, junto aos 

empresários locais uma Parceria Público 
Privada através do Crédito Outorgado 
do ICMS, para a construção da rodovia 
ligando Marcianópolis até a GO-210.
O governador Marconi Perillo para-
benizou o prefeito Zezinho Vieira pelo 
comprometimento na reorganização de 
Goiatuba e hipotecou seu apoio ao cur-
so de Medicina da UniCerrado e afirmou 
que Goiatuba terá sim maior represen-
tatividade no Governo Estadual a partir 
de 2018.

GOIATUBA

Deputado Álvaro recebeu o 
prefeito Francisco Antônio 
Castilho, a primeira-dama, 
Maurinha Helena Castilho e 
o secretário administrativo, 
Waltecil Cândido Duarte, e 
várias solicitações para a ci-
dade de Inaciolândia. 

INACIOLÂNDIA

 O prefeito de Bom Jesus, Daniel Vieira (PTB), 
participou de audiência com o vice-governa-
dor do Estado, José Eliton (PSDB), na com-
panhia do deputado estadual Álvaro Gui-
marães (PR) e do secretário de Articulação 
política do governo, Sérgio Cardoso.
Na ocasião, foi firmado um convênio no     val-

or de R$ 2 milhões para investimentos na 
educação. 
Os gestores definiram que os recursos do 
Plano de Investimentos do Governo serão 
aplicados para elevar o Índice de Desen-
volvimento da Educação Básica (IDEB) 
daquele município.

Daniel assina 
convênio de R$ 2 
milhões com o
 governo do Estado

BOM JESUS DE 
GOIÁS

O deputado estadual Álvaro Guimarães 
Soares (PR) com o Comandante Geral da 
Polícia Militar do Estado de Goiás, Coro-
nel Divino Alves, na companhia do prefeito 
de Água Limpa, Valdir Inácio do Prado, do 
vice-prefeito, Zé Carlos, do presidente da 
Câmara, Kenner e vereador Caroço para 
solicitar o retorno de policiamento efetivo 
na cidade. 
De acordo com o prefeito, quando o co-
mando do policiamento era de Caldas No-
vas, a cidade contava com três policiais, 
mas quando foi transferido para Goiatu-
ba, os mesmos foram retirados. “Goiatuba 
não tem efetivo para atender Água Limpa, 
e nossa população está à mercê da crimi-
nalidade. Queremos que o comando volte 
para Caldas e que os policiais voltem”, ex-
plica o prefeito. Segundo Álvaro Guimarães 
Soares, a solicitação será atendida pelo co-
mandante da PM que garantiu o retorno 
do policiamento, bem como o aumento do 
efetivo para Água Limpa. “O coronel nos 
garantiu que os policiais voltaram a atender 
o município e que o comando voltará a Cal-
das Novas.”

ÁGUA LIMPA

Mais Segurança 
policial para a cidade

Reforma do Colégio
Estadual de Edeia
Atendendo ao pedido do vereador de Edeia, 
Diogo Soares (PSDB), o deputado estadual 
Álvaro Guimarães (PR) se reuniu esta  se-
mana com o superintendente executivo da 
Secretaria Estadual de Educação, Ivo César 
Vilela para cobrar agilidade na liberação da 
verba para reforma do Colégio Estadual de 
Edeia, no valor de R$ 150 mil.
“Nosso objetivo é promover educação de 
qualidade com dignidade e igualdade a 
todos. Assim como o vereador Diogo, tam-
bém estou empenhado em levar mais este 
benefício à população de Edeia”, enfatiza 
Álvaro.

EDEÍA

 Deputado recebe o prefeito de Corumbaíba, 
Wisner Araújo (DEM) e o vereador, Urias 
Olegário (PR), entregaram documentação 
na Segplan para viabilizar emendas parlam-
entares de autoria do deputado.

CORUMBAÍBA



Jornal Estadão de Goiás:
 Qual foi a receita dos anos de 2016 e 2017 ?

