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STUDIO DANÇARTE

300 no palco

NADA DE ‘COLA’

Projeto do senador Wilder 
pune com cadeia quem 
fraudar concurso público
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Senador Wilder traz 
presidente da Caixa, que 
anuncia benefícios  a Goiás

W
EL

LI
TO

N
 C

AR
LO

S



2 GOIÂNIA, TERÇA-FEIRA
6 DE DEZEMBRO DE 2016 CERRADO

Goiânia
Rua 88, nº 613, Qd. F-36, Setor Sul —  
CEP 74-085-115. 
Telefone: (62) 3638-0080/(62) 3945-0041

Brasília
Senado Federal – Ala Sen. Afonso Arinos – Anexo II
Gabinete nº 13 – CEP 70165-900.
Telefone: (61) 3303-2092/Fax (61) 3303-2964

Editor
Thiago Queiroz
Supervisão gráfica
Valdinon de Freitas

Reportagem 
Sinésio Dioliveira, Welliton Carlos, 
João Carvalho, Wandell Seixas e 
Rafaela Feijó

CERRADO
Informativo diário do gabinete do senador Wilder

Capa 
Pavó e ubim

WELLITON CARLOS

A arte é uma das mais belas ma-
nifestações humanas. E a cada final 
de ano o Studio Dançarte consegue 
se superar. Neste final de semana, a 
tradicional escola de balé de Goiânia 
encenou um mega espectáculo no 
Teatro Rio Vermelho, no Centro de 
Cultura e Convenções. “Alice no País 
das Maravilhas”, em uma releitura a 
partir da criação da Walt Disney, trou-
xe para o palco 300 crianças e jovens 
dispostos a produzir o capital mais 
importante de uma sociedade: a arte.   

Juntos, eles conseguiram realizar 
uma apresentação de fôlego, que 
passou pelo balé clássico, street dan-
ce, jazz, hip hop, dentre outros. 

O formato adotado pela escola é 
de sempre encenar clássicos do ima-
ginário popular ou narrativas que 
despertem a atenção de todos.  No 
ano passado, a escola encenou o mu-
sical “Anastasia”.

Desta vez, todos esforços foram 
deslocados para a  obra infantil de 
Lewis Carroll. Na versão que foi apre-
sentada, o Studio Dançarte resgatou 
a obra da Disney, de 1951.

A apresentação é uma convergên-
cia de espetáculo ao vivo e  midiático, 
na medida em que telões foram usa-
dos para auxiliar na criação narrativa. 

“Alice no País das Maravilhas” tem 
vários atributos, sendo o mais desta-
cado a ousadia narrativa e os estra-
nhamentos.  Por isso é considerado 
com um pé na estética nonsense e 
no surrealismo – movimento que se 
desdobrou principalmente no cinema 
e nas artes plásticas.

Com direção competente de 
Ariadna Vaz e Gisela Vaz, além de ce-
nários de Luiz Roberto Pinheiro, Ro-
berto Rodrigues e Danilo Santana o 
evento foi grandioso do começou ao 
fim. 

Um dos destaques do espetáculo 

foi a bailarina Gabriela Urzêda, que 
disse ter se dedicado por completo 
para construir sua personagem para 
Alice. Aos 15 anos, a bailarina entrava 
e saía de inúmeras cenas, com grande 
fôlego e perícia. 

Acompanharam Gabriela em be-
las passagens bailarinos como Dani-
lo Santana, que encarnou o famoso 
personagem Chapeleiro Maluco. Na 
apresentação, alunos se misturavam 
a professores e crianças que davam 
seus primeiros passos no balé. Demo-
crático, o espetáculo dava a cada um 
uma possibilidade de expressão.   

A apresentação teve danças de 
outros bailarinos performáticos, caso 
de Wanessa de Paula (Rainha de Co-
pas), Oswaldo Neto (Rato), Adrian Vaz 
(Dodô e Maçaneta), Fiorella Dinah 
Francesca  Popolari (Dinah),  Duam 
Magalhães (lebre), Ana Beatriz Mello 
( Coelho Branco), Tháik  de Almeida 
( Mestre Gato), Leonora de Siqueira 
(Absolem), Dalberto  Pereira (Rei), João 
Vitor Flores e Dalberto da Silva Filho 
(Tweedledee e Tweedledum).   

