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LOGÍSTICA

Senador Wilder defende 
concessões de obras para 
melhorar infraestrutura 
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Marconi, José Eliton e Wilder 
entregam benefícios a 
Vianópolis, Goiatuba e Itumbiara 
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Solitude é a glória 
de estar sozinho



Revista Bula

A DELICIOSA SENSAÇÃO DE ESTAR SOZINHO 
E SENTIR-SE VERDADEIRAMENTE FELIZ

Solidão: estado de quem se 
encontra ou vive só, isolamen-
to (Aurélio).

Enquanto enchia minha 
farta taça de vinho pela se-
gunda vez, já com os dentes e 
lábios roxos, dei-me conta de 
que a mesa a que me sentava 
estava vazia, exceto por mim. 
Na cozinha também havia nin-
guém, assim como em todo o 
apartamento. Sequer música 
se podia ouvir. Eu estava só e 
engolida pelo silêncio.

Por um segundo, incomo-
dou-me um pouco que a ideia 
de que alguém, vendo aquilo, 
pudesse concluir ser um mo-
mento de solidão abandonada. 
O ato de beber sozinho carrega 
a história de escritores deca-

dentes e amores de insucesso, 
conferindo ao álcool um com-
portamento ambíguo: con-
sumido em grupo, serve para 
brindar a vida; já em isolamento, 
serve para afogar as mágoas.

Entre um gole e outro de vi-
nho, a verdade me caiu como 
um estalo: entre mim e aquele 
líquido, havia nada além de gló-
ria. Não existia ânsia por com-
panhia, tampouco sofrimento 
por sua ausência. Pareceu-me 
injusto que não houvesse na 
Língua uma palavra que ex-
pressasse a glória de estar só, 
mas felizmente o sociólogo 
Paul Tillich teve a cortesia de 
me apresentá-la. Solitude. As 
quatro sílabas dançavam em 
minha língua já meio dormen-

te. “O idioma criou a palavra 
solidão para expressar a dor de 
estar sozinho. E criou a palavra 
solitude para expressar a gló-
ria de estar sozinho.” A Língua 
quase nunca desaponta.

Jobim inventou que é im-
possível ser feliz sozinho. Ter-
ceirizando a responsabilida-
de pela plenitude do espírito, 
criou-se o estigma do hedo-
nismo acompanhado, de que a 
felicidade só é boa quando di-
vidida. As redes sociais estão aí 
para perpetuar o sentimento: 
haja sorrisos, brindes, porres 
e bossa. Haja viagens, selfies 
em grupo, bares lotados e mú-
sicas entoadas em coro. Ficar 
sozinho parece coisa de gente 
humilhada e infeliz, mas talvez 

não suportar a própria com-
panhia por um instante seja o 
autêntico sinal de infelicidade. 
Pessoas que têm hábitos como 
ir a cinema, beber, dançar e fa-
zer compras sem companhia 
causam grande furor às de-
mais, ainda que ninguém te-
nha a curiosidade de indagar se 
aquilo é ato intencional. Só que 
a balbúrdia costuma causar ilu-
são de felicidade e a verdadeira 
fuga pode residir aí.

É bem provável que uma 
vida inteira de solitude se 
transforme em solidão, mas é 
curioso como viver apenas em 
grupo cansa e chega uma hora 
em que tudo o que se quer fa-
zer é correr dali para a calma-
ria do mar, que só é alcançada 

quando se nada para dentro. 
Solitude é uma opção, um de-
leite, uma vontade. Talvez sua 
graça seja saber que é faculta-
tiva e que, quando a alma pedir 
por compartilhamento, haverá 
pessoas queridas que ficarão 
felizes em oferecê-lo.