Prefeito José Willian:
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Um ano de administração, prefeito 
PANAMÁ

Mesmo com a diminuição de mais de 1 milhão e 
meio na receita, conseguimos aplicar mais na 

área da saúde.’’

‘‘

Jornal Estadão de Goiás: 

 Em tempos de crise qual análise da sua administração em 2017?
Prefeito José Willian:
Quando  assumimos  a prefeitura vários 
veículos parados, sem funcionamento e 
pneus lisos.
    - Adquirímos um ônibus de 39 lugares 
com recurso próprio, para transportar 
trabalhadores até os seus serviços nas ci-
dades vizinhas;
    - Reformamos a pá carregadeira;
  - Substituímos o caminhão pipa com 
alongamento de chassi, retífica do motor 
e reforma do tanque;
    - Fizemos a manutenção, reparos e retí-
fica de sete kombis, cinco estavam paradas 
a mais de um ano;
    - Reformamos e  retificamos o trator Val-
met;
    - Trocamos os pneus de toda a frota: 
patrola, retroescavadeira, pá carregadeira, 
caminhões, ônibus, kombis e carros, total-
izando mais de R$ 50.000,00;
    - Concluímos a entrega das 40 casas do 
setor Vila Matilde, paradas a mais de anos, 
doamos os padrões e materiais para a con-
strução de valas de infiltração;
    - Reativamos a construção do parque da 
Vila Biquinha, paralisada por mal aplicação 
dos recursos;
    - Substituímos as pontes de madeiras 
por manilhas nas estradas da zona rural;
Construímos e conservamos as estradas 
vicinais na zona rural;
    - Fizemos transporte de pacientes para 
Barretos, Jales, Goiânia, Santa Helena, 
Uberlândia e cidades vizinhas durante to-
das as semanas;
    - Adiquirímos uma carretinha para moto, 
para atender o departamento de água 
(DEMAEP) facilitando o transporte de ma-
terial para reparos na rede;
Trocamos os discos da grade roma, para 
m e l h o r atender o pequeno pro-

dutor 

rural;
    - Fornecemos rolos de arame liso ,lascas 
de eucalipto e maquinas para continuidade 
do projeto Ser Natureza em parceria com o 
Ministério Público, fazendeiros, empresári-
os e colaboradores;
    - Realizamos o Carnaval, bailes da tercei-
ra idade, festa de peão, baile em comem-
oração ao aniversário da cidade, réveillon 
com som automotivo em parceria com os 
jovens da cidade e DJs, a tradicional festa 
do Divino Pai Eterno junto ao santuário; 
    - Realizamos vários tipos de exames, con-
sultas e cirurgias diversas além de doações 
de medicamentos de auto custo e vários 
outros, à pessoas carentes de nosso mu-
nicípio;
    - Criamos e implantamos a Feira Livre 
do pequeno produtor com parceria da as-
sistência social e Emater.
Pagamos todos os funcionários no último 
dia de cada mês e o décimo terceiro na data 
do aniversário;
Criamos novas vagas de emprego, em par-
ceria com Auto Posto Bacana, doando o 
transporte para os funcionários.
     - Realizamos o Primeiro Natal Comu-
nitário Corrente do Bem em parceria com 
Assistência Social e entregue mais de 180 
cestas básicas à famílias carentes e doações 
de brinquedos pela OVG para as crianças;
    - Realizamos o Campo Saúde em Parceria 
com Sindicato Rural e FAEG.
Implantação da Oficina Mecânica completa 
no almoxarifado;
    - Implantamos a nota fiscal eletrônica mu-
nicipal com alíquota de 2% de ISS, enquanto 
vários municípios a alíquota é de 5%, houve 
um acrescimo na arredacação 
    - Compramos  equipamentos de escritório 
para a administração (impressora).

