
CERRADO
Goiânia, QUARTA-FEIRA, 3 de agosto de 2016

REVISTA BULA

O amor cativa com sua essência 
e emociona nas entrelinhas

MODERNIDADE

Senador Wilder 
defende mais atenção 
à educação a distância
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A rádios e TVs de Anápolis, 
Marconi fala de parcerias 
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Revista Bula

SE O AMOR TE PEGAR, RENDA-SE!
Você nem esperava mais por ele. De-

pois de tropeços e desilusões, e depois 
das pessoas que partiram, de repente, 
como num dia chuvoso em que o sol apa-
rece por entre as densas nuvens, o amor 
chegou novamente.

Acontece que a sua vida está estável e 
os seus projetos em andamento. Sua indi-
vidualidade é a sua maior conquista. Mas, 
ao te olhar com a alma dele, o amor fez 
você enxergar a si mesmo de uma forma 
diferente. Ele tocou em todos os seus sen-
tidos, reviveu sonhos e acendeu desejos.

E o amor de hoje não é só bonito, mas 
cativa com a sua essência e emociona nas 
entrelinhas. Traz consigo a leveza e uma 
esperança de derramar, através das pala-

vras ainda não ditas, todos os seus medos 
escondidos: o amor abriu em você uma ga-
veta que estava trancada em seu coração.

Você quer viver urgentemente esse 
sentimento, mas, ao mesmo tempo, de-
seja ter cautela. Talvez o amor seja porto 
de partida, talvez ele seja ponto de che-
gada. O amor, para alguns, é como flor ar-
rancada; para outros, tão resistente como 
uma rocha. Alguns dizem que o amor é 
eterno, outros dizem que ele é o momen-
to. O amor pode ser o sol que aquece e 
depois queima, a chuva que lava e depois 
esfria. O amor pode ser tudo e, depois, 
nada. Talvez o amor seja mesmo um dia 
depois do outro, ou talvez ele seja agora. 
Talvez esse amor fique em sua morada, 

talvez ele esteja só de passagem.
Mesmo sem saber, você, finalmente, 

deixa o amor ficar até o dia de amanhã. 
Porque, o que vem depois de amanhã, 
você não sabe. Mas acredita no que sen-
te. É como estar a escrever um poema 
no papel em branco: ainda não há frases 
nem versos, mas há o sentimento.

Então, você fecha os olhos e ouve 
John Denver e Plácido Domingo: “Talvez 
o amor seja como um local de descanso, 
um abrigo da tempestade. Ele existe para 
te oferecer conforto, ele está lá para te 
manter aquecido. E nos tempos de di-
ficuldade, quando mais você está 
sozinho, a lembrança de um 
amor te levará para casa”.
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Marconi fala de parcerias entre 
Prefeitura de Anápolis e Governo do Estado

Em nova rodada de entre-
vista às emissoras de rádio 
e televisão de Anápolis para 
prestar contas do andamento 
das ações e programas da ad-
ministração estadual, o gover-
nador Marconi Perillo afirmou 
que a conclusão das obras do 
Centro de Convenções, do Anel 
Viário e do Aeroporto de Car-
gas é prioritária no Programa 
de Governo para o município. 
“Estamos fazendo um apor-
te de investimentos vultoso 
na cidade. São R$ 598 milhões 
investidos em infraestrutura e 
saneamento na região de Aná-
polis de 2011 para cá. Ou seja, o 
maior volume de investimentos 
da história da cidade”, afirmou, 
se referindo às obras de infra-
estrutura em andamento no 
município. O governador rece-
beu as emissoras no Salão Ver-
de do Palácio das Esmeraldas.

109 ANOS DE ANÁPOLIS
Vou a Anápolis nesta sema-

na inaugurar mais uma etapa 
da Carta Goiás o que vai ge-
rar mais empregos. Também 
já está prevista a inauguração 
da Johnson & Jonhson, que é 
uma empresa que vai gerar 
muitos empregos. Estamos 
fazendo um aporte de investi-
mentos vultoso na cidade. São 
R$ 598 milhões investidos em 
infraestrutura e saneamento 
na região de Anápolis de 2011 
para cá. Ou seja, o maior volu-
me de investimentos da histó-
ria da cidade.

