Diagnóstico
Participativo
Rio Verde | Goiás
Maio | 2017

EQUIPE DE CAMPO
Departamento Nacional
Alberto d’Aurea Sobral Pereira Filho (Assessor Técnico da Gerência de Lazer)
Ingrid Pereira Oliveira (Assessora Técnica da Gerência de Saúde)
Raphael Vianna Coutinho (Assessor Técnico da Gerência de Cultura)
Rosa Helena do Nascimento (Assessora Técnica da Gerência de Educação)
Veronica Tomsic (Assessora Técnica da Gerência de Assistência)
Departamento Regional em Goiás
Adrienny Tinoco (Assessoria de Planejamento – Pesquisadora Social)
Bruna Lima (Divisão de Ação Educacional – Secretária)
Claudia Menezes (Divisão de Ação Social – Assessora Finalística de Educação em Saúde)
Kênia Machado (Divisão de Ação Social – Assessora Finalística de Odontologia)
Kleiman César (Divisão de Ação Social – Assessora Finalística de Trabalho com Grupos)
Leusimar Lourenço (Divisão de Ação Educacional – Assessora Finalística de Biblioteca)
Lorena Coutinho (Central de Reservas – Atendente)
Luciana Eugênia (Divisão de Ação Social – Secretária)
Lucimar Mota (Assessoria de Planejamento – Coordenadora da ASPLAN)
Samuel Stival (Divisão de Ação Social – Assessor Finalístico de Desenvolvimento FísicoEsportivo e Recreação)
Sênia Moura (Divisão de Ação Educacional – Assessora Finalística de Relacionamento com os
Clientes)
Tereza Cristina (Divisão de Ação Educacional – Assessora Finalística de Educação)

1

SUMÁRIO
EQUIPE DE CAMPO ............................................................................................................................................... 1
1.

INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................... 3

2.

PANORAMA GERAL DO TERRITÓRIO ........................................................................................................... 4

3.

PROGRAMAS .............................................................................................................................................. 15
3.1 ASSISTÊNCIA ....................................................................................................................................... 15
3.2 EDUCAÇÃO ......................................................................................................................................... 35
3.3 SAÚDE ................................................................................................................................................ 60
3.4 CULTURA ............................................................................................................................................ 82
3.5 LAZER ............................................................................................................................................... 102

4.

POSSÍVEIS CAMINHOS .............................................................................................................................. 124

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................................................................ 127

2

1. INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta o resultado do diagnóstico participativo realizado em Rio Verde
(GO), no período de 07 a 12 de maio de 2017, por uma equipe do Sesc formada por
representantes dos Departamentos Nacional (DN) e Regional em Goiás (DR/GO). O trabalho
permitiu a produção de um conhecimento amplo sobre o contexto atual do município, através
da identificação e reflexão sobre as demandas, potencialidades e os desafios em cada um dos
campos de atuação do Sesc (Assistência, Cultura, Educação, Lazer e Saúde).
Foram utilizadas as seguintes técnicas de produção de dados:
 Questionários aplicados com comerciários, que constituem o público específico do
Sesc;
 Entrevistas semiestruturadas com representantes do poder público, de instituições
privadas e organizações não governamentais;
 Pesquisas documental e bibliográfica;
 Observação participante;
 Rodas de conversa com jovens; e
 Registros fotográficos.

Tais ferramentas foram aplicadas de forma cooperativa e participativa, buscando
favorecer o processo reflexivo de interpretação coletiva da realidade local, com vistas ao
(re)conhecimento do entorno e à possibilidade de futura atuação do Sesc.
A fim de garantir o alinhamento entre os integrantes da equipe, durante o trabalho de
campo, foram realizadas reuniões diárias, permitindo a obtenção das primeiras impressões e
esclarecimentos acerca de eventuais dúvidas. Ao final, foi promovido um encontro com o
objetivo de refletir sobre os resultados da pesquisa e avaliar o trabalho, com vistas à melhoria
do processo.
A seguir, segue o resultado desta parceria.
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2. PANORAMA GERAL DO TERRITÓRIO

Rio Verde é um município do estado de Goiás, localizado a aproximadamente 230km da
capital Goiânia. Segundo o IBGE1, possui uma área de unidade territorial de 8.387km² e uma
população estimada, em 2016, de 212 mil habitantes.

