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Carlão tem o apoio de Wilder e Sandes 
para devolver o progresso a Goianira
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MATHEUS GEOVANE

O professor da Universidade 
Federal de Goiás (UFG) Marcio 
Pizarro Noronha vai realizar 
em Goiânia o primeiro Projeto 
de Gestão Cultural Autônoma. 
Marcio Pizarro tem um largo 
currículo de pesquisa em co-
municação, história, antropolo-
gia e teoria da comunicação, é 
professor adjunto na Faculda-
de de Educação Física, na área 
da dança, além de sua lideran-

ça no GP CNPq Interartes Pro-
cessos e Sistemas e Estudos de 
Performance.

Márcio idealizou o even-
to para gestão cultural, que é 
a forma de lidar com as novas 
formas de “fazer arte”. Ele ex-
plica que gerir arte é um proces-
so complexo, dividido em três 
etapas históricas: na primeira, 
durante as décadas de 1970 e 
1980, com a figura do produtor 
tradicional, aquele responsável 
por organizar toda a estrutura 

da exposição, planejamento e 
curadoria do evento. No início 
da década de 1990, começam 
a surgir os artistas que conse-
guem realizar suas produções e 
eventos por si só, independen-
tes, produzindo todas as eta-
pas, misturando as funções de 
artista e organizador.

Atualmente, a produção 
cultural é uma grande soma de 
diversos atores sociais e cul-
turais em busca de políticas 
públicas cada vez acessíveis e 

complexas. Nesse sentido, o 
seminário idealizado por Már-
cio une três produtores cultu-
rais, para discutir as formas de 
gestão cultural autônoma, os 
modos de se fazer diante das 
inúmeras possibilidades en-
contradas com as atuais políti-
cas implicadas no país.

Com abertura no dia 22 de 
junho, com a palestra do pró-
prio professor, o seminário se 
estende até o dia 16 de julho, 
com palestras de Ednair Nas-

cimento, especialista em ar-
tes cênicas; Miguel Sisto, es-
pecialista em dança; e Erandi 
Fajardo, do México, especia-
lista em teatro. O horários são 
fixos, de terça a sexta-feira, 
das 19h30 às 21h30, e aos sá-
bados, das 9h às 12h.

As inscrições são limitadas 
e gratuitas, podendo ser feitas 
pelo e-mail: 
projetogestaocultural.go@
gmail.com. Para dúvidas, (62) 
99415464.

NOVAS FORMAS DE ‘FAZER ARTE’

Especialistas vão discutir em 
Goiânia gestão de cultura autônoma

Projeto Gestão Autônoma em Arte e Cultura
 
22/06: Marcio Pizarro Noronha – Local: Espaço Sonhus
23 a 25/06: Ednair Nascimento (RO) - Local: Espaço Sonhus
30/06 a 02/07: Miguel Sisto (PO) - Local: Basileu França
05 a 09/07: Erandi Fajardo (MEX) - Local: Espaço Sonhus
14 a 16/07: Márcio Pizarro Noronha - Local: Espaço Sonhus
 
Horários: de terça a sexta-feira: 19h30 às 21h30



SENADOR WILDER NA MÍDIA

WANDELL SEIXAS

Foi aprovado o requeri-
mento de autoria do senador 
Wilder Morais para realização 
de audiência pública na Sub-
comissão de Acompanhamen-
to do Setor Mineral (Submine-
ra) com o objetivo de debater 
a modernização da legislação 
mineral brasileira. A reunião 
será como um balanço dos 
temas tratados anteriormen-
te neste semestre. A reunião 
está prevista para ocorrer no 
dia 5 de julho.

Foram convidados juristas 
e especialistas do segmen-
to para discutir o projeto do 
novo marco regulatório. O 
tema requer profundo co-
nhecimento da área. O sena-
dor Wilder Morais mora num 
estado onde a mineração ao 
lado da atividade agropecuá-
ria compartilha da economia. 

Frederico Munia Machado, 
procurador chefe-substitu-
to do Departamento Nacional 
de Produção Mineral (DNPM); 
William Freire, do Escritório 
William Freire Advogados As-
sociados;  Adriano Drummond 
Cançado Trindade, professor 

voluntário da Universidade 
de Brasília; Guilherme Simões, 
coordenador do Instituto Bra-
sileiro de Mineração (IBRAM); 
Fernando Facury Scaff, pro-
fessor da Universidade de São 
Paulo (USP); e Luiz Antônio 
Sotério de Oliveira, procurador 
federal aposentado.

GOIÁS SE SOBRESSAI
Goiás é o primeiro colocado 

no ranking brasileiro de extra-
ção de níquel, com 37,12% da 
produção nacional. O Estado 
também lidera a produção de 
cobre, com 34,38% do volume 
nacional, e é o segundo colo-
cado na produção de ouro, com 
20,04% de participação, se-
gundo dados do Departamento 
Nacional da Produção Mineral 
(DNPM). Goiás é a terceira maior 
província mineral brasileira.

Sobressaem no Estado os 
minérios de níquel, ouro, co-
bre, nióbio, fosfato, amianto. 
Os municípios maiores pro-
dutores de bens minerais são 
Alto Horizonte, Niquelândia, 
Barro Alto, Crixás, Minaçu e 
Catalão. Mas, o Brasil detém 
forte riqueza mineral em di-
ferentes Estados, sobretudo 

Minas Gerais. O Brasil possui a 
quinta maior reserva do mun-
do, possuindo um grande vo-
lume de minério. Com o alto 
teor de ferro contido nesses 
minérios, o País está entre os 
maiores produtores e exporta-
dores de ferro do mundo

. 
ATUALIZAÇÃO

Com o objetivo de moder-
nizar o código mineral brasi-
leiro, que data de 1967, o se-
nador Wilder, presidente da 
Subcomissão Permanente de 
Acompanhamento do Setor de 
Mineração, realizou oito audi-
ências públicas para ouvir es-
pecialistas, representantes do 
setor produtivo e da sociedade 
civil sobre os inúmeros garga-
los enfrentados atualmente.