As coreografias foram escritas pe-
las bailarinas Juliana Souza, Wanessa 
de Paula, Bruna Lemes, Gisela Vaz, 
Mariana  Rela e Thiago Sposito,  Dani-
lo Santana, Ariadna Vaz, Killder Alves 
e Jerry Magabreak. 

Em meio a narrativa da menina 
Alice, que cai numa toca de coelho, e 
acaba transportada para lugares ini-
magináveis, surge a grande metáfora 
do sonho e do absurdo, que muitas 
vezes nos transporta para irrealismos 
e estados oníricos impossíveis para a 
realidade.  

A cada coreografia, o espectador 
teve a certeza de que os artistas se 
dedicaram para converter esforço físi-
co e mental em uma comunicação de 
qualidade e profunda.  Alguns grupos 
se destacaram, como as integrantes 
das portas ( Bruna Lemes, Bruna Ai-
res, Leonora Siqueira, Letícia Barbo-

sa, Manuella Freitas Castioni, Maria 
Albuquerque, Rafaela Prudente)   e 
Flor de Carmim ( Ana Laura Queiro-
ga, Ana Laura Netto, Helena de Cas-
tro, Júlia Marie Nogueira Vasconcelos 
Silva, Júlia Resende Rodrigues, Laura 
Marques, Maria Eduarda Palota, Mell 
Emilly Santos Silva, Rafaela Carneiro, 
Rafaela Peres Rodrigues).

 
BREAK

Destaque para os dançarinos 
de break, que realizaram o Jogo de 
Croquet. O grupo é integrado por 
Adrian Carneiro Vaz, Christiane Teles 
da Mota, Christopper Teles da Mota, 
Gessica Oliveira Santos, Igor Vaz Cor-
reia, Lorena Oliveira Miranda, Marina 
Figueiredo de Araújo, Mariane Noro-
nha Arruda, Miller Barbosa, Rafaela 
da Cunha Decurcio, Raqueliane  Trin-
dade, Rafael Roberto Ribeiro de Sou-
sa. 

 Um dos destaques do evento, 
além da coreografia e figurino, é a 
composição dos figurinos elegan-
tes, que foram elaborados por Danilo 
Santana, Eleusa Vaz e Criatto Fanta-
sias. A iluminação de Sérgio Galvão 
criou mistério e ressaltou planos no 
palco, dando dimensão e profundida-
de ao cenário. 

Gisela Vaz, Eleusa e Ariadna afir-
mam que os 30 anos da escola, fun-
dada em 1986, deram a oportunidade 
de apresentar um grande espetácu-
lo. “ Durante o ano de 2016, inúme-
ros foram os eventos realizados pelo 
Studio Dançarte, dentre eles o ballet 
de repertório Coppelia, o 4 º Festival 
Internacional  de Dança de Goiás, com 
a presença do Royal Ballet of Flan-
ders, da Bélgica, o espetáculo Rua 
com a participação de nossos alunos 
de sapateado, jazz e street dance, a 
tradicional Festa do Pijama e coroan-
do nosso trigésimo aniversário Alice 
no País das Maravilhas”, dizem as or-
ganizadoras.    

BALÉ

Studio Dançarte completa 30 anos com 
espetáculo Alice no País das Maravilhas
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Bailarinos revelam vigor técnico e beleza 
em cenário e coreografias vibrantes  



O governador Marconi Pe-
rillo condecorou, nesta segun-
da-feira, 5, o presidente nacio-
nal da Caixa Econômica Federal, 
Gilberto Occhi, com a medalha 
da Ordem do Mérito do Anhan-
guera, na categoria Grã-Cruz, a 
mais alta comenda do Estado. 
A solenidade, realizada no Salão 
Gercina Borges, do Palácio das 
Esmeraldas, contou ainda com a 
participação dos vice-presiden-
tes da instituição, José Henrique 
Marques e Fábio Lenza, além 
dos superintendentes regionais 
e gerentes regionais. O evento 
marcou os cinco anos de parce-
ria do governo do Estado com a 
Caixa, na centralização das con-
tas do funcionalismo.