Em relação à divisão por grupo etário (IBGE, 2010), conforme tabela e gráfico
apresentados abaixo, ressalta-se que 54% da população são formados por crianças (zero a 14
anos) e jovens (15 a 29 anos).

1

Ver http://cod.ibge.gov.br/UK9
4

GRUPO ETÁRIO HOMENS MULHERES TOTAL
0 a 14 anos

21.093

20.129

41.222

15 a 29 anos

28.546

26.079

54.625

30 a 59 anos

33.491

33.201

66.692

60 anos ou mais

6.900

6.985

13.885

População por grupo etário

8%
23%

38%

31%

0 a 14 anos

15 a 29 anos

30 a 59 anos

60 anos ou mais

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) brasileiro considera as três
dimensões do IDH Global: longevidade, educação e renda. É um número que varia entre zero
e um. Quanto mais próximo de um, maior o desenvolvimento humano. O IDHM de Rio Verde
passou de 0,488 (“muito baixo”), em 1991, para 0,754 (“alto”), em 2010.
Em relação ao rendimento per capita, segundo o IBGE, 76% da população recebe até
dois salários mínimos.

5

No que tange ao saneamento básico, conforme consta no gráfico abaixo, o percentual
da população em domicílio sem água encanada e banheiro caiu de 21,8%, em 1991, para
4,69%, em 2010.

O percentual da população em domicílio sem coleta de lixo caiu de 26%, em 1991, para
0,3%, em 2010.
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Segundo o material de divulgação feito pela Prefeitura, Rio Verde é a “capital do
agronegócio”, uma das cidades que mais crescem no Brasil”, apresentando PIB Municipal de
7,19 bilhões de reais; PIB per capita de 36.500 reais; 580 mil hectares de área produtiva
(“mais de meio milhão de campos de futebol”); e dois milhões de toneladas de grãos por ano,
com destaque para soja, milho e sorgo.
Durante o diagnóstico, muitos entrevistados citaram a edição do programa de
televisão “Globo Repórter”, cujo tema foi a cidade de Rio Verde, e teve como consequência o
aumento no fluxo migratório. A chamada dessa edição2 afirmava: “A resposta [para a busca
por emprego] pode estar em estradas como as que cortam o interior do Brasil. A BR-060 leva
até um lugar onde a lei da oferta e da procura está do lado de quem quer trabalhar. Em Rio
Verde, no sudoeste de Goiás, um fenômeno está acontecendo. Na cidade, não falta emprego.
Falta trabalhador. A cidade, fincada no coração do cerrado brasileiro, abre 3,3 mil novas vagas
a cada mês. Rio Verde é uma máquina de oportunidades”.
Um marco para a cidade, que alterou a realidade local, foi a chegada da BRF S.A., uma
das “maiores companhias de alimentos do mundo, com mais de 30 marcas em seu portfólio,

2

Ver http://redeglobo.globo.com/Globoreporter/0,19125,VGC0-2703-2788-2,00.html
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entre elas, Sadia, Perdigão, Qualy, Paty, Dánica, Bocatti e Confidence”3. A oferta de empregos
foi um forte atrativo, que levou ao aumento do fluxo migratório.
Desta forma, apesar de algumas melhorias apresentadas anteriormente, durante o
diagnóstico, conforme será exposto ao longo deste relatório, foi possível perceber que Rio
Verde apresenta diversos problemas resultantes de um crescimento desordenado, sem o
planejamento adequado. As áreas verdes da cidade, por exemplo, são muito reduzidas. E, dos
157 bairros, alguns estão localizados em áreas, como a região Norte, onde não há
equipamentos sociais suficientes para atender toda a população.

