
CERRADO
Goiânia, SEXTA-FEIRA, 25 de novembro de 2016

GUTTO LEMES

O guardião da art déco

EM DEFESA DOS INTERNAUTAS

Anatel abre consulta sobre 
internet fixa ilimitada, 
defendida pelo senador Wilder
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Em São Paulo, Marconi 
fala do sucesso das OSs 
na Saúde de Goiás
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O trampolim, de 1942, no Lago das Rosas, é hoje o único 
exemplar no mundo. Esta foto concorreu a prêmio em 
concurso de fotografias art déco, na Argentina. 
Autor vai participar de feira de antiguidades, em Miami
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WELLITON CARLOS

A art déco tem um defensor ardoroso em Goiás. O 
artista plástico e produtor cultural Gutto Lemes, da 
Sociedade Art Déco de Goiânia, funciona como um 
guardião desse patrimônio cultural que eleva a Ca-
pital a uma das principais cidades que contemplam 
essa modalidade arquitetônica. 

Com olhar atento e observador, Gutto tentar 
manter a beleza e estética de Goiânia. Sua missão 
é muitas vezes inglória diante das dificuldades 
que aparecem: proteger a art déco exige recursos, 
um laço maior de apoios nas esferas públicas e 
privadas e fé de que nosso comportamento como 
habitante da Capital vai mudar.  

Gutto diz ao CERRADO que não recebe nenhum 
apoio para fazer essa defesa.  A satisfação é pessoal 
diante do descaso. E a missão mistura a questão ética 
com a estética, formando um conjunto integrado de 
atos em prol da cidadania e da democracia na cidade.  

Ele explica que a Sociedade Art Déco surgiu após 
a realização do primeiro seminário que ocorreu em 
parceria com o Sindilojas. “Fazemos pesquisas, le-
vantamentos dos prédios art déco do Centro. E pro-
mover, educar, divulgar e proteger são algumas das 
nossas ações”, diz o defensor.

No momento, existe uma agressão aos prédios 
ancestrais da Capital, principalmente por conta de 
proprietários que não acreditam no potencial artísti-
co e turístico do estilo. 

Apresar das dificuldades, Gutto afirma que exis-
te um grupo receptivo para debater a defesa e am-
pliação do acervo da art déco em Goiás. A questão é 
como ampliar essa rede de proteção.  

A partir de agosto, ele intensificou as ações: 
“Ajudei a construir o primeiro Seminário Art Déco 
de Goiânia, para os comerciantes do Centro e o 
Trade de turismo”, diz. 

Gutto ajudou também a organizar uma audiência 
pública na Câmara Municipal de Goiânia, tendo em 
vista promover a defesa do estilo arquitetônico.

O produtor cultural afirma que estreitou os laços 
com a AdbA, da Argentina, com objetivo de organi-
zar estratégias de defesa dos edifícios. “Esse convite 
aconteceu após uma foto que tirei do coreto da Praça 
Cívica. Recebi menção honrosa de solidariedade in-
teramericana, no III Concurso de Fotografia Art Déco 
da Argentina. Depois de Buenos Aires, ele segue para 
Miami, em fevereiro de 2017, na maior feira de anti-
guidades do mundo”, informa.

O guardião da art déco afirma que Goiânia preci-
sa cuidar melhor de seu acervo, pois ele é o segun-
do maior do mundo. Gutto diz que precisamos, por 
exemplo, resgatar o prédio do Lyceu de Goiânia. “O 
coreto, apesar de receber a divulgação mundial, de-
veria ter da população maior apreço”.

Ele revela também que o patrimônio localizado 
em Campinas necessita de maior cuidado. “Temos 
dois prédios de Campinas que merecem atenção. 
Biblioteca Cora Coralina e o prédio da Subprefeitura. 
Os dois estão localizados naquela praça do Coreto, a 
Joaquim Lúcio”. 

Outra edificação em art déco que Gutto chama 
atenção é o  trampolim, de 1942, no Lago das Ro-
sas: “É hoje único exemplar no mundo. A foto que 
fiz foi enviada para o concurso de fotografias art 
déco, na Argentina”.