Ao saudar os diretores do 
banco, Marconi Perillo assinalou 
que o governo do Estado de Goi-
ás é o principal cliente da Caixa 
Econômica Federal, que opera 
a conta do Tesouro Estadual e a 
folha de pagamento do Estado. 
Também é o maior parceiro insti-
tucional do governo goiano, nas 
áreas de habitação, saneamento, 
mobilidade urbana, convênios 
e empréstimos. “Que o senhor 
continue com esse olhar genero-
so, atento, sensível às questões 
que envolvem os interesses do 
nosso Estado”, disse o governa-
dor, no discurso de saudação a 

Gilberto Occhi.
Ele enfatizou que o programa 

habitacional de Goiás, em parce-
ria com a Caixa e os municípios 
do Estado, é hoje referência para 
o país. Citou que, recentemen-

te, o governo federal criou um 
programa nacional inspirado no 
Cheque Moradia goiano. O go-
vernador pediu ainda uma aten-
ção especial às parcerias com os 
clubes de futebol de Goiás.

Marconi também sugeriu à 
direção nacional da Caixa que 
apresente ao Governo de Goiás 
um esboço do plano de investi-
mentos da instituição em mora-
dia, para os próximos dois anos, 

que ele vai cuidar pessoalmente 
de reservar as contrapartidas do 
Estado. “A nossa meta é zerar o 
déficit habitacional em pelo me-
nos 200 municípios, com a cons-
trução de 15 a 16 mil moradias”, 
assinalou.

Gilberto Occhi brincou que 
foi orientado por um amigo a vir 
receber prêmio em Goiânia por 
que este lhe dissera “quem sabe 
ele vira presidente da República”. 
Disse que a Caixa Econômica Fe-
deral está feliz em ter Goiás como 
seu maior cliente nacional e inter-
nacional – a Caixa opera em Nova 
Iorque e em Tóquio – explicou. 
“Seus pedidos serão sempre uma 
prioridade na Caixa”, afirmou 
Occhi, ao destacar que a insti-
tuição quer ampliar ainda mais 
as parcerias com Goiás, visando 
seu desenvolvimento. “Teremos 
sempre um olhar diferente, um 
olhar prioritário para Goiás, até 
para retribuir a confiança que o 
Estado teve para com a Caixa”, 
acrescentou.

Prestigiaram a solenidade a 
primeira-dama, Valéria Perillo, a 
superintendente regional da Cai-
xa, Marise Fernandes, o senador 
Wilder Morais, o presidente da 
Assembleia Legislativa, Helio de 
Sousa, o presidente eleito do Tri-
bunal de Justiça, desembargador 
Gilberto Marques Filho.

JOÃO CARVALHO
 
Já é rotina no Brasil qua-

drilhas de fraudadores atu-
arem em concursos para in-
gressarem no serviço público 
ou para conquistarem vagas 
em universidades federais. 
No último Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem), re-
alizado no mês de novembro, 
foi descoberta uma quadrilha 
que fazia uso de ponto eletrô-
nico para passar informações 
sobre a prova. Os envolvidos 
foram descobertos, presos e 
excluídos do processo. Mas a 
legislação penal peca por não 
haver um tipo penal específi-
co que puna com condenação 
de cadeia os responsáveis por 
esse tipo de crime. 

Para evitar que novas situ-
ações como essa envolvendo 
o Enem e outros concursos 
se repitam, o senador Wilder 
Morais apresentou Projeto 
de Lei do Senado (PLS) que 
prevê tipo penal para esse 
tipo de crime com punição de 
reclusão e multa para quem 
for condenado. O PLS propõe 
mudança na Lei 12.550/2011, 
que acresceu o art. 311-A no 
Código Penal. 