No dia 5 próximo, ele con-
voca nova audiência públi-
ca a ser realizada no Senado 
Federal, para consolidar os 
temas debatidos anterior-
mente junto de especialistas 
em legislação mineral. Para o 
senador, “é urgente que o se-
tor minerário, tão estratégico 
para o país, volte a ter segu-
rança jurídica e garanta a de-
vida segurança à população”. 
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REGULAMENTAÇÃO

Senador Wilder convoca audiência pública 
para modernizar a legislação do setor mineral

Wilder quer mais segurança em tudo que envolve o setor 
mineral: jurídica para empresas e de vida para a população
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NILSON GOMES

O Partido Progressista vai 
apoiar a volta de Carlão Olivei-
ra à Prefeitura de Goianira. Os 
presidentes dos diretórios Re-
gional, Metropolitano e Muni-
cipal unificaram o discurso em 
torno do programa de gover-
no de Carlão. “O melhor para 
Goianira é o retorno do desen-
volvimento econômico”, diz 
o senador Wilder. “O Partido 
Progressista entende que Car-
lão está ainda mais preparado 
para oferecer as melhorias de 
que o município necessita”. 

Sandes Júnior, um dos 
maiores fenômenos nacionais 
da comunicação, é sempre 
muito bem votado em Goia-
nira. O deputado federal do 
PP, que preside o diretório 
em Goiânia, recebeu Carlão 
em seu programa na rádio 
99,5. E sobraram elogios para 
o candidato apoiado pelo PP. 
“Gosto muito de Goianira e de 
seu povo”, contou Sandes ao 
CERRADO. “E é por isso que 
recomendo a volta de Carlão 
à Prefeitura de Goianira”. 

Carlão lidera todas as pes-
quisas, enquetes e articulações 

políticas em Goianira. O Partido 
Progressista estará com ele na 
pré-campanha, na campanha e 
nas comemorações do sucesso 
de sua gestão. Os dois parla-
mentares federais vão desti-
nar emendas ao Orçamento da 
União e outros esforços para 
que o próximo mandato de 
Carlão, que começará em 2017, 
seja ainda melhor que os ante-
riores. Para a segurança pública 
municipal, por exemplo, Carlão 
já sugeriu projetos a Wilder e 
o senador vai ajudá-lo com re-
cursos a garantir a paz nas ruas 
de Goianira.

A amizade entre Carlão 
e o senador Wilder vem de 
longa data. O respeito mú-
tuo, também. “A excelência 
das administrações de Car-
lão demonstra que o povo 
de Goianira está correto em 
debater com ele os planos 
de governo”, recomenda o 
senador.

Wilder é de Taquaral e 
se lembra de conviver com 
amigos em Goianira desde 
os tempos da juventude. “O 
Carlão mudou Goianira para 
muito melhor”. Wilder cita o 

apoio de Carlão para os in-
vestidores gerarem empre-
gos e renda: “O Polo (cou-
reiro-calçadista) teve com o 
Carlão uma gestão parcei-
ra de quem produz”. Carlão 
atraiu para Goianira diver-
sas empresas, como Matsu-
da e USE, maior do Brasil em 
móveis para escritório.

O senador Wilder lem-
bra das quatro creches que 
Carlão deixou viabilizadas 
para Goianira e das quais as 
mães trabalhadoras tanto 
precisam.  

ELEIÇÕES 2016

Senador Wilder e Sandes apoiam 
Carlão para prefeito de Goianira
PP se une para devolver o progresso a uma das principais cidades de Goiás

Senador Wilder: ‘Carlão 
é excelente administrador’

Deputado federal Sandes Junior e Carlão, na 99,5 FM: elogios às adminstrações

Segurança máxima na cidade inteira. Criar a Guarda Municipal, que vai atuar 
em conjunto com as polícias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros. A ideia é dar 
tranquilidade às famílias, indo ou voltando do trabalho ou da escola, durante o 
lazer das crianças nas praças, enfim, paz em Goianira.

 
Ensino superior. Carlão apresenta um projeto, consolidado depois de muita 

pesquisa com especialistas e ouvindo o povo de Goianira, para criar faculdade 
municipal. O povo vai se preparar para o mercado de trabalho e, inclusive, abrir 
a própria empresa. Ensino profissionalizante de nível superior. Rápido e eficaz.

 
Saúde que resolve. O sistema atual está o caos, sem nem aparelho de raios-x 

que preste; as obras são as construídas com verbas federais que Carlão deixou 
viabilizadas. Seu plano é um hospital municipal de referência, “para as pessoas 
serem tratadas com dignidade”. “O trio de propostas está aberto ao debate”.

SES – o trio de ações vitoriosas
 
Carlão está conversando com a população sobre o futuro de Goianira. Du-

rante os encontros, ouve as sugestões do povo, debate cada ponto, apresenta 
suas idéias e resume os eixos de ação. Carlão conta com o senador Wilder para 
ajudar Goianira a volta a sorrir. O plano está em discussão, mas já são três os 
pontos principais, SES, Segurança, Saúde e Educação:
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