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A cultura da periferia é linda 

AGRONEGÓCIO

Senador Wilder 
enaltece Congresso 
Mundial da Carne 2016 
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Governo federal confirma 
que vai copiar mais um 
projeto de Marconi
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Livro Hip Hop – Cultura de Rua, sobre o rap no Brasil, abre espaço generoso 
para retratar o rap e o break em Goiás durante sua idade de ouro
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WELLITON CARLOS

Os rappers de Goiás estão com 
a bola toda. E a prova é o lança-
mento do livro “Hip Hop – Cultu-
ra de Rua”, dos autores Kaseone 
e MC Who?, que trata do rap no 
Brasil e abre espaço generoso nas 
páginas da publicação para retra-
tar o rap e o break em Goiás du-
rante sua idade de ouro.

De acordo com Tio Lu, um dos 
representantes do movimento, 
a modalidade se aprimorou com 
o tempo e adquiriu consciência. 
Contra modismos e pressões do 
sistema, o rap de Goiás é íntegro 
e honesto. Não se mistura, por 
exemplo, com modismos do funk 
brasileiro adepto de erotismos e 
baixarias.  Segue firme na política, 
ideologia e defesa da periferia. 

Para o rapper, o começo do 
estilo em Goiânia esteve próxi-
mo de manifestações de dan-
ça como o break. “Na época, a 
gente não falava break. Era ‘ro-

bozinho’, tá ligado?”.
O livro é um dos primeiros 

do país a retratar globalmente 
o movimento artístico que tem 
como principal referência na 
atualidade o grupo Racionais. O 
grupo de Mano Brown não en-
tra na lista do “Hip Hop – Cultu-
ra de Rua” por um bom motivo: 
não são pioneiros. 

Eles chegaram depois, por 
exemplo, dos rachas que ocor-
riam na avenida Anhanguera, 
com os breakers, grafiteiros e 
rappers.  Tio Lu, um dos líderes 
do Kães de Rua, ao lado de Jeff 
Preto e Black Man, recorda que 
na época existia um movimento 
forte, mas sem a expressão da 
musicalidade, como hoje. 

Com o tempo, os grupos de 
dança passaram a também can-
tar em cima de bases de rap que 
chegavam embalados em dis-
cos de vinil.

Logo em seguida o rap, com 
grupos como Kães de Rua, TC Ele-

trorock e Sociedade Black, passa-
ram a registrar em disco suas afli-
ções culturais e políticas.

Em “Hip Hop – Cultura de Rua”, 
os autores relatam como tudo co-
meçou: “O território conquistado 
era a feira hippie da Avenida Goiás, 
junto da Praça Cívica. O horário de 
início do break era todo domingo 
às oito da manhã”.

No livro de Kaseone e MC 
Who? É relatado o início do movi-
mento e sobretudo a importância 
das disputas de dança na capital. 

Bairros como Vila Santa He-
lena, Balneário, Pedro Ludovico, 
Campinas, Novo Mundo, Centro, 
Vila Brasília, dentre outros, tor-
naram-se passagens para visu-
alizar o movimento que não pa-
rava de crescer e tomava conta 
da cidade. Grafites, dança e som 
bombando nos stereos agita-
vam as ruas, dando um colorido 
especial para os bairros.  

Tio Lu explica para a repor-
tagem que o rap de Goiânia é 

genuíno, com narrativas de ale-
grias e tristezas, já que o cenário 
em que se desenvolve é a peri-
feria.  Assim, muitas vidas foram 
perdidas diante das violências e 
combates da adversidade.

Na publicação do livro, o des-
taque é a composição de fotos e 
reportagens coletadas. 

Textos do “Diário da Manhã”, 
“O Popular”, dentre outros, reve-
lam um pujança do movimento 
em Goiás: “Muitos dos integran-
tes das gangues vinham de locais 
próximos, da Grande Goiânia, 
Anápolis, Trindade, Aparecida de 
Goiânia.  As gangues DKO e Mo-
leques de Rua surgem em Apa-
recida fortalecendo a cena e as 
vezes cedendo integrantes para 
as gangues de Goiânia. Trindade 
tinha grandes eventos de break; 
as gangues de Goiânia iam para 
lá rachar. Selvagem, Eletro Rock 
e Kães de Rua eram gangues de 
grande importância na cena”, 
escrevem.

IMAGENS
As imagens que compõem 

o livro, explica Tio Lu, saíram 
dos acervo de vários militan-
tes do movimento que se es-
palhou no Estado. Pex, Jean e 
Tio Lu foram alguns dos inte-
grantes que selecionaram as 
imagens mais representativas 
do rap goiano.  