A proposta do senador 
Wilder acrescenta um pará-
grafo no artigo 311-A do Có-

digo Penal. Hoje, esse artigo 
não deixa claro que a tradi-
cional ‘cola’ ou uso de ponto 
eletrônico é crime passível de 
condenação com reclusão e 
pagamento de multa. 

Segundo o senador Wilder 
justifica na sua proposta, os 
concursos de interesse pú-
blico devem manter o caráter 

isonômico do começo ao fim. 
“Se a lei não é clara em prever 
sanções a quem usa cola ou 
ponto eletrônico, com certeza 
candidatos mal intencionados 
vão se valer desses meios ile-
gais. Por isso, temos que tipi-
ficar o crime no Código Penal 
para punir essas pessoas”, de-
fende o senador. 

Wilder explica que a cola, 
seja ela de forma tradicional 
ou eletrônica, ocorre quando 
há o repasse ou o recebimen-
to de informações que pos-
sam ser utilizadas na elabo-
ração das respostas às provas 
ou exames objetos de certa-
mes de interesse público. Tais 
condutas, segundo o enten-

dimento de diversos especia-
listas em Direito Penal, não se 
encontram tipificadas no art. 
311-A, que criminaliza apenas 
as fraudes onde haja a utili-
zação ou divulgação de con-
teúdo sigiloso do certame de 
interesse público (provas, ga-
barito etc.), comprometendo a 
sua credibilidade.

“O caráter de um concurso 
público, que está assegurado 
no princípio da isonomia entre 
os candidatos, não pode de 
maneira nenhuma ser adulte-
rado. Quem presta concurso 
para emprego público ou para 
ingresso em uma universida-
de o faz após anos de estudos, 
de muitos gastos e tempo uti-
lizado para buscar o objetivo. 
Temos que criar cada vez mais 
mecanismos que impeçam e 
que sejam capazes de punir 
quem ainda insiste em entrar 
pela porta dos fundos no em-
prego ou na faculdade”, aler-
tou Wilder. 

O projeto agora inicia a sua 
tramitação no Senado, pas-
sando por várias comissões 
até aprovação final. Wilder as-
segura aos concurseiros e es-
tudantes em geral que fará de 
tudo para transformar a sua 
iniciativa em lei e fortalecer 
a legislação penal para punir 
quem tentar burlar as regras. 
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MORALIZAÇÃO

Projeto do senador Wilder propõe lei que 
pune com cadeia quem fraudar concurso

MÉRITO DO ANHANGUERA

Marconi homenageia direção nacional 
da Caixa por parcerias com Goiás

“Continue com esse olhar generoso, atento, sensível às questões de Goiás”, disse Marconi a Occhi

“Temos que tipificar o crime no Código Penal para punir essas pessoas”, diz o senador Wilder
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Wilder ajudou os pequenos construtores e conseguiu, junto com Marconi e Júnior Vieira, patrocínio da Caixa pro Goiás. E, junto 
com Sandes, conquistou o patrocínio da Caixa pro Vila, anunciado e aplaudido pelos dois presidentes, o do banco e o do clube

COM O PRESIDENTE DA CAIXA

Senador Wilder visita Caixa e Adfego

Wilder com a superintendente Marise Fernandes e o presidente da Caixa, 
Gilberto Occhi, em visita ao prefeito eleito por Goiânia, Iris Rezende

Wilder com Francisco Oliveira, superintendente Marise Fernandes e o presidente 
da Associação dos Construtores de Goiás (Aceg), Delermond Dias Marques

Senador Wilder e o deputado Francisco Oliveira em visita à Associação dos 
Deficientes Físicos do Estado de Goiás (Adfego)

Senador Wilder e o presidente da Caixa, Gilberto Occi, em visita à agência-
sede da Caixa, na Avenida Anhanguera

