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DESTAQUE INTERNACIONAL MANUAL DAS ELEIÇÕES 2016

Senador Wilder diz que 
Goiás é referência em 
profissionais da Saúde

A pintura como terapia

Ciro Nogueira elogia 
livro de Wilder sobre a 
nova legislação eleitoral
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Pintura em porcelana, feita por Marlene Rodrigues, uma das alunas do professor Telismar
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Informativo diário do gabinete do senador Wilder

TELISMAR MARQUES

“É ‘o professor’ de pintura!”
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SINÉSIO DIOLIVEIRA

A história de amor do profes-
sor Telismar Marques, 39 anos,  
pela pintura começou bem cedo, 
quando ele tinha sete anos. “Fui 
com minha mãe em um escritó-
rio de advocacia para resolver 
algo que não sei bem o que era 
e lá vi, na parede do escritório, 
um quadro que atraiu a minha 
atenção”, diz ele, destacando 
que, a partir dali, teve início o 
seu interesse pela pintura.

O quadro, segundo Telismar, 
era de temática bucólica: con-
tinha uma família fazendo um 
piquenique num bosque todo 
florido e com pássaros colo-
ridos nas árvores. Enquanto 
sua mãe conversava com o ad-
vogado numa sala reservada 
para atendimento aos clientes, 
o menino optou em ficar na 
sala de espera. Não por mera-
mente ficar, mas para poder 
observar a obra bem de perto. 
Foi aí que o garotinho perce-
beu que ali estava um traba-
lho resultante de desenho. Foi 
aí que se deu início à sua fase 
embrionária de artista.

“Esse episódio do quadro 
representa a minúscula semen-

te artística semeada circuns-
tancialmente dentro de mim, 
que brotou, floresceu e frutifi-
cou”, relata. A prova dessa fru-
tificação está, portanto, no fato 
de que hoje ele é professor de 
pintura, profissão que exerce 
há 10 anos. Dá aula de segunda 
a sexta-feira durante o dia e, à 
noite, ainda tira algumas horas 
para se dedicar aos seus qua-
dros. Já participou de algumas 
exposições coletivas e de ou-
tras individuais.

Ao falar de seus grandes 
ídolos do mundo da pintura, 
três nomes são citados por Te-
lismar: os impressionistas pari-
sienses Claude Monet e Edgar 
Degas e o renascentista Leo-
nardo da Vinci. Por este os seus 
elogios não são breves como 
os dirigidos aos impressionis-
tas. Sua admiração por Da Vin-
ci, que é o autor da obra mais 
famosa do mundo — Mona Lisa 
— está na multiplicidades de 
talentos do italiano, isso tanto 
nas artes, como nas ciências. O 
professor observa que, no cur-
rículo de Leonardo da Vinci, há 
o pintor, o escultor, o cientista, 
o engenheiro, o músico, o ma-
temático, o anatomista.  

Atualmente Telismar está 
preparando uma exposição, 
mas não destinada a seus qua-
dros, e sim para os de suas alu-
nas. Ele não quantificou quan-
tas são, mas ressaltou que são 
muitas. Na conversa que teve 
com nossa reportagem, havia 
três no local onde ministra as 
aulas: Sucena Cecílio Melo, Jacira 
Monteiro da Silva, Marle Rodri-
gues Silva e Ami Sjobom.

 Sucena, por exemplo, é aluna 
de Telismar há uns cinco anos. 
Esse longo tempo não advém 
de ela não ter aprendido a pin-
tar, mas porque gosta de fazer 
aulas de pintura e assim, como 
ela mesma confirma, “não ter 
de ficar em sua casa sozinha”, 
uma vez que é viúva. “A pintu-
ra me ajuda a passar o tempo, 

pois moro sozinha”, diz ela, que 
tem quadros esparramados 
por várias partes do Brasil e até 
em outros países. “Su”, que é o 
nome por ela usado para assi-
nar seus quadros, afirma que 
as horas em que está pintando 
são uma terapia importante que 
encontrou depois de sua viuvez.

Já a aluna Marlene salienta 
que as aulas com o professor 
Telismar lhe foram muito úteis. 
Ela, além de estar pintando mui-
to bem em telas, está fazendo o 
mesmo em porcelanas. É des-
sa  atividade que ela sobrevive 
com uma loja que tem na Rua 
24, Centro, que é o local onde as 
aulas de Telismar são realizadas 
numa parceria com a aluna, que, 
em seu elogio ao mestre, diz 
que “Telismar é ‘o professor’”.          