Pesquisa com comerciários

Uma das ferramentas utilizadas no diagnóstico foi a aplicação de questionário com
comerciários, que constitui o público específico do Sesc. No total, 318 pessoas responderam à
pesquisa, cujas perguntas, respostas e análise estão a seguir:


Você nasceu em Rio Verde?

52,5

Sim

Não

47,5

3

Ver https://www.brf-global.com
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Qual é a sua idade?
47,5

47,2

De 18 a 29 anos
De 30 a 59 anos
60 anos ou mais
Menos de 18
anos
Não respondeu
4,1



1,3

0,0

Qual é o seu sexo?

31,4

Feminino
Masculino

68,6



Qual é a sua escolaridade?
Ensino Médio Completo
Ensino Superior
Incompleto
Ensino Superior Completo

47,5

Ensino Médio Incompleto
Ensino Fundamental
Completo
Ensino Fundamental
Incompleto
Pós-Graduação Completa

19,2
15,4

Não respondeu
Pós-Graduação
Incompleta
Sem instrução

7,2
4,7
2,5

2,5

0,6

0,3

0,0
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Qual é a sua religião?

Católica
Evangélica

49,4

Não tem
Espírita
Outra

32,7

Budista
Não respondeu
Umbanda
Candomblé
9,1
5,3



2,8

0,3

0,3

0,0

0,0

Qual é a sua cor/raça?

Parda

49,4

Branca
Preta
31,1

Amarela
Outro
Indígena
9,4

Não respondeu

6,6
2,8



0,6

0,0

Qual é o seu estado civil?

0,6

5,0

7,9

Solteiro (a)
0,9

Casado (a)
Viúvo (a)
Divorciado (a)

União Estável
Outro

39,3
46,2
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Qual é a sua renda familiar?

Até 3 S.M. (até R$
2.811,00)

58,8

De 3 a 5 S.M. (de R$
2.812,00 a R$ 4.685,00)
Acima de 5 S.M. (acima
de R$ 4.685,00)

24,5
13,5

Não respondeu

3,1



Você tem filhos?

56,6

Sim

41,2

Não
Não respondeu

2,2



Se sim, quantos?

Um
47,8

Dois
31,7

Três
Quatro ou mais
13,3
7,2
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Há quanto tempo você é comerciário?

28,0

Mais de 5 até 10 anos
Mais de 1 até 5 anos

24,5

Mais de 20 anos
Mais de 15 até 20 anos
Mais de 10 até 15 anos
11,3

11,0

Mais de 6 meses até 1
ano
Menos de 3 meses

10,7
7,2

De 3 até 6 meses
3,5

Não respondeu

3,1
0,6



Como você se desloca até o trabalho?

37,0

36,1

Moto
Carro
A pé
Ônibus

18,3

Bicicleta
Outro
Não respondeu

4,9
2,1



1,2

0,3

Quanto tempo por dia você gasta com o deslocamento de casa até o trabalho?
55,0

Até 10 minutos
De 11 a 30 minutos

39,0

De 31 minutos a 1
hora
Não respondeu
Mais de 1 hora

4,7
0,9

0,3
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Quais são os pontos positivos de Rio Verde?
Oportunidade de
emprego
Não existe
32,0

Outro
Não sabe
Beleza natural /
Paisagem
Opções de lazer

22,3

Eventos e feiras de
negócios
Custo de vida

16,4

Tranquilidade

7,8
5,1

4,8

Opções culturais

4,6
2,4



1,9

1,3

1,3

Não respondeu

Quais são os pontos negativos de Rio Verde?
Violência
Falta de opções de lazer
Outro

29,7

Custo de vida
Falta de opções culturais
18,2

Mobilidade (falta de
transporte)
Eventos e feiras de
negócios
Clima

17,4

11,7

10,9

Não sabe

7,7

Não respondeu
2,4
0,6



0,6

0,6

0,3

Não existe

Você conhece o Sesc?