THIAGO QUEIROZ

Em extensa agenda nesta se-
gunda-feira, 5, em Goiânia, o se-
nador Wilder Morais participou 
de encontros com o governa-
dor Marconi Perillo e o prefeito 
eleito de Goiânia, Iris Rezende. 
Wilder, que trouxe o presidente 
da Caixa Econômica Federal, Gil-
berto Occhi, a Goiás participou 
também, acompanhado da su-
perintendente da Caixa, Marise 
Fernandes, de visita à sede da 
Caixa; e de solenidade em ho-
menagem ao presidente Gilber-
to Occhi, com a medalha da Or-
dem do Mérito do Anhanguera, 
na categoria Grã-Cruz, ofereci-
da por Marconi, no Palácio das 
Esmeraldas. O senador recebeu 
ainda homenagem da Associa-
ção dos Construtores de Goiás e 
conheceu a sede da Associação 
dos Deficientes Físicos (Adfe-
go), acompanhado do deputado 
estadual Francisco de Oliveira.

O primeiro compromisso foi 
no escritório político do prefei-
to eleito por Goiânia, Iris Rezen-
de, acompanhado do presiden-
te Occhi, e da superintendente 
Marise. Wilder, que foi escolhido 
relator da Comissão Especial de 
Obras Inacabadas, criada no Se-
nado para fazer levantamento 
das obras federais inacabadas 
no País, como escolas, hospitais, 
pontes e rodovias, conversou 

com Iris sobre obras do gover-
no federal que estão paralisadas 
na Capital, em especial creches e 
obras de urbanização. O senador 
Wilder é também integrante da 
Comissão de Infraestrutura do 
Senado. Além do prefeito eleito 
Iris estavam no encontro o de-
putado estadual Bruno Peixoto 
e o atual vice-prefeito de Goiânia, 
Agenor Mariano. 

Em seguida, o senador Wilder 

fez visita à agência-sede da Cai-
xa, na Avenida Anhanguera. Na 
agência, Wilder recebeu home-
nagem da Associação dos Cons-
trutores de Goiás, ao lado dos de-
putados Sandes Júnior (federal) 
e Francisco Oliveira (estadual) e 
empresários. Wilder é o defensor 
no Senado dos pequenos em-
presários do ramo de construção 
civil. O presidente Occhi também 
foi homenageado.

À tarde, o senador se encon-
trou com o governador Marconi 
Perillo, no Palácio das Esmeral-
das, na solenidade que home-
nageou o presidente Occhi, com 
a medalha da Ordem do Mérito 
do Anhanguera, na categoria 
Grã-Cruz.

No final da tarde, o senador 
Wilder, a convite do deputado 
estadual Francisco Oliveira, co-
nheceu a sede da Associação 

dos Deficientes Físicos (Adfe-
go). Wilder foi recebido pela pre-
sidente Adriane Almeida, fun-
cionários e associados. “Agora 
também me tornei um parceiro 
da Adpego”, disse em discurso o 
senador Wilder.

UNIÃO PELO GOIÁS E O VILA
Outro benefício que o presi-

dente da Caixa, Gilberto Occhi, 
veio anunciar foi patrocínio ao 
Goiás e o Vila Nova. O senador 
Wilder conseguiu, junto com 
Marconi e Júnior Vieira, patrocí-
nio da Caixa para o Goiás. E, jun-
to com Sandes Júnior, conquis-
tou o patrocínio da Caixa para o 
Vila Nova. O anúncio foi aplau-
dido pelos dois presidentes, o 
do banco, Occhi, e o do clube, 
Ecival Martins. 

Segundo Ecival, o acordo foi 
fechado por um ano, com re-
passe de um valor mensal para 
o Vila, que será definido ainda 
neste ano. “É um apoio prepon-
derante, que vai mudar muito 
a nossa história”, completou 
Ecival. “Quero agradecer ao 
governador Marconi, que foi o 
principal responsável por essa 
conquista, e também ao sena-
dor Wilder Morais, ao deputado 
Sandes Júnior, e ao presidente 
do Tribunal de Justiça de Goi-
ás, Gilberto Marques Filho, que 
também nos ajudaram a con-
quistar esse patrocínio”, disse.
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Senador Wilder discursa na solenidade de entrega da Medalha da Ordem do Mérito 
Anhanguera Grau de Grã-Cruz ao presidente da Caixa, Gilberto Occhi, oferecida por Marconi


