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Goiânia, QUINTA-FEIRA, 18 de fevereiro de 2016

ANTÔNIO FERNANDES

R$ 4,3 MILHÕES GOVERNO DO ESTADO
Na Sudeco, senador Wilder 
cobra liberação de recursos 
para Taquaral e Palmeiras

A tranquilidade do campo 
esculpida em argila

Marconi apresenta Goiás na 
Oceania e José Eliton entrega 
mais 5 mil bolsas universitárias
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Família da roça, uma das obras de Antônio Fernandes
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Informativo diário do gabinete do senador Wilder

ANTÔNIO FERNANDES

O escultor da 
simplicidade 
do campo
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Capa 
Choca-barrada fêmea  
e sucupira-preta

THIAGO QUEIROZ

Estão expostas na As-
sembleia Legislativa de 
Goiás 13 esculturas do ar-
tista plástico Antônio Fer-
nandes. A exposição, inti-
tulada “ O Poeta dos 500 
P”, retrata a simplicidade 
da vida no campo. Entre 
as obras estão: O Lampião, 
Botina para Vaso de Plan-
tas, Dupla Caipira, Carro de 
Boi, Pamonheiro e a Famí-
lia na Roça.  

As esculturas de An-
tônio são feitas em argila 
queimada e madeira. Ele 
trabalha também com  pe-
dra-sabão para produzir 
suas obras. Aos  83 anos 
ele coleciona um vasto 
acervo de peças e é, tam-
bém, sanfoneiro e poeta. 
Seu poema mais famoso é 
o “Palavreado da Letra P”, 
o qual ele leva quase cinco 
minutos para recitar as fra-
ses compostas quase que 
100% por palavras inicia-
das com a letra “p”.
Pessoal da produção do 
programa perguntou pra 
mim porquê eu preferia a 
palavra “p” Pensei: pro-
blema é que pela pesquisa 
popular podemos provar 
pro povão que “p” pro-
nuncia poucos palavrões... 

E por aí vai, ou melhor, 
prossegue o poeta patense. 
Enquanto esculpe, Antônio 
costuma recitar os poemas 
dos “500 P” e até já gravou 
CD com eles. “É um CD com 
13 poemas que declamo. A 
maioria é formada por pala-
vras com a “p”. 

Nascido em Patos de Mi-
nas, Antônio Fernandes es-
colheu Goiânia para morar 
e trabalhar. Na abertura da 
exposição, na Assembleia, 
ele fez uma escultura de 
um sertanejo sentado em 
um tronco de árvore para 
mostrar as técnicas usadas 
para produzir sua arte. Para 
a produção de cada peça 
Antônio leva em media dois 
dias de trabalho.

A exposição vai até o dia 
26 de fevereiro e é gratuita.
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R$ 4,3 MILHÕES EM EMENDAS

Senador Wilder cobra na Sudeco liberação 
de recursos para Taquaral e Palmeiras

FOTOS: RAFAELA FEIJÓ

Taquaral é polo da moda íntima

THIAGO QUEIROZ

O senador Wilder Morais vi-
sitou nesta terça-feira, 16, o su-
perintendente da Superinten-
dência do Desenvolvimento do 
Centro-Oeste (Sudeco), Cléber 
Ávila Ferreira, para pedir prio-
ridade na liberação de recursos 
de emendas destinadas por ele 
a Taquaral de Goiás, no valor de 
R$ 3 milhões, e Palmeiras de 
Goiás, R$ 1,35 milhão.

Acompanhado pelo prefeito 
Willis de Morais (Ziro), de Taqua-
ral, o senador Wilder ressaltou ao 
superintendente a relevância da 
construção de uma feira cober-
ta para exposição de moda ínti-
ma no município para auxiliar os 
empreendedores locais. O inves-
timento representa um reconhe-
cimento, pois Taquaral se tornou 
referência no Estado no setor de 
confecções e moda íntima. 

A Sudeco é o órgão respon-
sável pela aprovação da emen-
da de R$ 3 milhões destina-
da pelo senador Wilder para 
a construção da estrutura da 
feira. O prefeito Willis já reali-
zou as adequações necessárias 
ao projeto para que ele cumpra 
as exigências legais, dentre elas 
conforto ambiental, acessibili-
dade, segurança e uma propos-
ta de desenvolvimento social. 