58,2

Sim
40,3

Não
Não respondeu
1,6
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Você participa ou já participou de alguma atividade do Sesc?

81,8

Não
Sim
Não respondeu

14,2
4,1

Com base nos dados acima, em relação aos comerciários pesquisados de Rio Verde, é
possível afirmar que:
 A maioria é parda;
 47% são considerados jovens e 47% estão no grupo etário dos 30 aos 59 anos;
 59% têm renda familiar de até três salários mínimos;
 A maioria (56%) tem filhos;
 15% têm ensino superior completo;
 A maior parte (47%) tem ensino médio completo;
 Mais de 50% trabalha há mais de um ano no comércio;
 73% utilizam moto ou carro para se deslocar de casa até o trabalho;
 55% gastam no máximo 10 minutos com o deslocamento casa-trabalho;
 A maioria aponta “oportunidade de emprego” como ponto positivo de Rio Verde e
“violência” como ponto negativo;
 58% afirmam que conhecem o Sesc, porém somente 14% já participaram de alguma
atividade.

A seguir serão apresentados os dados relacionados a cada uma das áreas de atuação
do Sesc, com o objetivo de facilitar a organização do conteúdo. No entanto, reitera-se a
importância do trabalho integrado e transdisciplinar.
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3. PROGRAMAS

3.1 ASSISTÊNCIA
De acordo com o Sistema de Cadastro do Sistema Único de Assistência Social
(CADSuas)4, Rio Verde possui um Centro de Referência Especializado de Assistência Social
(CREAS), dois Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), três Unidades de
Acolhimento, sete Centros de Convivência, dois Centros-Dia e uma instituição que funciona
como Unidade de Acolhimento e Centro-Dia, totalizando, assim, 16 equipamentos sociais,
distribuídos conforme mostra a tabela abaixo.
TIPO/NOME
CREAS
CRAS – Unidade Dom Miguel
CRAS – Unidade Santa Cruz

BAIRRO
Santo Agostinho
Céu Azul
Santa Cruz II

UNIDADE DE ACOLHIMENTO CAT – Casa de Abrigo Temporário Nossa Senhora das
Graças

Santo Agostinho

UNIDADE DE ACOLHIMENTO – Albergue Municipal Epaminondas Campos

Setor Pauzanes

UNIDADE DE ACOLHIMENTO E CENTRO-DIA E SIMILARES – Associação Beneficiente
Auta de Souza (ABAS)
UNIDADE DE ACOLHIMENTO – Associação Beneficiente André Luiz
CENTRO DE CONVIVÊNCIA – Unidade Renascendo e Crescendo
CENTRO DE CONVIVÊNCIA – Unidade Sementes do Amanhã
CENTRO DE CONVIVÊNCIA – Associação de Apoio ao Menor Joanna de Ângelis (AJA)
CENTRO DE CONVIVÊNCIA – Instituto de Assistência a Menores (IAM)
CENTRO DE CONVIVÊNCIA – Unidade Geração Forte
CENTRO-DIA E SIMILARES – Fundação Presbiteriana de Educação

André Luiz
Santo Antônio
Vila Amália I
Santa Cruz
Serpro
Vila Amália
Setor Pauzanes
Popular

CENTRO-DIA E SIMILARES – Associação Pestalozzi de Rio Verde

Odília

CENTRO DE CONVIVÊNCIA – Conviver

Centro

CENTRO DE CONVIVÊNCIA – Riverlândia

Centro

4

Ver http://aplicacoes.mds.gov.br/cadsuas/visualizarConsultaExterna.html
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De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social 5 , “o Cadastro Único
(CADÚnico) para Programas Sociais reúne informações socioeconômicas das famílias
brasileiras de baixa renda – aquelas com renda mensal de até meio salário mínimo por
pessoa. Essas informações permitem ao governo conhecer as reais condições de vida da
população e, a partir dessas informações, selecionar as famílias para diversos programas
sociais”.
Em Rio Verde, segundo os dados de junho de 2017, o total de famílias inscritas no
CADÚnico era de 22.167, dentre as quais:
- 4.518 com renda per capita familiar de até R$85,00;
- 3.906 com renda per capita familiar entre R$85,01 e R$170,00;
- 6.893 com renda per capita familiar entre R$170,01 e meio salário mínimo;
- 6.850 com renda per capita acima de meio salário mínimo.