Telismar é fã dos impressionistas Claude Monet e Edgar Degas, e do renascentista Leonardo da Vinci

Sucena, a Su: horas em que está pintando são uma terapia importante para se livrar da solidão

Ami Sjobom, uma das alunas de Telismar que vão expor as pinturas feitas durante as aulasMarlene Rodrigues faz pinturas em telas e, agora, em porcelanas
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Exposição das 
alunas a caminho



3GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA
24 DE FEVEREIRO DE 2016CERRADO

GOIÁS É REFERÊNCIA

Senador Wilder destaca experiências 
de sucesso de profissionais da Saúde
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WELLITON CARLOS

O senador Wilder Morais afir-
mou ontem que as boas experi-
ências de Goiás devem ser apli-
cadas pelo governo federal. Ele 
cita a saúde como área deter-
minante para que o país amplie 
a qualidade de vida da popula-
ção. Ele ressalta que o exemplo 
do Centro de Reabilitação e Re-
adaptação Dr. Henrique Santillo 
(CRER) é um dos mais signifi-
cativos do país. E acrescentou 
que o ‘case’ goiano de sucesso 
vai agora  ter todos os holofo-
tes voltados para ele, por conta 
do anúncio de que fará pesquisa 
sobre microcefalia.

A pesquisa que será realizada 
pelo gastroenterologista e he-
patologista Heitor Rosa a par-

tir de maio buscará alternativas 
para a reabilitação de bebês com 
este tipo de malformação. Pes-
quisador da Universidade Fe-
deral de Goiás (UFG), Heitor terá 
apoio do CRER e da Secretaria de 
Saúde do Estado de Goiás para 
levar adiante a investigação.

Wilder afirma que enquan-
to o país reduzir recursos para 
combater doenças e cuidar da 
saúde do brasileiro o país terá 
dados comprometedores no de-
senvolvimento humano, que é 
medido pelo IDH.

O senador lembra que Goiás 
tem várias experiências de su-
cesso. “Essa pesquisa do Heitor  
Rosa, por exemplo,  é uma vitrine 
para o Estado. Mas temos muito 
mais, como por exemplo, a exce-
lência dos nossos profissionais 

de enfermagem, de nossa oftal-
mologia, dos hospitais de quali-
dade. É algo fantástico que pre-
cisa ser mostrado”, diz o senador.

Wilder afirma que Goiânia 
é hoje um caso de sucesso no 
empreendedorismo na área de 
saúde. Ele cita que hospitais 
privados e públicos conse-
guem revelar grande capaci-
dade de atendimento.  

 
ZIKA

O secretário de Estado da 
Saúde, Leonardo Vilela, infor-
mou que o estudo de microce-
falia em Goiás preencherá uma 
lacuna dentro das ações desen-
volvidas em Goiás: “Já estamos 
desde o ano passado focados no 
combate ao vetor, o mosquito 
Aedes aegypti, e ainda na  busca 

por oferecer aos pacientes o me-
lhor tratamento possível. A pes-
quisa era algo que faltava”.

 
INTERNACIONAL

Wilder faz questão de lembrar  
também da repercussão do tra-
balho realizado em Goiás. “Certa 
vez, no exterior, lendo sites da 
grande imprensa da Europa, dei 
de cara com uma notícia sobre o 
médico Zacharias Calil, respon-
sável por fazer intervenções ci-
rúrgicas delicadas de separação 
de gêmeos siameses. Claro que 
já sabia de sua capacidade. Mas 
me assustei com a repercussão 
mundial. Ele é de Goiás e um 
dos maiores médicos do mundo. 
Digo isso sem medo”.

Wilder se refere ao trabalho 
do cirurgião pediátrico, que é 

repercutido em jornais como 
Le Monde, El pais, CNN, dentre 
outros. Mas não é apenas Calil 
com fama internacional no Es-
tado. Outros médicos desen-
volvem técnicas exclusivas e 
tratamentos que só podem ser 
encontrados em Goiás.

De acordo com o senador 
Wilder, essa capacidade de pro-
duzir e empreender em saúde é 
uma das características do povo 
goiano que deve ser  motivo de 
orgulho e exemplo.  “O governo 
federal tem obrigação de seguir 
os bons exemplos. Graças a uma 
gestão competente do gover-
nador Marconi Perillo, o Estado 
chegou ao grau de produtor de 
conhecimento médico. Está na 
hora de o Brasil conhecer melhor 
nossas experiências”, diz.  