  Gutto afirma que se a Europa tivesse “um sítio 
desses, com certeza, lá valorizariam mais do que os 
brasileiros”. “O título de Capital Art Déco só irá se 
concretizar depois que nossos comerciantes, lojistas, 
proprietários de imóveis com características déco e 
gestores acordarem para nosso potencial turístico 
arquitetônico. Com certeza, um marketing positivo 
poderia trazer receitas e melhorias para a cidade”, 
propõe o especialista.     

O QUE É ART DÉCO
Caracterizado como movimento 

artístico internacional que começou 
na Europa em 1910, o art déco  teve 
grande influência nos anos 1920 e 
1930. As artes decorativas, arquite-
tura, design de interiores e desenho 
industrial - bem como as artes visu-
ais e a moda - foram influenciadas 
por ele. Pintura, artes gráficas e o ci-
nema o popularizaram pelo mundo. 

Era considerado vistoso e ele-
gante, além de ultramoderno. De 
certa forma, representa a aplicação 
do cubismo a outras plataformas 
simbólicas, fato que acabou por 
criar uma linguagem própria. 

As propostas geométricas foram 
aplicadas também na indústria de 
joias e móveis. Era uma contrapo-
sição ao art noveau, na medida em 
que trouxe um estilo mais econômi-
co nos traços e menos sinuoso do 
que o estilo romântico.      

ESTÉTICA URBANA

Goiânia  tem uma Sociedade Art Déco

O Coreto, que fica no início da Avenida Goiás, na Praça Cívica, 
recebe divulgação mundial, diz Gutto

Além de defensor do patrimônio art déco,  Gutto Lemes é artista plástico. Em 2014, idealizou, através 
da Secretaria de Cultura de Goiânia (Secult), o projeto Galeria Noturna. Ele diz que se a Europa tivesse 
um sítio tão rico em art déco como Goiânia tem, “com certeza valorizariam mais do que os brasileiros”
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Com 52% a mais de produ-
tividade e 32% a menos de cus-
tos, a Saúde de Goiás, gerida por 
meio de Organizações Sociais, é 
referência hoje para o Brasil. Foi 
o que demonstrou, nesta quinta-
-feira, 24, com números oficiais, 
o governador Marconi Perillo, ao 
prestigiar, em São Paulo, no audi-
tório do Hospital Santa Catarina, 
o lançamento nacional do Insti-
tuto Brasileiro das Organizações 
Sociais de Saúde (Ibross). 

O evento reuniu quatro go-
vernadores de Estado – Marconi 
Perillo (Goiás), Geraldo Alckmin 
(São Paulo), Paulo Câmara (Per-
nambuco), Rodrigo Rollemberg 
(Distrito Federal), secretários es-
taduais de Saúde, e diretores e 
presidente de OSs que atuam 
nos respectivos estados. O sur-
gimento do Ibross ocorre após 
quase 20 anos de implantação do 
modelo de Organizações Sociais 
de Saúde (OSS) para a gestão de 
serviços da rede pública no Brasil.

Ao discursar no evento, Mar-
coni apresentou o antes e o de-
pois da Saúde goiana, com a che-
gada do Sistema OS. Ele relatou 
que antes do novo sistema ser 
implantado, era comum, quando 
visitava unidades de Saúde, ser 
mal recebido ou ignorado. To-
mada a decisão de mudar para-
digmas, começou o novo sistema 
pelo CRER e Hospital de Urgên-
cias de Anápolis (Huana). Hoje, 
todas as unidades de Saúde do 
Estado são geridas por Organiza-
ções Sociais, com índices de apro-
vação altíssimos pelos usuários e 
gestões eficientes. No Hugo, su-
blinhou, existiam 2.100 funcioná-
rios, reduziu-se para 900 e hoje, 
com a ampliação de 80% dos nú-
mero de leitos de enfermaria e de 
UTI, são 1.200. 

“Com as Organizações So-
ciais, todo mundo trabalha”, disse 
Marconi, ao enfatizar que o go-
verno de Goiás não está “fazendo 
de conta que administra Saúde”. 