O Bolsa Família, programa de transferência condicionada de renda voltado para
famílias pobres e extremamente pobres, inscritas no Cadastro Único, beneficiou, no mês de
julho de 2017, 6.168 famílias, representando uma cobertura de 76,8% da estimativa de
famílias pobres no município (que receberam um valor médio de R$146,85).
Em relação às condicionalidades do Bolsa Família, o acompanhamento da frequência
escolar atingiu o percentual de 74,5% (5.569 alunos), para crianças e adolescentes entre seis e
15 anos. Para os jovens entre 16 e 17 anos, o percentual atingido foi de 58,4% (582 jovens).
No que tange ao acompanhamento da saúde das famílias, a cobertura foi de 58,6% (3.590
famílias).
De acordo com o Atlas Brasil, de 1991 a 2010, houve uma redução no número de
população abaixo da linha da extrema pobreza de quase 8% para 1%, ressaltando que,
durante todo esse período, o município apresentou taxas melhores que o estado de Goiás.
Conforme exposto anteriormente, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
(IDHM), média geométrica das dimensões de renda, educação e longevidade, passou de
0,488, em 1991, para 0,754, em 2010. Rio Verde apresenta um cenário pior se comparado
com o primeiro lugar do estado (Goiânia), mas está em posição melhor em comparação com

5

Ver http://mds.gov.br/
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as médias estadual e nacional, o que demonstra, de uma forma geral, uma melhoria nas
condições de vida nos últimos anos.
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A seguir serão apresentadas as informações referentes à Assistência levantadas
durante o diagnóstico por meio de rodas de conversa, entrevistas semiestruturadas e
observação participante.


Secretaria Municipal de Assistência Social

A Secretaria é responsável pela execução da Política Municipal de Assistência Social, no
âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). De acordo com o documento
apresentado durante a visita, o objetivo é “promover o desenvolvimento de ações de
proteção social às famílias, grupos e indivíduos, coordenando programas, serviços e benefícios
para pessoas com deficiência, crianças, adolescentes, idosos e outros, em situação de risco e
vulnerabilidade social, além de dispor de uma equipe de gestores e profissionais habilitados
no trabalho no SUAS para a execução dos serviços e ações socioassistenciais”.
O município conta com um “Centro de Orientação Social – COS”, localizado no bairro
Jardim Goiás, que “desenvolve suas atividades através de orientações e encaminhamentos,
realização de cadastros e atendimentos específicos para a concessão de auxílios sociais
básicos, por meio de visitas domiciliares e triagem socioeconômica”. Os benefícios oferecidos
são auxílio cesta de alimentos, auxílio natalidade, auxílio de fralda descartável infantil, auxílio
de leite especial, auxílio funeral, auxílio de passagens para migrantes (que estão em trânsito
no município ou indivíduos/famílias em risco social) e Benefício de Prestação Continuada
(BPC).
Conforme exposto anteriormente, Rio Verde conta com dois Centros de Referência de
Assistência Social (CRAS), que desenvolvem diversas atividades, como: acolhimento,
orientações e encaminhamentos, visitas domiciliar e institucional, acompanhamento de
famílias, atividades comunitárias, mobilização e fortalecimento de redes sociais de apoio,
cadastramentos, busca ativa, palestras, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos
(idosos, mulheres, crianças de zero a seis anos, crianças e jovens de sete a 15 anos), cursos de
geração de trabalho e renda e concessão de benefícios eventuais (cestas de alimentos,
enxoval para recém-nascido, fraldas, cobertores etc.).
Como programas de referência desenvolvidos pela Secretaria foram citados o “Jovem
Trabalhador”, voltado para jovens de 14 a 18 anos, que oferece cursos profissionalizantes
18