Wilder e o cirurgião pediátrico Zacharias Calil, que é uma das referências que Goiás tem para o mundo e se especializou em  cirurgias separação de gêmeos siameses

CIDADANIA

Marconi vai a Palmeiras fazer 
recadastramento biomético

Governador Marco-
ni Perillo esteve nesta 
terça, 23, em Palmeiras 
de Goiás, para fazer o 
recadastramento bio-
métrico na Justiça Elei-
toral. No local, Marconi 
pegou a senha, aguar-
dou sua vez e, após ter 
seus dados e fotos re-
colhidos digitalmente, 
atendeu aos vários pe-
didos de fotos e con-
versou com moradores 
da cidade.

Após realizar o re-
cadastramento biomé-
trico Marconi fez uma 
visita à sua tia Comary, 
de 101 anos.
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FORMOSA

CIDADE OCIDENTAL

MANUAL DAS ELEIÇÕES 2016

Presidente nacional do PP, Ciro Nogueira 
elogia livro do senador Wilder

Nislaine Abreu,  Rodolpho Caldeira, João Felipe e Guilherme 
Netto com kits de livros que são doados pelo senador Wilder

Os estudantes João Bosco e Geovani dos Santos também 
garantiram seus livros. Senador Wilder valoriza a Educação

Suara Cristina, também aluna de Direito, foi ao escritório do 
senador Wilder, em Goiânia, buscar seu kit de livros

Lucas Carvalho, Naraianny Sousa, Silvaneide dos Santos, 
Fernanda Gomes e Johnathan Araújo com seus kits

SENADOR WILDER NA MÍDIA

THIAGO QUEIROZ

O senador Wilder Morais 
apresentou ao senador Ciro 
Nogueira seu livro Manual das 
Eleições 2016. Ciro é presidente 
nacional e Wilder é presidente 
regional do Partido Progressis-
ta. O encontro foi em Brasília, 
nesta terça-feira, 23. 

O senador Ciro elogiou a pro-
posta de Wilder pelo trabalho 
desenvolvido à frente do PP em 
Goiás e sugeriu que o Manual seja 
apresentado à Fundação Milton 
Campos, uma instituição sem fins 
lucrativos vinculada ao PP e volta-
da a pesquisas e estudos políticos.

O livro do senador Wilder, feito 
em parceria com o advogado Le-
onardo Batista, apresenta os de-
talhes da minirreforma eleitoral, 
com as principais alterações na 
Legislação, e o calendário com-
pleto a ser seguido pelos candi-

datos a prefeito e a vereador nas 
eleições deste ano. A obra traz 
também o Código Eleitoral, além 
de uma coletânea de respostas às 
dúvidas mais frequentes quanto 
ao que é ou não permitido.

O lançamento foi realizado 
no Shopping Bougainville, em 
Goiânia, no fim do último mês, 
e contou com a participação de 
políticos e pessoas ligadas ao 
Direito, principalmente à área 
eleitoral. O evento reuniu mais 
de 1.200 pessoas e o senador 
Wilder autografou mais de 800 
exemplares do livro.

O intiuto do senador Wilder, 
ao lançar o Manual, foi orientar 
os candidatos da eleição deste 
ano quanto às modificações que 
podem confundir políticos, elei-
tores, advogados e juristas.

A obra foi produzida em lin-
guagem simples, com texto en-
xuto e direto para abordar com 

clareza as várias modificações 
que foram inseridas na legislação 
eleitoral. O livro traz ainda todo 
o conteúdo do Código Eleitoral 
para que a norma maior possa 
ser consultada de forma ágil.

Questões como o uso de car-
ros de som, a idade mínima para 
se candidatar, o direito de respos-
ta, a figura do pré-candidato, as 
prestações de contas dos partidos 
políticos, contratação de pessoal 
para campanha e as regras para a 
janela para troca de partidos, e vá-
rios outros temas foram aborda-
dos pelo senador Wilder no livro.

GOIANÉSIA
Nesta sexta-feira, 26, o se-

nador Wilder fará em Goianésia 
o lançamento do Manual das 
Eleições 2016 e o encontro re-
gional do PP. O evento será re-
alizado na Câmara Municipal, a 
partir das 19h.

Senadores Wilder e Ciro Nogueira, que sugeriu apresentar o Manual à Fundação Milton 

Nesta terça-feira, 23, o senador Wilder recebeu também o 
presidente do PP de Formosa, o vereador Macarrão. Eles 
debateram o desenvolvimento da região, que é referência 
em turismo no estado

O senador Wilder recebeu representantes da  
Juventude Progressista de Cidade Ocidental, liderados 
pelo vereador Douglas Martinho
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