O “Cerrado” escolheu cinco 
delas para retratar a fase de 
ouro do movimento urbano e 
cultural que mais marcou as 
ruas de Goiânia nas décadas 
de 1980 e 1990. 

Breakdancer-Boy (BBoys) 
como Largatixa, Pex, Testa, Ju-
nin Bobage, Marconi, Cozinha, 
Bolão, Didi Laudell, Jazz, Scott 
C, Chubb Rock, Léo, Neneco, 
Tony e tantos outros dão a 
pista de que a cultura fervi-
lhou e fervilha na periferia. 

Saboreie ao som de Racio-
nais, Kães de Rua, Sociedade 
Black ou Public Enemy!

HIP-HOP

Contra modismos e pressões do sistema
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O modelo de gestão, moni-
toramento e processamento de 
dados em Saúde Pública do Cen-
tro de Informações e Decisões 
Estratégicas em Saúde Zilda Arns 
Neumann (Conecta SUS) servi-
rá de referência para o governo 
federal na criação de sistema 
de acompanhamento dos pro-
gramas sociais, anunciou nesta 
terça-feira, 29, o ministro Osmar 
Terra (Desenvolvimento Social e 
Agrário), durante visita técnica à 
central comandada pelo gover-
nador Marconi Perillo. Concebido 
e implantado pelo governo Mar-
coni Perillo no terceiro mandato, 
o Conecta SUS está em operação 
desde o final de 2014, se tornan-
do então  referência para diver-
sas administrações estaduais e 
para o governo federal, com des-
taque para as ações de combate 
ao mosquito da dengue – no do-
mingo, o ministro da Saúde, Ri-
cardo Barros, esteve com Marco-
ni no complexo para conhecer a 
tecnologia embarcada na central.

“Vamos usar o Conecta SUS 
como modelo para a criação da 
ferramenta de gestão e acom-

panhamento dos programas so-
ciais. O Conecta SUS é, realmen-
te, um instrumento precioso para 
vermos a evolução social das 
famílias, onde é preciso investir 
com mais intensidade”, disse o 
ministro Osmar Terra durante vi-
sita à Central, na Secretaria de Es-
tado da Saúde de Goiás (SES-GO), 
no Parque Santa Cruz, em Goiâ-
nia. Marconi disse que a intenção 
do ministro em usar o Conecta 
SUS de modelo para todo o País é 
prova do sucesso. “Todos nós es-
tamos contentes em ver o nosso 
Conecta SUS se transformando 
na grande referência brasileira de 
monitoramento e tecnologia não 
só para a área de saúde, mas para 
a área social também. Esse é mais 
um projeto nosso que tem alcan-
ce nacional”, destacou o gover-
nador, após o ministro conhecer 
detalhes do programa.

Inaugurado em dezembro de 
2014, o Conecta SUS monitora 
todas as informações em Saúde 
do Estado e, com isso, subsidia 
técnicos na coordenação de ati-
vidades, ações e políticas da SES. 
Estão, entre outras informações, 

dados sobre pré-natal, parto ce-
sáreo, taxa de mortalidade in-
fantil, boletins epidemiológicos 
e números da força-tarefa Goiás 
contra o Aedes. Salas de notícias 
e gerenciamento de crises tam-
bém integram o espaço. Terra 
avaliou a central como um avan-
ço importante no monitoramen-
to e na gestão dos recursos pú-
blicos da Saúde.

“Nos impressiona pela preci-
são da estrutura montada e pelo 
resultado positivo no atendimen-
to da população. Pretendemos 
aproveitar isso nos programas 
da área social. É um instrumento 
precioso para vermos a evolução 
social das famílias, onde é preciso 
investir com mais intensidade”, 
comentou. Marconi frisou que 
a adesão do Ministério do De-
senvolvimento a uma tecnologia 
semelhante ao Conecta SUS vai 
colaborar para a efetividade das 
políticas de redução de pobreza 
e da mortalidade infantil do Bra-
sil. “É uma plataforma concebida 
por nós, que vem despertando a 
curiosidade de governadores e 
secretários”, disse Marconi.

WANDELL SEIXAS

Ao avaliar as conclusões do 
21º Congresso Mundial da Car-
ne 2016, realizado em Punta del 
Este, Uruguai, o senador Wil-
der Morais, que é de um estado 
essencialmente agropecuário 
como Goiás, enalteceu o even-
to e seus participantes. A con-
clusão de um dos painéis sobre 
tendência dos mercados foi que 
haverá uma demanda crescen-
te, que será acompanhada pela 
oferta, e que haverá uma com-
petição maior entre as carnes 
de diferentes espécies. Este en-
foque foi destacado pelo presi-
dente do Instituto Nacional de 
Carnes do Uruguai.