(informática, técnico de vendas, secretariado, relações humanas, marcenaria, salgados, design
gráfico), orientações e encaminhamentos para o mercado de trabalho; e o “Bolsa
Universitária”, que concede auxílio financeiro a universitários de baixa renda, promovendo o
acesso ao ensino superior e, consequentemente, contribui com a inclusão social.
O documento da Secretaria também cita um convênio firmado com a Polícia Militar,
que desenvolve diversas atividades voltadas para crianças e adolescentes, como: tapeçaria,
artes plásticas, artesanato, música, teatro, dança, recreação, natação, futsal, vôlei etc.
O município também possui um “Serviço de Atendimento ao Migrante (SAM)”, que
busca atender os migrantes que chegam no Terminal Rodoviário, por meio de informações,
avaliações e encaminhamentos para a rede socioassistencial e demais redes de proteção. Foi
ressaltado o intenso fluxo de pessoas, que chegam em busca de oportunidades de emprego,
principalmente por conta da BRF.
A conversa com a Secretaria contou com a presença de técnicos, mas também
representantes de outras instituições, como a Casa dos Conselhos (que reúne os Conselhos da
Assistência, do Idoso, da Criança e do Adolescente e da Pessoa com Deficiência) e do Conselho
de Desenvolvimento Comunitário de Rio Verde (Condec).
Durante a entrevista, foram citadas as maiores demandas da população do município:
ações e projetos voltados para os jovens (principalmente que faça a ponte com o mercado de
trabalho), para os idosos e para a Região Norte.
Segundo os entrevistados, essa Região “tem muitos problemas sociais e poucos
equipamentos”. Foi muito citada a necessidade de investimentos nas áreas de Cultura e
Lazer: “nós temos jovens aqui que nunca tiveram a oportunidade de ir ao cinema”.
A mobilidade também foi destacada como um problema a ser enfrentado: “o
transporte aqui é muito ruim. Logo, para as pessoas chegarem nos projetos, sempre temos
que firmar parcerias para oferecermos van, ônibus”.


Associação Beneficiente Auta de Souza (ABAS)

Fundada em 2003 e localizada no bairro André Luiz, a ABAS é considerada Unidade de
Acolhimento e Centro-Dia. A entrevista foi realizada com o Diretor, que nasceu em Rio Verde,
é assistente social e especialista em Gerontologia e também ocupa a Presidência do Conselho
Municipal do Idoso.
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Como Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), a ABAS atende 48 idosos,
mas como Centro-Dia recebe cerca de 100 idosos por dia (dependentes, semi-dependentes e
independentes). Os recursos chegam através de doações (Pessoa Física ou Jurídica) e
convênios com o Município e o Estado. Foram apontadas parcerias com empresas para
doação de alimentos, mas que não atendem à grande demanda: “nós gastamos, no almoço,
por dia, cerca de 15 frangos e a doação mensal entregou 16”. No entanto, os produtores
rurais menores foram elogiados como bons parceiros: “eles doam carnes”. A equipe de
trabalho conta com 62 colaboradores, dentre profissionais cedidos pelo Município,
voluntários fixos, jovens aprendizes e contratados.
Segundo o entrevistado, a “Rede ainda é muito fragilizada”, foi solicitado o número de
idosos atendidos na área da Saúde, para construir um panorama geral, mas o dado não foi
obtido. A acessibilidade foi apontada como um dos grandes problemas da cidade: “não existe
acessibilidade. Há muito tempo fizeram alguns reparos, mas não foi feito nada
recentemente”.
Como outros problemas locais foram apontadas a falta de espaços de diversão
acessíveis para toda a população (“quem não vai para sítio particular fica sem opção de lazer
por aqui”) e a infraestrutura precária por conta do crescimento sem planejamento (“não há
áreas verdes, as ruas têm muitos buracos, as vagas na área da Saúde são insuficientes”).
A ABAS foi citada pelos atores sociais como uma instituição que desenvolve um
trabalho de referência e uma das poucas voltadas exclusivamente para a pessoa idosa, o que
foi comprovado durante a visita ao local e justifica a existência de lista de espera. Os espaços
são todos acessíveis e amplos, conforme fotos abaixo.
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Refeitório