Receita em 2016:  Receita em 2017:
R$ 13.550.440,38  R$ 11.894.696,31
Com a queda na receita de R$ 1.655.744,07 
conseguimos fazer uma administração com 
os pés no chão e mantendo os compromis-
sos em dia.           

Entrega de um carro FIAT Mobi zero 
quilômetros, e de equipamentos para 
a unidade Mista de Saúde, emenda do 

Senador Ronaldo Caiado no final de 
2016.

Jornal Estadão de Goiás:
 Existe dinheiro depositado em conta ?

Prefeito José Willian:
Temos o dinheiro de uma emenda do 
Deputado Álvaro Soares Guimarães, no 
valor de R$ 60.000,00, para aquisição de 
um veículo utilitário de sete lugares;
E também o dinheiro da emenda do 
Deputado Hélio de Souza no valor de R$ 
50.000,00 para aquisição de um veícu-
lo utilitário de sete lugares. Ambas para 
a área da saúde e com contra partida da 
Prefeitura Municipal de Panamá.

Jornal Estadão de Goiás:
 Emendas contratas junto a caixa ?

José Willian:
Emenda para a construção da Feira Co-
berta no valor de R$ 300.000,00 da Depu-
tada Federal Magda Mofatto.
Emenda de aquisição de um caminhão 
pipa no valor de R$ 175.000,00 de senador 
Wilder de morais.



Jornal Estadão de Goiás:
 Qual a expectativa para 2018 ?

Prefeito José Willian:
Nossa previsão para 2018, uma emenda da 
Deputada Federal Magda Mofatto no valor de  
R$ 250.000,00 para revitalização de praças e 
aquisição de um caminhão caçamba.
Uma emenda do Deputado Estadual Dr. Hélio 
Souza para a construçao de um campo society 
iluminado e mais R$ 70.000,00 para reforma da 
quadra do Colégio Estadual.
Emenda Senadora Lúcia Vânia para a aquisição 
de uma retroescavadeira.
Emeda do Deputado Estadual Álvaro Soares 
Guimarães no valor de  R$ 200.000,00 para o  
sistema de segurança por câmeras.
Liberação de recurso do governo estadual at-
ravés do programa Goiás na Frente no valor R$ 
1.000.000,00 sendo R$ 500.000,00 para reca-
peamento asfáltico e R$ 300.000,00 para refor-
ma do clube municipal e R$ 200.000,00 para 
construção de auditório.
‘‘ Assumimos o compromisso do pagamento dos 
funcionários no mês trabalhado, manuntenção 
da fronta, na saúde continuaremos investindo 
acima do permitido pela lei de responsabilidade 
fiscal. Finalizamos nossa adiministração no ano 
de 2017 com a sobra de recursos para a livre 
movimentação no valor de R$ 76.518,44 e a 
soma de recursos na conta com saldo total de 
R$ 1.205.761,25.’’
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José Willian consegue superar crise
Entrevista completa 

Entrega de cestas básicas no primeiro Natal 
comunitário Corrente do Bem

Assistência Social de Panamá junto ao 
CRAS, realizou o Encerramento do 2° PRO-
JETO LAÇOS ETERNOS com as gestantes, 

com entrega do Kit Gestante

Ação no município

Aquisição de um ônibus de 39 lugares com re-
curso próprio, para transportar trabalhadores 

até os seus serviços nas cidades vizinhas

Melhoria na conclusão da primeira fase da 
construção do parque Biquinha

Antes Depois
Reforma da pá carregadeira 

Manutenção da frota



R$ 60 Mil
R$ 50 Mil
R$ 60 Mil
R$ 150 Mil
R$ 60 Mil
R$ 60 Mil
R$ 70 Mil
R$ 50 Mil
R$ 60 Mil
R$ 60 Mil
R$ 120 Mil
R$ 60 Mil
R$ 60 Mil
R$ 200 Mil
R$ 60 Mil
R$ 50 Mil
R$ 60 Mil
R$ 60 Mil
R$ 60 Mil
R$ 110 Mil
R$ 5 Milhões
R$ 120 Mil
R$ 60 Mil
R$ 60 Mil
R$ 60 Mil
R$ 60 Mil
R$ 65 Mil
R$ 65 Mil
R$ 60 Mil
R$ 130 Mil
R$ 60 Mil
R$ 300 Mil
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Casa de apoio Olinta Guimarães segundo a coordenadora da 
casa de apoio Déborah de Araújo : 