“A feira, além de proporcionar 
desenvolvimento econômico, 
representará um ganho social 
significativo em virtude da gera-
ção de empregos e a promoção 

do desenvolvimento sustentá-
vel regional”, ressaltou o senador 
Wilder ao superintendente.

O prefeito de Palmeiras, Albe-
rane Marques, foi representado 
pelo gestor municipal de convê-
nios, Altobelly Fernando Araújo, 
e pelo assessor municipal, João 
Henrique Duarte. O senador 
Wilder pediu apoio à Sudeco 
na liberação das emendas, uma 
de R$ 1 milhão e outra de R$ 
350 mil, que, juntas, vão bene-
ficiar a infraestrutura da cidade. 
Além de pavimentação, serão 
feitas galerias pluviais, buei-
ros, meios-fios e sinalização. As 
obras vão beneficiar diretamen-
te 4 mil habitantes (aproxima-
damente 500 famílias).

De acordo com os servidores 
da prefeitura de Palmeiras, as 
obras, além de melhorarem a in-
fraestrutura urbana e a qualida-
de de vida da população de baixa 
renda, vão proteger as famílias 
dos setores Bariloche, Martinho, 
Industrial, José Cândido Guima-
rães e Goianinha contra danos 
causados por enchentes e re-
duzir custos sociais com o tra-
tamento de doenças causadas a 
elas pela falta de asfalto, princi-
palmente as respiratórias.

Durante a reunião, o superin-
tendente Cléber Ávilla garantiu 
ao senador Wilder que a análise 
dos projetos será feita nas pró-
ximas semanas, com o intuito de 
viabilizar os recursos para essas 
obras tão importantes para Ta-
quaral e Palmeiras.

Taquaral está situada a 95 
quilômetros de Goiânia e é re-
ferência no setor de confec-
ções, principalmente na pro-
dução de lingeries. A emenda 
de R$ 3 milhões destinada ao 
município pelo senador Wil-
der será usada na construção 
de uma feira coberta dotada 
de infraestrutura para atender 
empreendedores individuais e 
trabalhadores do ramo de con-
fecções e facção, autônomos 

ou informais, da cidade. 
São centenas de empre-

sas espalhadas por Taquaral 
que deram nas últimas déca-
das significativos avanços na 
geração de emprego e renda 
a uma grande parcela da po-
pulação da cidade. A feira se-
virá para os comerciantes de 
lingerie poderem expor seus 
produtos e a cidade se con-
solidar definitivamente como 
polo da moda íntima. 

Senador Wilder com o superintendente Cléber Ávila e o prefeito Ziro: feira de moda para Taquaral

Representando o prefeito Alberane, João Henrique acompanhou o senador Wilder na Sudeco

Marconi ressaltou aos empresários que o PIB de Goiás 
registrou um aumento de 10 vezes em 16 anos

ASSESSORIA GOV. GO

MISSÃO OCEANIA

Marconi apresenta potencialidades goianas a empresários da Nova Zelândia
Durante Seminário de Pro-

moção de Investimentos no 
Estado de Goiás na Embaixada 
do Brasil em Wellington, Nova 
Zelândia nesta quarta-feira, 17, 
o governador Marconi Perillo 
reforçou que ainda é preciso re-
solver alguns problemas crôni-
cos relacionados à burocracia. “O 
Brasil precisa avançar muito mais 
nisso. As autoridades precisam 
ter consciência de que isso é um 
entrave muito forte.”

Ele cumpriu nova etapa da 
missão oficial internacional na 
Oceania, ao participar deste se-
minário, realizado na Embaixada 
do Brasil. Em palestra aos em-
presários, destacou as potencia-
lidades goianas. O embaixador 

do Brasil na Nova Zelândia, Edu-
ardo Gradilone, disse que ficou 
entusiasmado com a apresenta-
ção dos resultados dos progra-
mas mostrados pelo governador.

Marconi disse que o comér-
cio entre ambos os estados 
ainda é reduzido, apesar das 
economias, dimensões geográ-
ficas e populações serem muito 
similares, e que estava ali para 
propor parcerias e implementar 
o intercâmbio comercial entre 
Goiás e Nova Zelândia. “Goiás 
hoje é a melhor opção de inves-
timento no Brasil. O PIB goiano 
registrou um aumento de 10 
vezes em 16 anos”.