CENTRO DE CONVENÇÕES
O Centro de Convenções já 

está 86% pronto. Ele possui 32 
mil metros quadrados de área 
construída. Terá teatros, salas 
de multiuso para exposições 
e feiras internacionais, audi-
tórios com 2300 cadeiras, que 
será o maior do Brasil Central, 
terá restaurantes, camarotes e 
estacionamentos. Esse inves-
timento resultará num aporte 
de R$ 140 milhões ao Tesouro 
do Estado. Nós tínhamos al-
gumas pendências na área da 
Controladoria Geral, mas que 
já foram superadas. Nesta se-
mana já determinamos a con-
tinuidade e conclusão dessa 
obra. Além da conclusão, nós 
vamos comprar os equipa-
mentos. Faremos também o 
chamamento da Organização 
Social que irá administrar esse 
Centro, que será um dos mais 
importantes espaços culturais 
do Centro-Oeste brasileiro. 
Pedi para agilizar a obra e es-
tou viabilizando os recursos 
que faltam para a conclusão.

AEROPORTO DE CARGAS
É uma obra importantíssima. 

A pista já está totalmente pron-
ta. São mais de três mil metros, 
que vai completar a Plataforma 

Logística. Terá capacidade de 
suportar aeronaves com carga 
de até 400 toneladas. Foi um 
investimento de R$ 321 mi-
lhões. Nós estamos numa fase 
de transferência dos galpões 
e de licitação da Plataforma. 
Esse aeroporto será o segundo 
maior do Brasil.

PRESÍDIO
A obra já está com 85% 

concluída. Terá capacidade 
para 300 detentos. Uma área 
de cinco mil metros quadra-
dos que foi projetada para 
ser ampliada se necessário. 
Os investimentos são de R$ 
16,5 milhões.

CASE
Está com 50% das obras 

concluídas. Será uma obra 
majestosa para abrigar os 
menores infratores que fo-
ram determinados pela Justi-
ça para serem internos. Terá 
capacidade para abrigar 80 
internos. Terá uma área para 
visitantes, quadra coberta e 
auditório. É um investimento 
de R$ 13 milhões de reais.

RODOVIAS
A Agetop está efetuando 

todo um trabalho de conserva-
ção das rodovias estaduais que 
dão acesso a região de Anápo-
lis. Os recursos estão alocados 
e garantidos para a toda a ma-
lha rodoviária estadual.

SANEAMENTO BÁSICO
Tive uma longa conversa 

com o presidente da Sanea-
go, José Taveira, para discutir a 
questão de algumas regiões de 
Anápolis em que está faltando 
água devido ao crescimento 
dos condomínios e ao cres-
cimento industrial da cidade. 
A nossa preocupação agora é 
fazer a transposição de água 
do Rio Capivari para dar vasa 
de água e atender a população 
com um abastecimento segu-
ro. Nosso foco é recuperação 
da Bacia do Piancó e a garantia 
de água tratada.

VIADUTO 
Conversei com o prefeito 

João Gomes sobre a constru-
ção em conjunto do viaduto 
entre a Engenheiro Portela 
com a Avenida Brasi. Esse pro-
jeto já me foi entregue e ire-
mos dar seqüência a ele.

ANEL VIÁRIO
Ainda ontem no despacho 

com o secretário de Desen-
volvimento, Luiz Maronezi, e 
determinei três coisas a ele. 
Primeiro, o Anel Viário. De-
pois, o Centro de Convenções. 
E, por fim, a conclusão das 
obras complementares ao Ae-
roporto de Cargas. Ele já sabe 
que essa (o Anel Viário) é uma 

prioridade nossa. E falarei 
hoje novamente com ele as-
sim que eu definir os recursos 
para fazer o empenho. Essa 
é uma demanda legítima do 
empresário anapolino.

HOSPITAL DE URGÊNCIAS
Nós estamos aumentando 

o Hospital de Urgências em 
mais cinco mil metros quadra-
dos. Com essa ampliação, ele 
se transformará em um dos 
maiores hospitais de urgência 
do Centro Oeste brasileiro. E 
o mais importante é que ele 
atende a população de Aná-
polis e atende a população 
do médio norte e do norte do 
nosso estado. A minha deter-
minação é que a secretaria de 
Saúde passe todos os recur-
sos para que essa obra seja 
concluída e para que os equi-
pamentos sejam comprados.  

CRISE
O Governo do Estado já 

está saindo da crise, que foi a 

maior de todos os tempos do 
Brasil. Nós fizemos os ajus-
tes, enxugamos a máquina 
e cortamos os gastos. Isso 
fez com que conseguísse-
mos equilibrar, financeira e 
economicamente, a situação 
do Estado. O fator que mais 
evidencia a saída da crise é a 
geração de empregos. Ainda 
tem muita gente apertada, 
muito profissional liberal e 
pequenos empresários pas-
sando por situações difíceis. 
Mas já percebemos os primei-
ros sinais de recuperação da 
economia brasileira a partir 
de Goiás. Agora foi divulgada 
uma estatística do Ministério 
do Trabalho que indica quais 
Estados tiveram saldos posi-
tivos de geração de emprego. 
Apenas Goiás e Mato Grosso 
tiveram saldo positivo.