“ E grande satisfação em fazer 
parte de tantas histórias e poder ajuda a tanta gente que 
tenho dentro do meu coração, agradeço primeiramente 
a Deus que me capacita cada dia mais para poder fazer o 
melhor e ao Deputado 
Álvaro Guimarães pela a oportunidade de poder exercer 
essa função de tanta importância...  O nosso lema mesmo 
já fala tudo amor com amor se paga!’’

Casa de Apoio Olinta Guimarães:  12 mil atendimentos em 2017
M unicípios contemplados com emedas do deputado Álvaro Gyunarâes

Aloândia
Almerindonópolis
Anhanguera
Bom Jesus
Buriti Alegre
Cachoeira Dourada

Castelândia 
Cavalcante
Corumbaíba

Edéia
Goiatuba

Gouvelândia
Inaciolândia
Israelândia
Itumbiara

Joviânia

Nova Aurora
Panamá
Porteirão

Serranópolis
Uruaçu
Vicentinópolis
Vicentinópolis

Uma ambulância
Construção do Centro de Conveniencia da Terceira Idade
Uma ambulância
Uma VAN
Uma ambulância
Uma ambulância
Reforma da Associação Comunitária dos Moradores de Cachoeira Dourada
Aquisição de um Gerador para o Hospital Municipal
Uma ambulância
Uma ambulância
Aquisição de uma VAN para a Secretária de Educação
Uma ambulância
Uma ambulância
Aquisição de um caminhão Trucado 
Aquisição de aquecedor de piscinas para o Centro Municipal de Esporte e Lazer
Aquisição de um veículo para a Casa do Idoso de Goiatuba
Uma ambulância
Uma ambulância
Uma ambulância
Construção da sede da Associação da Fábrica de Vencedores (AFAVE)
Construção do Hospital Municipal José Gomes da Rocha
Uma VAN para a Secretária de Educação
Uma ambulância
Uma ambulância
Uma ambulância
Uma ambulância
Uma VAN
Aquisição de equipamentos hospitalares para o Hospital Celso Maeda 
Uma ambulância
Uma VAN para a UEG
Uma ambulância
Infraestrutura da cidade
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MUTIRÃO
Iniciados em junho 2017, os mutirões da Prefeitura já somam mais de 500 mil atendimentos à 
população das diversas regiões de Goiânia. Cerca de 150 prédios públicos, incluindo escolas, Cen-
tros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e unidades de saúde já foram reformados.  Uma 
marca de Iris Rezende(mutirões) implantada a mais de 34 anos. Goiânia recebeu e receberá em 
2018 os novos mutirões da administração Iris Rezende. Novas edições do modelo de prestação de 
serviços coletivos propostos pelo prefeito de Goiânia. Prestar os serviços que serão levados para 
o Mutirão, a intenção é reunir o povo, trazê-lo para próximo do administrador e envolvê-lo numa 
grande festa solidária. 

GOIÂNIA

REUNIÃO
Prefeito Iris Rezende reúne 
equipe de secretários para 
falar sobre os processos de 
modernização da gestão. “Es-
tamos aqui para avaliar os pro-
cessos já implantados e para 
reforçar nosso objetivo que é 
modernizar todas as pastas, 
todos os processos da prefei-
tura. O poder público tem que 
funcionar, de fato, para o ci-
dadão. Buscamos eficiência e 
transparência, acima de tudo”, 
destaca o prefeito.