O Grupo de Trabalho da Pe-
cuária Sustentável (GTPS), por 
meio do seu vice-presidente, 
Ruy Fachini, esteve presen-
te no 21º Congresso Mundial 
da Carne 2016, que teve como 
objetivo divulgar as ações que 
estão sendo desenvolvidos nos 
diversos países relacionados à 
produção de carne. O encontro 
reuniu os principais especialis-
tas relacionados a instituições 
de proteínas animais do mundo. 
Representantes de instituições 
goianas estiveram presentes.

Durante o evento, foram 

discutidos sete grandes temas 
como tendência de mercado, 
políticas comerciais, saúde, 
nutrição animal, bem-estar 
animal, sustentabilidade e go-
vernança da cadeia produtiva. 
Um dos destaques foi a confe-
rência do biólogo Allan Savory, 
em que defendeu que o gado é 
uma solução e não um proble-

ma para os temas de desertifi-
cação e sustentabilidade. 

Na ocasião, Ruy Fachini rea-
lizou uma palestra sobre quais 
são os esforços do GTPS para 
solucionar os principais desa-
fios da promoção da pecuária 
sustentável no Brasil. “Abordei 
a importância do código flores-
tal para nortear as ações dos di-

versos atores da pecuária brasi-
leira. Também ressaltei que por 
meio da intensificação da pro-
dução, conseguimos aumentar 
à produtividade e reduzir áreas 
de pastagem destinadas a ativi-
dade da pecuária”, comenta.

Além da palestra, Ruy parti-
cipou de um debate sobre como 
a pecuária pode contribuir com 

as mudanças climáticas e como 
a eleição do presidente Do-
nald Trump pode influenciar no 
cumprimento dos acordos cli-
máticos firmados na COP 21. 

 SOBRE O GTPS
O Grupo de Trabalho da Pe-

cuária Sustentável (GTPS) é a 
primeira mesa redonda mun-
dial sobre práticas sustentá-
veis na cadeia da carne bovina 
e referência para países como 
Argentina, Uruguai, México e 
Austrália. É formado por re-
presentantes de diferentes 
segmentos que integram a 
cadeia de valor da pecuária 
bovina no Brasil, entre eles in-
dústrias, organizações do se-
tor, produtores e associações, 
varejistas, fornecedores de in-
sumos, bancos, organizações 
da sociedade civil, centros de 
pesquisa e universidades. 

O objetivo do GT é debater e 
formular, de maneira transpa-
rente, princípios, práticas e pa-
drões comuns a serem adota-
dos pelo setor, que contribuam 
para o desenvolvimento sus-
tentável da atividade pecuária, 
trazendo mecanismos para que 
ela seja socialmente justa, am-
bientalmente correta e econo-
micamente viável.
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Senador Wilder diz que fórum é perspectiva 
animadora para a pecuária brasileira

ASSESSORIA/GOV. GO

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

‘Conecta SUS de Marconi será modelo para gestão de 
programas sociais do governo federal’, diz ministro

“Mais um projeto nosso que tem alcance nacional”, disse Maconi 
ao ministro Osmar Terra, do Desenvolvimento Social e Agrário

Representante de um Estado essencialmente agropecuário, Wilder espera melhoras no setor

RAFAELA FEIJÓ



SENADOR WILDER NA MÍDIA

WILDER RECEBE PREFEITOS ELEITOS

11diário do norte de 28 de novembro a 4 de dezembro de 2016cidades

infraestrutura

Wilder pede duplicação da BR-153
Senadorgoianoelencaumasériederazõesparaasobras,especialmenteparaseevitarasperdashumanas
Wandell seixas
ESPECiAl PARA O dn

Osenador Wilder Morais
(PP-GO) prometeu desen-
volveresforçosjuntoaseus

pares no Congresso Nacional vi-
sandoaaprovaçãodeprojetodelei
paraaduplicaçãodaRodoviaBe-
lém-Brasília.Amanifestaçãoocor-
reu durante compromisso público
na cidade de Jaraguá, município
cortadopelaBR-153.