Necessário, portanto, ser 
forte e seguro para curtir a 
solitude, sendo a recompensa 
tanto simbólica quanto apro-
veitável. Basta perceber que 
grandes decisões e guinadas na 
vida costumam ser precedidas 
por momentos de recolhimen-
to. Bastar-se não se restringe 
à negação das pessoas e do 
mundo, e, sim, saber que existir 
não depende necessariamente 
de alguém além de si.
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WANDELL SEIXAS

As concessões em rodo-
vias, ferrovias, portos e ae-
roportos, agilizadas pelo go-
verno do presidente Michel 
Temer, encontram inteiro res-
paldo do senador Wilder Mo-
rais. Segundo o parlamentar 
pepista essas “providências 
tendem a colocar a economia 
de volta aos trilhos e gerar 
os empregos para milhões 
de brasileiros.” As agências 
reguladoras prevêem inves-
timentos de R$ 110,4 bilhões 
nos próximos dois anos. 

O senador Wilder Morais 
apoia o novo governo, que 
tem se mostrado favorável  
pela logística nos transportes 
de longa data. Em sua opinião, 
além de reduzir o Custo Brasil 
num transporte mais barato, 
propicia a recuperação dos 
empregos. Hoje, o número de 
desempregados no País é es-
timado em 12 milhões. 

Conforme as agências re-
guladoras, podem ser injeta-
dos R$ 33,3 bilhões em inves-
timentos nas rodovias; 34% 
dos aportes devem ser dire-

cionados aos portos; e quatro 
aeroportos devem entrar em 
leilão. O porto de Salvador 
(BA), por exemplo, foi leiloado 
por R$ 8,5 milhões. 

Morais exalta a política de 
desenvolvimento econômi-
co e social do presidente em 
exercício Michel Temer por-
que “eles fogem das ques-
tões ideológicas”. A referência 
procede porque os planos do 
governo anterior foram pre-
judicados por essa situação. 
Essa condição, acredita o se-
nador por Goiás, deixava de 
receber o aval e a confiança 
da iniciativa privada. 

O senador Wilder acompa-
nha a necessidade de cresci-
mento da infraestrutura. Ele 
acompanha os planos de uma 
logística na área dos trans-
portes propostos pela Confe-
deração Nacional da Indústria 
(CNI) e também pelo Fórum 
Empresarial de Goiás. 

Em sua visão, restabelecer a 
confiança dos agentes econô-
micos e devolver a autonomia 
das agências reguladoras é uma 
prioridade do governo Temer. É 
um fator positivo, acredita.

LOGÍSTICA E DESENVOLVIMENTO

Concessões de obras na infraestrutura 
têm apoio do senador Wilder Morais

No Senado, Wilder acompanha a necessidade de crescimento da infraestrutura

O Centro de Valorização da Mulher 
(Cevam) está apoiando integralmente a 
aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 
07/2016 (PLC 07/2016), que, atualmen-
te, está em tramitação no Senado Federal.  
O PLC 07/2016 trata do deferimento ime-
diato de algumas medidas protetivas de 
urgência na própria Delegacia de Polícia 
à mulher vítima de violência, visando evi-
tar que ela tenha que aguardar o prazo de 
96 horas para ver cessada a violência que 
esteja sofrendo em casa (conforme preco-
nizam os arts. 12, inciso III e 18, caput, da 
Lei 11.340/2006 – popularmente conhe-
cida por Lei Maria da Penha). 

Para o Cevam, o que está em jogo são 
as vidas das vítimas de violências domés-
ticas e sexual. O Cevam não está sozinho 
nesta luta pela aprovação, a mulher que 
empresta o seu nome à Lei 11.340/2006, 
isto é Maria da Penha, também apoia o PLC 
07/2016. O anúncio sobre o entendimento 
do Cevam a matéria foi feito no último do-
mingo, 19, quando a presidente do Sindi-
cato dos Delegados da Polícia do Estado de 
Goiás (Sindepol), delegada Silvana Nunes, 
durante sua visita à sede da entidade. 

Na ocasião, a dirigente sindical estava 
acompanhada de advogada e voluntária 
do Cevam, Darlene Liberto. A delegada 

considerou o apoio não apenas emble-
mático, como determinante na luta pela 
igualdade entre gêneros e o combate ao 
sexismo. 

Leia a íntegra da Nota de Apoio, assina-
da pelo Cevam. 