Iniciando as visitas durante a Frente 
de Serviços, o prefeito Iris Rezende 
e comitiva vistoriaram as obras de 
construção da Praça do Residencial 
Buena Vista. O local receberá pista 
de caminhada, espaço de convivên-
cia, estação de ginástica, além de 
bancos e lixeiras.
Logo depois, o prefeito visitou o 
Cmei Buena Vista, que será contem-
plado com o Programa Escola Viva. 
Iris também percorreu o Centro de 
Saúde da Família Residencial Buena 
Vista para conversar com os servi-
dores e população.

Prefeito de Goiânia Iris Rezende intensifica mutirões e visita 
obras em torno da capital

Hoje, os consoles (aparelhos criados especial-
mente para games) são tão potentes que po-
dem ser comparados aos computadores pes-
soais, e, em alguns quesitos, ser melhores que 
um computador (PC) comum. O console foi 
desenvolvido para criar jogos, diferente do PC, 
que pode ser utilizado para muitos outros fins. 
A potência dos aparelhos é tão grande que o 
Centro Nacional de Aplicações em Supercom-
putadores (NCSA), dos Estados Unidos, juntou 
70 Playstation 2 como num cluster e conseguiu 
um desempenho equiparável à alguns dos 
maiores computadores do mundo. Além disso, 
indústria dos videogames força a indústria tec-
nológica a melhorar os equipamentos, evoluin-
do a tecnologia.
Desde o seu surgimento, os games foram con-
siderados pela indústria um brinquedo de cri-
ança. Hoje, a situação é diferente. “Os jogos há 
muito tempo deixaram de ser coisa de garotos 
trancados em casa. Os viciados em Atari e em 
fliperamas durante os anos 80 cresceram, mas 
não abandonaram o hábito. Atualmente, 70 
por cento dos jogadores tem mais de 18 anos e 

40 por cento são mulheres.
A indústria dos jogos eletrônicos é uma das 
mais bilionárias do planeta e o videogame é 
uma das melhores diversões para todas as 
idades. Além disso, os jogos são melhores do 
que os filmes por trazer maior interatividade 
ao usuário. Um filme é apenas uma imagem 
em movimento onde o espectador não pode 
controlar a câmera e muito menos mudar a es-
tória do filme ou mesmo interagir diretamente 
com ele. Mas num jogo, a situação muda com-
pletamente. 
Os jogos têm tantas possibilidades que, em 
alguns casos, o jogador pode escolher o final, 
definir que tipos de missões ele pode fazer e 
alguns games o jogador pode escolher camin-
hos, e outros. Além de trazer também desafios 
complexos onde o jogador deve usar de ra-
ciocínio lógico para resolver problemas.
“O poder de imersão dos videogames e a se-
quência constante de desafios são tão fortes 
que podem levar ao que os psicólogos cham-
am de flow (“fluxo” em inglês), ou estado de 
experiência máxima”. 