Trata-sedeumadasprincipais
viasdeacessoàregiãocentraldo
Brasil, sendo uma rodovia de
grande importância, sobretudo,
paraosestadosdoTocantinsede
Goiás,alémdaregiãodoTriângu-
loMineiro, emMinasGerais.O
trecho entre Brasília (DF) e Be-
lém(PA)compreende2.120qui-
lômetros. Em recente audiência
pública,oparlamentargoianote-
ceuconsideraçõessobreosmúlti-
plos acidentes na rodovia que é
espinhadorsalnointeriorbrasilei-
ro. "Essesacidentescausamvíti-
masfataiseprejuízossemlimite",
comentou.

idealizadanogovernoJK,em
1958,coubeaumengenheiroca-
rioca,BernardoSayão,atarefade
construirumdostrechosdarodo-
via.Acompanhandopessoalmen-
teasobras,noiníciodejaneirode
1959,nostrabalhosdeaberturada
mataumaárvoreéderrubadade
forma equivocada e atinge o
barracãoemqueencontravaSai-
ão,quemorrenomesmodia.A

localizaçãodoacampamentofi-
cava dentro do município de
Ulianópolis(PA).

Numahomenagemaesseenge-
nheirocarioca,queadotouGoiás
comosuaterraechegouaservice-
governador, a rodovia passou a
chamar-se Bernardo Sayão. Em
Ceres,construiuaColôniaAgríco-
laNacionalquetornouaregiãodo
ValedoSãoPatrícioumpóloagrí-
colapromissornoEstado.Hánas
cidadesàmargemdarodoviaruas
eavenidascomoseunome.

RE VO LU ÇÃO VER DE
Aobrateveaindaaparticipação

deumengenheirogoiano:Jairla-
ge,irmãodeOtáviolage,ex-go-
vernadordoEstado.Coubeaele,a
construçãoemtrechosentreGoiás
eMinasGerais.Otáviolage,por
suavez,comoadventodaestrada
transnacional,sentiu-seincentiva-
doasinovaçõespioneirasnaativi-
dadeagropecuária.

Os primeiros confinamentos
sãodesuaautorianaregiãoCen-
tro-Oeste.Paratanto,fezviagens
aosEstadosUnidos,buscandono-
vos conhecimentos tecnológicos.
Hoje,arevoluçãoverdequeacon-
teceu na região se devemuito à
suaaçãoempreendedora.Emvis-
tadisso,osenadorWilderMorais
estápropondonoCongressoNa-
cionalonomedeOtáviolageà
rodoviaquecompreendeotrecho
de260quilômetrosentreAnápolis
(GO)eadivisadeMinasGerais,
noTriânguloMineiro.

ACI DEN TES CON TÍ NUOS
Palcodemuitosacidentescom

vítimasfataiseexpressivasperdas
materiais,aBR-153voltoua ser
palcodediscussãonaCâmaraFe-
deral durante recente audiência
pública na Câmara Federal em
quesediscutiuaduplicaçãodaro-
doviaearetomadadaconcessão
paraaGalvãoEngenharia.

SegundoosenadorWilderMo-
rais, que participou da audiência
convocadapelodeputado federal
MarcosAbrão(PPS),aBR-153é
arodoviadaintegraçãonacionale
já deveria estar duplicada. "infe-
lizmenteessadiscussãoestáatra-
sada.Aindaestamosdebatendoa
duplicação. Ainda estamos bus-
candomeios para assegurar essa
obraegarantirsegurançaparaos

usuárioseotransportedecargas",
disseosenador.

Wilder lamentou que, por ser
pista simples, a BR-153 registra
muitos acidentes e dezenas de
pessoasperdemassuasvidasto-
dososanos,semcontarasvítimas
quesofremmutilações,oquepro-
vocamuitosproblemasparaasfa-
mílias. Há também outro fator
preocupantequeéoprejuízopara
aeconomianacional,comosgra-
ves acidentes envolvendo cami-
nhõeseveículosmenores."Qual-
queravaliaçãoquesefaçasobrea
necessidadededuplicaçãodaBR
evamosconcluirqueessaobrajá
deveria estar pronta. Mas temos
queentenderarealidadeebuscar
alternativasecondiçõesparaque
essaobrasaiafinalmentedopapel

esetornerealidade,especialmen-
teparaaspessoasqueresidemno
NortedoEstadoenoValedoSão
Patrício",defendeuosenador.

Wilder disse que a audiência
pública na Câmara Federal foi
umademonstraçãodematurida-
dedabancadadeGoiásesuares-
ponsabilidade com essa obra.
"Temosquenosunirparacobrar
uma solução para esse impasse.
Afinal,otrechodaBRentreAná-
poliseAlvoradanoTocantinsjá
foi objeto de leilão no ano de
2014.Oquenãopodemospermi-
tiréquenadasejafeitoenquanto
sabemosdatristerealidadediária
dequemtransitaporessetrecho",
defendeuWilder.