NOTA DE APOIO
O Centro de Valorização da Mulher (CE-

VAM) vem publicamente se manifestar fa-
vorável à aprovação do Projeto de Lei da 
Câmara – PLC nº 07/2016, em trâmite no 
Senado Federal, que propõe maior eficá-

cia quanto à proteção da mulher vitimada 
pela violência doméstica, inserindo o art. 
12-B à Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Pe-
nha), pela qual se irão conferir, à autorida-
de policial, atribuições para a concessão 
de medidas protetivas de urgência. O pro-
cedimento, todavia, deverá ser comunica-
do ao Poder Judiciário, para a sua devida 
análise, no prazo máximo de 24 horas. 

Sob a ótica do CEVAM, o Estado terá 
possibilidade de alcançar o agressor de 
maneira mais célere, notificando-o para 
que não se aproxime da vítima, ou mes-
mo o afastando do convívio da vítima. Ou 
seja, a simples modificação inverterá o 
que acontece atualmente, quando o algoz 
permanece em casa, aguardando ser ad-
vertido pela medida judicial, enquanto a 
vítima é obrigada a se refugiar em uma 
Casa Abrigo, ou mesmo, buscar proteção 
para si e para os filhos em casa de paren-
tes, ou conhecidos. Quer dizer, além de 
ser espancada, atormentada, brutalizada 
e violentada, a vitima e os seus filhos são 
expulsos da sua residência e tem que se 
refugiar em um local, para que não termi-
ne assassinada. 

As vítimas que o CEVAM acolhe se en-
contram, na maioria dos casos, nesta si-
tuação. Todas acabaram de denunciar as 

sevícias e aguardam o pronunciamento 
do Judiciário, quanto à medida protetiva. 
Dados respaldam a preocupação e a an-
gústia do Cevam, pois é neste estágio do 
processo de violência doméstica em que 
a vítima mais está vulnerável fisicamente.

A vida está em constante processo de 
evolução e não podemos nos conduzir 
com os olhos vertidos no retrovisor, pois 
se corre o risco em se protagonizar um 
acidente. A Lei Maria da Penha é um dos 
maiores avanços na luta pela igualdade e 
pelo respeito entre os gêneros. É indispen-
sável que em sua implementação ocorram 
ajustes. Afinal de contas, tudo na vida mu-
tável. Uma vez que a vida assim o é. 

Nosso foco são as vítimas, que diaria-
mente chegam ao Cevam, com suas al-
mas e corpos sangrando. São seus filhos, 
cuja orfandade espreita furtivamente. São 
seus parentes, aos quais não consegui-
mos secar suas lágrimas. Em Goiás, uma 
mulher morre a cada 36 horas. Sem con-
tar as estupradas, as espancadas, as pro-
tagonistas da violência doméstica. 

Dizemos SIM ao PLC 07/2016, pois 
nosso comprometimento é com a VIDA. 

Goiânia, 20 de junho de 2016.
CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA MULHER 

(Cevam)

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA MULHER
CONSUELO NASSER

cevam.vidamulher@gmail.com (62) 3213-2233 www.cevamgo.com

Goiânia, Goiás – 26/06/2016 – Nº 116

Dentre os 85 países pesquisados pela OMS, o Brasil é o 5º que mais mata as suas mulheres. Fica atrás da Guatemala, Colômbia, El Salvador e Rússia.  

Cevam apoia deferimento da medida protetiva pela própria delegacia



4 GOIÂNIA, SÁBADO
25 DE JUNHO DE 2016 CERRADO

AS
SE

SS
O

RI
A/

GO
V.

 G
O

AS
SE

SS
O

RI
A/

GO
V.

 G
O

SI
N

ÉS
IO

 D
IO

LI
VE

IR
A

SI
N

ÉS
IO

 D
IO

LI
VE

IR
A

JOÃO CARVALHO 

O senador Wilder Morais (PP) 
participou nessa sexta-feira (24) 
de agenda de inaugurações com 
o governador Marconi Perillo na 
cidade de Vianópolis, onde fo-
ram entregues R$ 20 milhões 
em benefícios, dos quais R$ 17 
milhões para a rede e estação de 
tratamento de esgoto. Partici-
param do evento o governador 
Marconi Perillo, o vice-governa-
dor José Elito, os deputados  es-
taduais Francisco Oliveira, Valce-
nôr Braz e Virmondes Cruvinel.