JOÃO CARVALHO
 
A Agência Nacional de Tele-

comunicações (Anatel) iniciou 
no dia 11 de novembro o proces-
so de consulta à sociedade para 
colher subsídios técnicos desti-
nados a fundamentar a decisão 
da agência sobre as franquias 
de dados na banda larga fixa. 
Em outras palavras, isso signifi-
ca mudança no formato de co-
mercialização da internet banda 
larga no Brasil com as operado-
ras tentando limitar o volume de 
dados utilizado pelo consumidor 
vendendo pacotes para diferen-
tes perfis de consumo.

No início do ano, por iniciati-
va do senador Wilder Morais, foi 
proposta audiência pública pela 
Comissão de Serviços de Infraes-
trutura do Senado para debater 
a mudança no formato de co-
mercialização da internet banda 
larga. Wilder entende que qual-
quer mudança nesse sentido não 
pode afetar o consumidor, espe-
cialmente aquele de baixa renda. 
“Mantenho a minha posição de 
que precisamos aumentar a qua-
lidade de serviço e não limitar (a 
oferta)”, avaliou Wilder. 

 O senador avalia ainda que 
nenhuma mudança deve ocor-
rer no sentido de retroceder nas 
conquistas do consumidor. Ele 
defende melhorias nesse servi-
ço, que hoje no Brasil é um dos 
piores, apesar do alto custo co-
brado dos usuários. 

A alegação das operadoras — 
defendida pela Anatel — é de que 
ao mudar o modelo de comercia-
lização da internet banda larga 
fixa os consumidores que usam 
menos vão pagar um valor justo 
e deixar de financiar a utilização 
dos chamados heavy users. No 

entanto, essa avaliação tem sido 
considerada equivocada por es-
pecialistas e apontada como a 
limitação de acesso a um serviço 
essencial, como é a internet.

O senador lembra que um 
debate semelhante está em cur-
so sobre limite de utilização da 
internet móvel, e reafirma po-
sição contrária a essa primeira 
incursão das operadoras. Para 
ele, as duas discussões são im-
portantes e o interesse dos con-
sumidores deve ser privilegiado.

Conforme a Anatel, as ques-
tões levantadas serão encami-
nhadas a entidades representa-
tivas dos diversos setores sociais 
envolvidos. Demais entidades e 
cidadãos também poderão con-
tribuir por meio da plataforma 
Diálogo Anatel - http://www.
anatel.gov.br/dialogo.

A Agência também destaca 
que este é um rol abrangente 
de perguntas, elaboradas a par-
tir de diversas áreas do conhe-
cimento e que consideram dife-
rentes teorias e pontos de vista 
técnicos sobre o tema, sem con-
tudo expressar qualquer posi-
ção antecipada da agência em 
relação o assunto.

O senador Wilder, no entan-
to, está atento a essa movimen-
tação da Anatel e das empresas 
que oferecem o serviço de ban-
da larga fixa. Para ele, nenhuma 
mudança nas regras pode ser 
para retroceder ao que já existe. 
O senador entende que o serviço 
precisa ser, na verdade, amplia-
do a exemplo do que ocorre em 
países considerados de primeiro 
mundo, sem contar que é pre-
ciso reduzir os valores cobrados 
por um serviço que deixa a de-
sejar e em muitas localidades ele 
sequer é oferecido. 

3GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA
25 DE NOVEMBRO DE 2016CERRADO

DIREITO DO CONSUMIDOR

Anatel abre consulta sobre banda larga fixa 
ilimitada, defendida pelo senador Wilder

OSs SÃO REFERÊNCIA

Marconi: ‘Não estamos fazendo de 
conta que administramos a Saúde’

Marconi explicou que, com OSs, Saúde tem 52% a mais de produtividade e 32% a menos de custos

Wilder foi o primeiro a propor audiência para debater mudanças na comercialização de internet

AGÊNCIA SENADO
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SENADOR WILDER NA MÍDIA

WILDER RECEBE PREFEITOS ELEITOS DO ENTORNO DO DF  
E DO VALE DO SÃO PATRÍCIO
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Em Brasília, o senador Wilder Morais recebeu em mesma audiência os prefeitos eleitos de 
Cidade Ocidental, Fábio Correa, e de Valparaíso, Pábio Mossoró

Senador Wilder com o prefeito eleito de 
Ipiranga de Goiás, Alex Gás

O prefeito eleito José Diniz, de Abadiânia, 
também foi recebido pelo senador Wilder
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