A concessão desse trecho, no
entanto,estáparadaporqueaGal-
vãoEngenharia,ganhadoradolei-
lão,nãoconseguiucaptaremprés-
timodoBNDESdecercadeR$
800milhões para realizar a obra
deduplicaçãoeiniciaracobrança
depedágio.

WilderdissequeparaoBrasil
voltaracresceregerarempregos,
precisainvestirnasgrandesobras
deinfraestrutura,alémdecontro-
largastos,estabelecermetaspara
inflaçãoeincentivarocrescimen-
to."Souumdefensordessasgran-
desobras.SomosumPaísconti-
nental que depende de rodovias,
ferroviaseoutrosmeiosde tran-
sporteparaasseguraroescoamen-
to de nossa produção.Mas com
rodovias simples não é possível
avançar",disseosenador.

saúde

Criação de consórcios para a saúde
Prefeitos eleitos vão participar

deumareuniãoemGoiânianodia
8dedezembro, data na qual será
discutida a criação de Consórcio
Público em Saúde no Estado de
Goiás.O debate vai acontecer na
SecretariadeEstadodaSaúde.O
convite foi direcionado também
aos13prefeitoseleitosquecompõ-
emaRegionalNortedeSaúde:Po-
rangatu, Minaçu, Campinaçu,
Montividiu do Norte, Trombas,
Santa Tereza de Goiás, Formoso,
EstreladoNorte,Mutunópolis,No-
voPlanalto,SãoMigueldoAragu-
aia,BonópoliseMundoNovo.

Os consórcios públicos são
parcerias formadas por dois ou
maisentesdafederação(municí-
pios),paraarealizaçãodeobjeti-
vosdeinteressecomum,emqual-
queráreadedesenvolvimentode
políticas públicas. Têm origem
nas associações dos municípios,
quejáeramprevistasnaConstitu-
ição de 1937.Hoje, centenas de
consórciosjáfuncionamnoPaís,
nasáreasdesaúde,meioambien-
te e obras públicas, onde peque-
nosmunicípiosatuamemparceria
e,comoganhodeescala,melho-
ramacapacidadetécnica,gerenci-
al e financeira, avançando na
prestaçãodeserviçospúblicos.

ASES-GOincentivaaformali-
zaçãodeconsórciosdedireitopú-
blicoenaturezaautárquica,sobre-
tudo intermunicipal, exclusiva-
mente de saúde e cuja área de
abrangênciasejaigualouinferior
àáreadaregiãosanitária,poren-
tenderqueessemodelodegeren-
ciamento de serviços e ações de
saúde é omais adequado para a
realidadedosmunicípiosgoianos.

Auniãodeesforços,comorga-
nização e planejamento, garante
aosmunicípioscadavezmaisbe-
nefíciosparaasuapopulação."O
objetivodo incentivodaSESna
formalização e estruturação de
consórciosintermunicipaisdesa-
údecomoestratégiadegestãodo
SUS, é garantir maior oferta de

serviçosdesaúdecomqualidade,
omaispróximodousuário", diz
Armando(GerentedasRegionais
deSaúdeeNúcleosdeApoioao
ControledeEndemias-GERNA-
CE/GAB/SES).Osprefeitoselei-
tosMilsonMagalhães(Campina-
çu)eNickBarbosa(Minaçu)dis-
seramqueseacriaçãodeumcon-
sórcioemSaúdeforgarantirmais
recursosebenefíciosparaomuni-
cípioeparaapopulaçãodaregi-
ão,elesestarãodispostosafirmar
asparcerias.NoentantoNickBar-
bosadeixouclaroquesobretudoé
preciso também implantar uma
políticaemsaúdedeformafacili-
tada sem deixar os municípios
menoresrefénsdosmaiores.

Pedro Gomes

Senador Wilder Morais articula pela imediata duplicação da BR-153

divulgação

Nick Barbosa, de Minaçu, com o
convite para participar da reunião

Milson, de Campinaçu, também
foi convidado para a reunião
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Wilder, prefeito eleito de Piranhas, Dr. Eric (azul), a de Baliza, Fernanda Nolasco (preto), 
o prefeito de Piranhas, André Ariza, e a secretária de Finanças, Kênia Fernanda Senador Wilder e o prefeito eleito Paulinho do Luzitana, de Paraúna

Wilder recebeu também a visita do prefeito eleito Daves Soares, de Itapuranga Nélio Pontes, eleito em São Miguel do Araguaia, também visitou o senador Wilder

FOTOS: SINÉSIO DIOLIVEIRA


