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MÚSICA ERUDITA

Pianista David Korevaar inaugura 
o novo Lilian Centro de Música

QUEBRA DE SIGILO

Senador Wilder relata 
projeto que endurece 
combate à corrupção

AG
ÊN

CI
A 

SE
N

AD
O

AS
SE

SS
O

RI
A/

GO
V.

 G
OCOMPROMISSO

Marconi quer entregar 
o Hospital do Servidor 
no próximo ano
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WELLITON CARLOS

Você pode até reclamar que a 
música erudita está distante ou 
que não tem condições de co-
nhecê-la. Mas não é verdade. E a 
prova é que várias manifestações 
de qualidade têm ocorrido em 
Goiânia e região metropolitana, 
com a reiterada participação de 
grandes artistas internacionais.

A prova disso é que nesta ter-
ça-feira, 18, às 20h, o renomado 
pianista holandês David Koreva-
ar, doutor da Julliard School, de 
Nova Iorque, apresenta na capital 
um selecionado repertório dos 
grandes compositores do mun-
do. Na lista, obras de Franz Liszt, 
Ravel e Beethoven – essenciais 
para a literatura pianística. O mú-
sico se apresenta no Teatro Goiâ-
nia, de forma gratuita.

O evento tem o selo da pe-
dagoga e pianista Lilian Carnei-
ro Mendonça, que de uma só 

vez patrocina o concerto de Ko-
revaar e inaugura o novo Lilian 
Centro de Música, localizado na 
rua 88, Setor Sul.

O novo centro de estudos é 
um dos mais arrojados do Brasil, 
com inúmeras salas de estudo, 
teatro, apartamentos para músi-
cos residentes e visitantes, salas 
de evento, espaços para bibliote-
cas, estúdios de gravação, etc.

Para mostrar ao mundo o 
novo centro de estudos de cog-
nição e música, Lilian resolveu in-
vestir na participação de Koreva-
ar, considerado um dos maiores 
pianistas da atualidade. O músico 
tem várias gravações, caso das 
sonatas de Schubert e peças de 
Chopin. A imprensa internacional 
o classifica como um dos novos 
pianistas a entrar na seleta lista 
dos maiores intérpretes da atu-
alidade. Atributos não faltam: 
escolha de repertório e inter-
pretações vigorosas de peças já 

massificadas dentre os aprecia-
dores, mas sempre renovadas 
pela leitura moderna.  

Korevaar é também profes-
sor da Universidade do Colorado, 
em  Boulder, conceituado centro 
de estudos e pesquisas nos EUA. 
Também como músico, ele inte-
gra o Clavier Trio, da Universidade 
do Texas, em Dallas, onde se des-
taca com variado repertório.

 
BELKISS

Assim como a sogra, Belkiss 
Spenziere Carneiro Mendon-
ça, a mais renomada pianista da 
história de Goiás, Lílian Meire 
Carneiro Mendonça é referên-
cia se o assunto é docência em 
música, especialmente piano. Há 
cinquenta anos ela forma várias 
gerações de músicos.

Difícil é alguém que entenda 
o mínimo do assunto que não 
tenha passado pelos teclados do 
Lílian Centro de Música.

A escola é referência em todo 
o país e comparável, em tradição 
e aproveitamento, a outras como 
Souza Lima de São Paulo, onde, 
aliás, Lílian tem cadeira cativa 
como jurada de concursos.

Em outros concursos como 
o Cora Pavan Caparelli, de Uber-
lândia, e outros do Sul do país, os 
alunos da “professora Lílian” che-
gam sempre com um diferencial: 
parecem sempre estar à frente, 
em programa musical, daqueles 
com quem concorrem em faixa 
etária. Isso devido à metodologia 
da professora que reza: é o pró-
prio aluno quem impõe seus limi-
tes, não convenções ou a própria 
idade da criança.

“A criança sabe fazer, quem 
fica limitando são os pais, que te-
mem que seus filhos se frustrem 
por não conseguirem executarem 
essa ou aquela peça que julgam 
complexas demais”, explica a mu-
sicista. “Em quase cem por cento 

dos casos a criança vai e faz e só 
basta para isso o esforço pessoal 
dela”, completa a professora.

Um dos diferenciais do Lílian 
Centro de Música é a oportuni-
dade oferecida aos pequenos. 
Desde cedo eles convivem com 
artistas de renome internacional, 
como Iddo Bar Shai, Vadim Ru-
denko e outros, que se aprovei-
tam para ministrarem seus mas-
ters class após as apresentações. 
Com Korevaar não será diferente 
e a agenda de aulas e orientação 
musical  que cumprirá em Goiânia 
já está tomada, em sua maioria, 
pelos alunos da escola.

SERVIÇO
Concerto David Korevaar – 
pianista – evento do Lílian 
Centro de Música
Local: Teatro Goiânia
Data: 18 de outubro de 2016
Horário: 20h
Entrada franca

NOVO LILIAN CENTRO DE MÚSICA

Pianista holandês realiza 
concerto único em Goiânia
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Renomado pianista holandês David Korevaar, 
doutor da Julliard School, de Nova Iorque, apresenta 
em Goiânia um selecionado repertório dos grandes 
compositores do mundo com Beethoven



O Hospital do Servidor Pú-
blico, anseio histórico dos servi-
dores do governo do Estado em 
Goiás, já está com 75% das obras 
concluídas. Construído recursos 
próprios do Ipasgo no Setor Bela 
Vista, Região Sudeste de Goiâ-
nia, a unidade conta com um or-
çamento de R$ 70 milhões, dos 
quais R$ 52,5 milhões já estão 
pagos. Reiteradas vezes, o go-
vernador Marconi disse que quer 
entregar o Hospital ainda no ano 
que vem. Nos governos de Mar-

coni o Ipasgo foi totalmente sa-
neado e é modelo de atendimen-
to em saúde ao servidor estadual.