Ele também comentou a re-
forma que realizou no Governo 

de Goiás para amenizar os re-
flexos da crise econômica bra-
sileira e dos programas e ações 
prioritários implantados por seu 
governo, além dos destaques à 
transparência. Na educação, fa-
lou que, a exemplo do país, que 
tem o Brasil Sem Fronteiras, Goi-
ás tem um programa similar, o 
Goiás Sem Fronteiras, que pro-
porciona intercâmbio de alunos 
goianos com universidades de 
outros países.

Otávio Lage Filho, um dos 
maiores produtores de açúcar e 
etanol do Brasil, e presidente da 
Jalles Machado, integrou a comi-
tiva do governador e falou da im-
portância de missões como esta 
feita por Marconi à Oceania.
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O senador Wilder reservou parte de sua agenda nesta quarta-feira, 17, para receber o prefeito 
de Cavalcante, João Pereira da Silva Neto, no gabinete em Brasília

O prefeito Juninho, de Terezópolis, também esteve em Brasília para audiência com o senador 
Wilder, que destinou emenda para o município no valor de R$ 250 mil para construção de praça

A Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) homenageou 
o senador Wilder com o 
Troféu Mérito da Advocacia 
Raymundo Faoro, pelo 
“respeito e reconhecimento 
da Ordem” pelo trabalho 
desenvolvido por Wilder “em 
favor da entidade e do País”.
O Troféu é dedicado “àqueles 
que oferecem tempo e esforços 
em defesa da profissão e dos 
valores constitucionais”.
De acordo com o ofício enviado 
pela OAB, nos dizeres de Faoro, 
presidente de sempre da 
Instituição, “sem liberdade não 
há advogado, e sem advogado 
não há liberdade. Esse é um 
princípio que não admite 
qualquer transigência”.
O ofício é assinado pelo 
presidente nacional da OAB, 
Marcus Vinicius Furtado Coelho

SENADOR WILDER RECEBE MAIS PREFEITOS

OAB HOMENAGEIA SENADOR WILDER COM TROFÉU

A audiência presidida pelo senador Wilder na Subcomissão 
Permanente de Acompanhamento do Setor de Mineração 
(Subminera) que tratou das dificuldades enfrentadas pelo 
setor de águas minerais e termais foi destaque na edição desta 
quarta-feira, 17, no Jornal do Senado. 

O governador em exercício, José Eliton, oficializou nesta 
quarta-feira, 17, a inclusão 5 mil novos estudantes no 
Programa Bolsa Universitária.  O programa chega a 163 mil 
estudantes beneficiados desde 1999. José Eliton também 
participou da abertura da Feira do Estudante, realizada pela 
OVG e Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

Pela manhã, José Eliton participou, ao lado da secretária 
da Fazend, Ana Carla Abrão, da abertura do II Workshop, 
parceria entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) e a Sefaz para discutir Regras Fiscais Subnacionais: 
Responsabilidade Fiscal Estadual.

À tarde ele recebeu  prefeitos, vice-prefeitos, vereadores 
e outras lideranças de Guarinos, Campinorte, São Luiz 
do Norte, Nova Iguaçu, Doverlândia, Nerópolis, Anicuns, 
Americano do Brasil, Itarumã, Lagoa Santa, Itapirapuã e 
Mutunópolis, para reunião de trabalho no 10° andar do 
Palácio Pedro Ludovico Teixeira. 

MENOS IMPOSTOS NA ÁGUA MINERAL

MAIS 5 MIL BOLSAS UNIVERSITÁRIAS

FGTS PARA GERAR ENERGIA LIMPA
Na Comissão de Infraestrutura o senador Wilder 

defendeu e apoiou o projeto do senador Ciro Nogueira 
que autoriza o saque do FGTS para aquisição e instalação 
de equipamentos destinados à geração própria de energia 
elétrica em residências.

“A proposta dá autonomia ao trabalhador brasileiro no uso 
de seu FGTS, facilitando o investimento em equipamentos de 
geração de energia que, além de estimular o uso de energia 
limpa, diminuirá a conta de luz do trabalhador”. 

O senador Wilder, que é o relator do projeto, leu o relatório 
durante a sessão desta quarta-feira, 17, e, após pedido de vistas 
coletivas ao projeto, determinou que ele seja votado já na 
próxima reunião da Comissão de Infraestrutura. 
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