Piscina



Associação de Apoio ao Menor Joanna de Ângelis (AJA)

Localizada na Vila Serpro, idealizada pelo casal Avelar de Morais Macedo e Marilza
Macedo, sua história remete à do bairro: “após a conclusão do projeto de 300 casas (...), senti
a necessidade de criar uma instituição que amparasse as centenas de crianças que
perambulavam pelas ruas daquela recém-construída Vila. (...) Convidamos um grupo de
companheiros do movimento Espírita e do Rotary Club para abraçar esse projeto. Iniciamos o
trabalho em 18 de setembro de 1988” (MACEDO, 2013).
A entrevistada, que é assistente social e trabalha na instituição há 20 anos, informa
que, atualmente, são atendidas 180 crianças e adolescentes, de quatro a 16 anos, no
contraturno escolar (mais de 90% são alunos da Rede Municipal de ensino). As atividades são
desenvolvidas em dois turnos: das 7h às 11h (incluindo almoço) e das 13h às 17h (com lanche
da tarde). A única exigência é estar matriculado na rede de ensino e não há nenhuma despesa
para a família do aluno.
São oferecidas aulas de informática (22 computadores), desenho e pintura, tapeçaria,
coral, música, yoga, meditação, iniciação circense, mosaico, handebol, brinquedoteca e sala
de leitura. A equipe de trabalho é formada por profissionais contratados, cedidos pelo
Município, prestadores de serviço e voluntários (“Amigos da AJA”).
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Durante a entrevista foi destacada a parceria de um ano com a Fundação Gol de Letra
e o Instituto BRF, através do Projeto “Esporte é Alimento”6, que tem “o objetivo de ampliar a
cultura esportiva entre moradores do município por meio de aulas e eventos na comunidade
de forma colaborativa”. São oferecidas aulas duas vezes por semana, sendo uma delas aberta
para a comunidade em geral. Também foram destacadas as parcerias com os Governos
Estadual e Municipal através da isenção da luz e água e doação de pão e leite. Além destas
parcerias, a instituição conta com doações de empresas e captação através do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Considerando que o público participante do projeto vai até os 16 anos, a entrevistada
informou que, por conta da preocupação com o futuro desse jovem, a partir dos 14 anos, é
feito o encaminhamento para o Projeto “Jovem Trabalhador” (já citado anteriormente, na
parte da Secretaria Municipal de Assistência Social).
Com o objetivo de aproximar a instituição da comunidade e das famílias, uma vez por
mês há um encontro de pais/responsáveis, onde um profissional é convidado para conversar
sobre um tema específico.
Em relação às demandas de Rio Verde, foram apontadas pela entrevistada: maior
oferta de vagas na creche e de escolas em tempo integral; projetos que atendam crianças a
partir dos 4/5 anos, principalmente nos bairros considerados mais pobres (Monte Sião,
Liberdade e Dom Miguel); mobilidade (“muitas vezes, os moradores não têm condições de
chegar nos locais. É complicado”; “aqui nós somente organizamos passeios quando podemos
oferecer o transporte”); opções de lazer e cultura (“nós temos projetos pontuais”, “não temos
áreas de lazer, espaços verdes”); melhorias na saúde (“temos poucos hospitais e precisamos
de vagas na UTI”); projetos voltados para a pessoa idosa; ações voltadas para a questão do
uso abusivo de drogas; e, por fim, projetos voltados para os jovens (“a juventude daqui não
tem perspectiva”).