ELEIÇÕES MUNICIPAIS 
Não tenho misturado a par-

te administrativa com a parte 
política. Sei que o PSDB ana-

polino definiu a candidatura 
do deputado Carlos Antônio a 
prefeito, que tem sido um de-
putado atuante e me ajudado 
muito na aprovação de proje-
tos importantes para Anápolis 
e para Goiás. Tenho informa-
ções que ele é um candidato 
muito querido na cidade. E ele 
vai conduzir sua candidatura 
com base no diálogo com a 
sociedade. Mas essa questão 
política está sendo conduzi-
do pelo PSDB anapolino. Eu 
não me decidi ainda se irei às 
convenções. Neste período 
tenho focado nas questões 
de governo. Mas, de qualquer 
maneira, tenho ciência que o 
PSDB estará muito bem re-
presentado nas eleições.

BENEFÍCIOS FISCAIS
Empresas que querem tra-

balhar e geram emprego, nós 
devemos ajudar. Para que as-
sim elas possam se manter em 
pé, ampliar suas atividades, 
gerar empregos, e atrair mais 
empresários para Anápolis e 
para Goiás.

GOVERNO MICHEL TEMER
Pelo que tenho acompa-

nhado, a situação do impea-
chment está definida. Quanto 
ao governo de Michel Temer, 
o que posso dizer é que ele 
tem atendido a todas as de-
mandas de Goiás. Ele não ne-
gou nenhum pedido feito pelo 
Governo do Estado. Tem sido 
extremamente republicano e 
correto na relação conosco. 
Vou a Brasília toda a sema-
na para buscar recursos para 
Goiás e as portas de todos 
os Ministérios estão sempre 
abertas. Eu tenho levado di-
versas demandas de Anápolis 
para os Ministérios.

“ESTAMOS 
FAZENDO 

OS MAIORES 
INVESTIMENTOS 
DA HISTÓRIA DE 

ANÁPOLIS”

ENTREVISTA

Marconi fala a rádios e TVs de Anápolis sobre parcerias e obras do governo na cidade
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O senador Wilder afirma que 
a pressão das telefônicas para 
cobrar o uso da internet por um 
limite de dados de internet fixa 
não pode afetar as instituições 
de educação a distância.

Existe um amplo debate: a 
Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel) suspendeu  o 
corte ou redução de internet 
fixa após o fim da franquia nos 
próximos meses. Mas as opera-
doras se articulam para realizar 

a mudança planejada. “Não va-
mos deixar que as instituições 
de educação a distância sofram 
com estas restrições. A própria 
lei é clara: os custos de transmis-
são não podem dificultar o aces-
so da população. A lei não fala 
especificamente sobre internet, 
mas existe o espírito da lei, que 
protege os adeptos desta mo-
dalidade de educação”.  

Para Wilder, talvez seja ne-
cessário criar um mecanismo 

para regulamentar e impedir 
qualquer ação que impossibili-
te o livre acesso dos estudantes 
de educação a distância.  “Vi-
vemos um momento em que a 
tecnologia é crucial para o de-
senvolvimento dos municípios. 
Acho louvável que as cidades 
debatam cada vez mais o uso 
desta modalidade de educação 
e que os gestores públicos se 
sensibilizem para desenvolver 
o artigo 80 da LDB”.

Em reunião de avaliação do 
andamento do Programa Goi-
ás Mais Competitivo, o gover-
nador Marconi Perillo cobrou 
do secretariado na manhã 
desta terça-feira, 2, maior agi-
lidade na execução das metas 
de cada pasta,  mas afirmou 
que o desempenho de gran-
de parte das secretarias até 
o momento como positivo. O 
encontro, realizado na Sala de 
Situação do Governo, no 10º 
andar do Palácio Pedro Ludo-
vico Teixeira (PPLT), em Goi-
ânia, teve a participação dos 
secretários e executivos pú-
blicos que integram o Goiás 
Mais Competitivo.