No seu discurso, Wilder elo-
giou a gestão do prefeito Issy 
Quinan, também do PP. “Essa 
administração é modelo e 
exemplo para outros municí-
pios. Issy é, com certeza, um dos 

melhores prefeitos do Brasil. 
Para mim é uma honra ser par-
ceiro de Vianópolis”, disse o se-
nador, para lembrar em segui-
da que destinou recentemente 
duas emendas para o município, 
uma de R$ 150 mil para a saúde 
e outra de R$ 250 mil para com-
pra de um caminhão.

O senador Wilder também 
elogiou a gestão do governador 
Marconi Perillo. Ele informou, 
durante o seu discurso, que tem 
conversado com o presidente 
Michel Temer. “O presidente da 
República me disse que Goiás é 
referência para outros Estados, 
não só em relação aos progra-
mas que foram encaminhados, 
mas pelo estilo de gestão adota-
do pelo governador Marconi”.

“Tenho que concordar com o 

que disse o nosso vice-gover-
nador e secretário de Segurança 
Pública, José Eliton (PSDB), de 
que Goiás será o primeiro Estado 
a sair da crise econômica. E apro-
veito para parabenizar José Eli-
ton pelo excelente trabalho que 
realiza à frente da Segurança, já 
mostrando resultados práticos à 
sociedade”, defendeu.

O governador Marconi Perillo, 
em seu discurso, também elogiou 
o prefeito pepista Issy Quinan. 
“Sou muito grato a Vianópolis 
pelo apoio. E venho aqui funda-
mentalmente porque vocês ele-
geram um líder, uma revelação 
política que é Issy Quinan. Ele 
busca com unhas e dentes bene-
fícios para a cidade. Ele vai atrás 
e resolve”, enalteceu Marconi ao 
falar do trabalho do prefeito.

Oitenta e duas famílias de 
Vianópolis receberam Cheques 
Mais Moradia, modalidade re-
forma. O benefício vai ajudar 
famílias que vivem em condi-
ções precárias. Criado na pri-
meira administração de Mar-
coni Perillo, ganhou destaque 
nesta semana após o Governo 
Federal anunciar que vai aplicar 
o modelo da experiência goiana 
em programa habitacional de 
âmbito nacional.

Presente na solenidade, o vi-
ce-governador José Eliton tam-
bém parabenizou o trabalho do 
prefeito Issy Quinan: “Um dos 
melhores prefeitos que temos 
em Goiás”. Eliton destacou a co-
ragem de Marconi em enfrentar 
e resolver os problemas de Goi-
ás e repetiu o que Marconi tem 

dito constantemente: “Seremos 
o primeiro Estado a sair da crise 
econômica e financeira”. 

GOIATUBA E ITUMBIARA
Wilder acompanhou o vice-

-governador e secretário de Se-
gurança, José Eliton, em agenda 
de visita a uma unidade estadu-
al de ensino de Goiatuba, que 
será transformada em colégio 
militar, e inauguração da Dele-
gacia de Polícia de Goiatuba.

Eles foram também a Itum-
biara, na instalação de um com-
plexo que vai abrigar o Coman-
do de Operações de Divisas 
(COD) e Batalhão Fazendário, da 
Polícia Militar; e também o 2º 
Distrito Policial e Grupo de In-
vestigação de Homicídios (GIH), 
ambos da Polícia Civil. 

VIANÓPOLIS, GOIATUBA E ITUMBIARA

Wilder elogia gestões de Issy e Marconi 
e  diz que Goiás será o primeiro a sair da crise

Wilder e o prefeito Issy Quinan, observados pelo governador Marconi: R$ 20 milhões em obras
Wilder acompanhou José Eliton na entrega do Comando de 
Operações de Divisas (COD) e Batalhão Fazendário a Itumbiara

Senador Wilder, prefeito Fernando e José Eliton inauguram 
a Delegacia de Polícia de GoiatubaAutoridades prestigiaram o campeão de obras Issy: “revelação da política goiana”, segundo Wilder