TECNOLOGIA

O MUNDO BILIONÁRIO DOS GAMES

Artigo por Matheus AlvesDeputado Álvaro a maior liderança no Sul de Goiás 
O deputado consolida entre as maiores liderança política de Goiás 
e a principal no Sul de Goiás, Presidente de uma das principais pas-
ta na Assembleia legislativa de Goiás COMISSÃO CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E REDAÇÃO.  Na consolidação da liderança, o respeito e 
honestidade em sua base eleitoral no estado, em especial na re-
gião Sul de Goiás. O lema: “trabalho e dedicação” aos municípios 
de representatividade eleitoral. Intensifica apoios para 2018, no 
seu gabinete na assembleia legislativa uma romaria de prefeitos, 
vices, vereadores e lideranças de vários municípios em busca de 
apoios para suas cidades. O deputado mostrou em 2014 que e bom 
de votos, na disputa interna com o Ex. prefeito de Itumbiara (José 
Gomes da Rocha) nos municípios ao entorno de Itumbiara, Álvaro 
ganhou em todos, sendo o mais votada na frente de Zé Antônio 
apoiado pelo Zé Gomes em CACHOEIRA DOURADA 2.541 votos, 
BOM JESUS DE GOIÁS 3.479 votos, PANAMÁ 700 votos, GOIATU-
BA 3.709 votos. Hoje o deputado desperta interesse na chapa ma-
joritária da oposição, diz: (CAIADO), seus 35.660 votos na eleição 
de 2014 para deputado Estadual e as constantes reuniões com lide-
ranças política nas suas bases eleitorais o credência para CONSO-
LIDAR “O MAIOR POLÍTICO DO SUL DE GOIÁS”. Em seu Programa 
na Rádio Difusora(AM) nas manhã de sábado (agora também FM) 
o deputado é líder de audiência no horário, tornando um ponto 
de encontro e manifestação dos anseios da comunidade. Na sua 
longa vida pública de vereador, presidente da câmara, secretário 
dos governos municipal e estadual umas das missões para o depu-
tado foi ESTRUTURAR E ORGANIZAR O DETRAN-GO NA ÉPOCA. Em 
sua longa carreira política o deputado sempre trabalhou na estru-
turação e manutenção de sua casa de apoio EM GOIÀNIA “OLINTA 
GUIMARÃES”, ponto de atendimento com locomoções, alimenta-
ções e dormitórios aos mais necessitados, na busca de tratamento 
médico na capital.  Nas suas incansáveis visitas as bases eleitorais 
podemos destacar; o empenho do deputado neste final de ano de 
2017, nos mais de 60 municípios que representa com entrega de 
Ambulâncias, Vans E Brinquedos da OVG, reuniões junto aos ór-
gãos do governo de Goiás para liberação de emendas parlamentar 
de sua autoria.

Que 2018 continua assim!

EDITORIAL

Sandro César Analista Político
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Reunião de final de ano na 
casa de Willian Margonari, 
assessor parlamentar do Dep. 
Álvaro Soares com a presença 
dos empresários Sadi Vanin, 
Reginaldo Silva, Dr. Arquime-
des, Dr. Marcelo Gomes, Dr. 
Júlio César Leão, Cleonir Malta 
(gerente aposentado), Paulié-
lo Mendes (empreendedor), 
presidente do partido Podem-
os Léia Margonar, Geizibell e 
Davi Margonari.

O deputado Álvaro destacou a 
preocupação com a perdas das 
emendas para a construção do 
Hospital Regional de Itumbi-
ara, segundo o Álvaro a emen-
da do governo federal da Sena-
dora Lúcia Vânia de 33 milhões 
de reais e mais 25 milhões do 
Estado de Goiás incluido 5 mil-
hões de emenda parlamentar 
sua. A prefeitura de Itumbiara 
ainda não tinha apresentado 
uma área para construção do 
mesmo podendo perder os re-
cursos para a construção  Hos-
pital Municipal de Itumbiara.

Presente no encontro Sadi 
Vanin empresário no ramo de 
construção civil em Itumbiara 
ofereceu a área de um alque-
ire para ser escolhido entre 
quatro localidades na cidade. 

Empresário Sadi Vanin oferece  área de 48 
mil m² para construção do 

Hospital de Itumbiara 

Reunião na casa de Willian Margonari

Área próxima aos conjuntos habitacionais Área ao fundo da Escola José Gomes Pereira

Área na saída de Buriti Alegre

Área ao lado do conjunto Morada dos Sonhos

Áreas apresentadas

A equipe do Jornal Estadão 
de Goiás juntamente com 
o assessor parlamentar do 
Dep. Álvaro, Willian Mar-
gonari e Pauliélo Mendes 
acompanhou o empresário 
Sadi Vanin na apresentação 
das áreas para ser doada, ao 
critério do prefeito municipal 
José Antônio da Silva .