“Felizmente, o Goiás Mais 
Competitivo tem avançado 
nestes 10 meses. Algumas 
secretarias estão entregan-
do com muita diligência e 
agilidade os resultados es-
perados. Algumas, inclusive, 

com nível muito elevado de 
satisfação”, afirmou Marconi. 
“Há ainda pendências, mas o 
fato é que estou seguro de 
que conseguiremos alcançar 
as metas estabelecidas até 
2018. Aos que têm dificulda-
de na execução, recomendo 
que se esforcem mais com 
suas equipes para vencermos 
eventuais obstáculos. Quere-
mos todas as secretarias num 
mesmo ritmo”, avaliou o go-
vernador, durante abertura 
da reunião.

O Goiás Mais Competitivo 
foi lançado em novembro de 
2015 com o objetivo de criar 
uma agenda de atuação gover-
namental para inserir o Estado 
entre os mais competitivos do 
Brasil. Para isso, a execução dos 
projetos e metas em todas as 
suas áreas finalísticas e a situ-
ação dos principais indicadores 
são acompanhadas por meio de 

uma central, com painéis inte-
rativos e dados em tempo real. 
O objetivo do Governo de Goiás 
é atingir os cenários esperados 
até o fim de 2018.

As metas foram definidas 
após um diagnóstico situa-
cional realizado pela consul-
toria Macroplan, acompanha-
da pela Secretaria de Gestão 
e Planejamento (Segplan). 
Foram analisados indicado-
res do Estado, sendo 77 apro-
fundados, principalmente 
das áreas de Saúde, Educação 
e Segurança Pública. Deste 
estudo, saíram 15 programas 
prioritários. Agora, a maio-
ria das ações está em fase de 
execução pelas secretarias, 
autarquias e empresas que 
integram o Goiás Mais Com-
petitivo. O governador vem 
realizando reuniões periódi-
cas de avaliação do desempe-
nho de cada secretaria. 

WELLITON CARLOS

Uma das propostas da Lei 
de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional (LDB) é a insti-
tuição de programas de ensino 
a distância em todos níveis e 
modalidades de ensino.

Proposta que consta no ar-
tigo 80 da lei federal 9.394/96, 
a educação por meio das trans-
missões em tempo real e atra-
vés de plataformas digitais tem 
revelado grande potencial para 
suprir a distância do espaço e 
tempo na vida dos estudantes.

O senador Wilder Morais 
propõe que a educação atra-
vés do uso de mecanismos 
digitais de comunicação seja 
cada vez mais utilizado pelas 
escolas. “Temos a obrigação 
de fornecer conexão para as 
famílias e assim utilizar a edu-
cação a distância para efetivar 
novos conteúdos. Seria uma 
alternativa à escola de tempo 
integral nas localidades onde 
não se tem condições para cri-
á-la”, justifica Wilder Morais.

De acordo com o senador 
Wilder, a educação a distân-
cia, organizada com abertura 
de regime especiais, deve ser 
ofertada a partir de institui-
ções especificamente creden-
ciadas pela União.

O senador lembrou que 
existe uma imensa gama de 
cursos que pode e deve ser 

ofertados por meio do siste-
ma online. Wilder lembra que 
nos anos 1980 era moda os 
adolescentes fazerem cursos 
por meio do Instituto Univer-
sal Brasileiro (IUB). “O Instituto 
Universal Brasileiro foi um dos 
pioneiros do Ensino a Distância 
(EaD) no país. E naquela época 
não tínhamos internet. A coisa 
toda era com os Correios. Hoje 
é diferente: nem sei ao certo se 
existe  IUB. Mas surgiram várias 
possibilidades de estudo atra-
vés de teleconferências, EaD e 
plataformas moodle”, diz Wil-
der, que aposta no uso deste 
mecanismo de aprendizado.

O senador acredita em si-
tuações de educação e atendi-
mento à distância até mesmo 
em ações de telemedicina. “É 
uma evolução natural dos sis-
temas de comunicação digi-
tal.  Certos aprendizados, com 
certeza, já ocorrem a partir da 
disseminação de informações 
desterritorializadas”, fala.

Wilder diz que a própria lei 
estipula que a educação a dis-
tância “gozará de tratamento 
diferenciado”, que incluirá, por 
exemplo, “custos de transmis-
são reduzidos em canais comer-
ciais de radiodifusão sonora e 
de sons e imagens e em outros 
meios de comunicação que se-
jam explorados mediante auto-
rização, concessão ou permis-
são do poder público”.

MODERNIDADE

Senador Wilder defende educação a distância 
e respeito às diretrizes da LDB
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Marconi cobra agilidade de auxiliares na 
execução de metas do Goiás Mais Competitivo

Marconi afirmou que vai promover link entre o Inova Goiás e 
o Goiás Mais Competitivo

“Ensino a distância pode ser uma inovação na educação do país”, afirma Wilder

Internet ilimitada é indispensável