 O Hospital será o segundo 
maior de Goiás, atrás apenas do 
Hospital de Urgências Otávio 
Lage (Hugol). Serão 24 mil me-
tros quadrados de área cons-
truída, divididos em oito blocos, 
contando com 211 leitos e início 
de funcionamento no primei-
ro semestre do ano que vem. A 
unidade vai atender a todos os 
usuários do Ipasgo.

O bloco A vai sediar a adminis-
tração. Na parte térrea, o bloco B 
vai abrigar os 18 consultórios am-
bulatoriais. O bloco C vai abrigar o 
atendimento de emergência. As 
salas de exames radiológicos e 
laboratoriais também ficarão na 
parte de baixo. No primeiro andar 
vão ficar os 40 apartamentos e as 
38 enfermarias, que serão huma-
nizadas, com apenas duas camas 
em cada quarto, totalizando 76 
leitos. O banco de sangue e a sala 
de quimioterapia estão sendo er-

guidos no segundo andar, assim 
como a sala de esterilização e o 
centro cirúrgico, com oito salas de 
cirurgia. No bloco ao lado, ficarão 
as UTIs, sendo que 10 são de leitos 
pós-cirúrgicos. No centro cirúrgi-
co está sendo construída ainda 
uma laje técnica específica para a 
manutenção dos equipamentos.

O Hospital do Servidor é mais 
um projeto do governador Mar-
coni Perillo para a área da saú-
de durante seus mandatos. Sob 
sua administração, o governo 

reconstruiu o Hospital Geral de 
Goiânia e o CRER, que hoje é 
modelo de atendimento em re-
cuperação de acidentados e re-
abilitação motora. Além destes, 
Marconi construiu o Hospital de 
Urgências de Santa Helena de 
Goiás, o Hugol, na região Noro-
este de Goiânia e está construin-
do o Hospital de Urgência na re-
gião Norte, em Uruaçu, mais dois 
outros hospitais, um em Águas 
Lindas de Goiás e outro em San-
to Antônio do Descoberto.

THIAGO QUEIROZ

O senador Wilder Morais foi 
escolhido pela Comissão de As-
suntos Econômicos (CAE) para 
ser o relator do Projeto de Lei do 
Senado 305/2016, que preten-
de tornar mais ágil e eficiente as 
quebras de sigilo bancário e o 
rastreamento de recursos para 
fins de investigação de proces-
sos criminais. O PLS prevê tam-
bém punição em caso de demo-
ra. Com viés anticorrupção e para 
diminuir a impunidade, o PLS é 
de autoria do senador Telmário 
Mota (PDT-RR). De acordo com o 
texto, as instituições financeiras 
e tributárias devem encaminhar 
em até 20 dias as informações 
solicitadas por ordem judicial. 
O PLS defende ainda que o juiz 
responsável poderá estabelecer 
prazo ainda mais curto em ocor-
rências que sejam enquadradas 
como de urgência.

Wilder explica que o sena-
dor Telmário apresentou o PLS  
para dar celeridade em um item 
das “10 Medidas de Combate à 
Corrupção”, elaborada pelo Mi-
nistério Público Federal, pois o 
projeto dele também trata da 
quebra de sigilo bancário e fis-
cal. A iniciativa do MPF recebeu 

apoio popular e de parlamen-
tares. O senador Wilder assinou 
favorável às 10 medidas na lista 
que contou com a assinatura de 
mais de 2 milhões de pessoas. 

Pelo projeto, seja via ordens 
para execução em tempo nor-

mal ou urgente, o descumpri-
mento dos prazos pode sujeitar 
as instituições financeiras ao pa-
gamento de multa que varia de 
R$ 1 mil a R$ 10 milhões. “E mais 
importante, a punição pode ser 
ainda maior e permitir abertura 

de processo para que os infra-
tores também respondam por 
crime de desobediência, o que 
pode levá-los a condenação de 
até quatro anos de reclusão”, ex-
plica o senador Wilder.

Outro endurecimento com a 

corrupção e à impunidade, que 
o projeto sugere, é que está 
prevista punição no caso de as 
instituições financeiras envia-
rem informações incompletas, 
ou quando ocorrer embaraços 
para contato pessoal com os 
responsáveis pelo cumprimen-
to das ordens judiciais.

DEVERES DAS INSTITUIÇÕES 
De acordo com o projeto que 

será relatado pelo senador Wil-
der, as instituições financeiras 
deverão manter setores espe-
cializados para atender ordens 
judiciais de quebra de sigilo e ras-
treamento de recursos. Elas de-
verão também facilitar o acesso a 
esses dados aos membros do po-
der Judiciário, Ministério Público 
e Polícia Judiciária. Fica obrigado 
que as instituições disponibilizem 
na internet os telefones e nomes 
das pessoas responsáveis pelo 
atendimento às ordens.

Após o senador Wilder dar 
seu parecer na CAE, a proposta 
seguirá para análise na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidada-
nia (CCJ). “Caso a CCJ aprove, a ma-
téria segue para a Câmara anali-
sá-la, se houver recurso a decisão 
final será no Plenário do Senado”, 
explica o senador Wilder.
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QUEBRAS DE SIGILO BANCÁRIO

Senador Wilder será relator de projeto 
que aumenta combate à corrupção

SAÚDE

Marconi trabalha para entregar o 
Hospital do Servidor no próximo ano

Wilder foi escolhido pela Comissão de Assuntos Econômicos para relatar o projeto que 
prevê também punição em caso de demora na divulgação dos dados dos investigados

AGÊNCIA SENADO

ASSESSORIA/GOV. GO



SENADOR WILDER NA MÍDIA
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