6

Ver https://institutobrf.com/acoes/esporte-e-alimento-2o-giro-esportivo/
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Sala de aula

Sala de informática
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Entrada com trabalho de mosaico



Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Rio Verde (Condec)

O Condec é uma organização não governamental sem fins lucrativos, fundada em
1999, que “atua na promoção, formação e fortalecimento das associações de moradores,
ampliando o espaço de diálogo com o povo”. Também é considerado, desde 2009, Ponto de
Cultura, oferecendo aulas de informática, violão, teclado, canto, hip hop, artesanato, capoeira
e eventos culturais.
A capoeira é oferecida através do “Projeto Capoeira nos Bairros”, que recebe apoio
financeiro do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) e atende
350 alunos de cinco a 17 anos. As aulas ocorrem em quatro núcleos: no próprio Ponto de
Cultura (Setor Pauzanes), Valdeci Pires (na Escola Municipal Filadelfo Jorge da Silva), Vila
Borges (na quadra da Escola Rosalina Borges) e no Residencial Canaã/Serpro (no salão da
Igreja Maria de Nazaré).
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Também foi citado o “Projeto Caravana da Criança”, que, assim como o anterior,
recebe auxílio financeiro do FMDCA e “promove o acesso ao esporte e ao lazer, levando
recreação às crianças”, sendo desenvolvido nos bairros do município. O projeto dispõe de
“cama elástica, piscina de bolinhas, tobogã, tênis de mesa, distribuição gratuita de algodão
doce, balas, pipoca”.
Em relação à equipe de trabalho, a Diretoria e o Conselho são formados por 17
voluntários e somente os professores recebem remuneração. Durante a entrevista, foi citado
o documento “Agenda Positiva 2017-2020: Perspectivas do Condec e das Associações de
Moradores”, entregue a todos os candidatos que concorreram à Prefeitura, com as principais
propostas para o município, divididas em seis eixos:
- Educação e Qualificação Profissional: Valorizar os profissionais da educação,
estimulando a formação continuada; Estruturar as unidades de ensino; Construir uma Escola
Estadual que atenda os bairros Nilson Veloso I e II, Arco Íris, Veneza e Residencial Maranata;
Reformular a grade curricular; Adequar as estruturas para atender o aluno em período
integral; Ampliar e implementar assistência psicológica; Cultivar hortas nas áreas escolares;
Providenciar transporte escolar de qualidade; Adequar o ensino às novas tecnologias; Buscar
parcerias com o Sistema S para estimular a qualificação profissional etc.;
- Saúde e Promoção Social: Investir na manutenção das unidades de saúde; Ampliar a
cobertura da Estratégia Saúde da Família para atingir 100%; Construir o "Condomínio do
Idoso", para atender os idosos que não têm apoio familiar; Construir creches para as crianças,
com horário estendido; Implantar parques ecológicos, incentivando práticas esportivas;
Revitalizar as praças e academias ao ar livre; Construir redes de esgoto nos novos bairros;
Criar campanhas educativas para preservação do meio ambiente; Implantar a coleta seletiva;
Criar campanhas de combate ao uso abusivo de álcool e outras drogas; Implementar um
projeto de recuperação e integração para pessoas em situação de uso abusivo de drogas;
Aumentar o número de leitos nos hospitais; Promover ações educativas sobre saúde;
- Infraestrutura e Logística: Estipular critérios rígidos para criação de novos
loteamentos; disponibilizar uma área restrita para despejo de entulhos e resíduos da
construção civil; implantar vias exclusivas para ônibus e ciclovias; construir um Teatro
Municipal; atualizar e implantar o anel viário no município;
- Empreendedorismo Econômico e Meio Ambiente: Criar oportunidades para o
empreendedorismo, focando na inovação e tecnologia; fomentar a atividade empreendedora
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dentro das instituições de ensino; acentuar a fiscalização ambiental; desenvolver e instalar
projetos eficientes de coleta seletiva de lixo; agregar as Universidades nas políticas e projetos
ambientais do município;
- Gestão Pública Participativa: Promover uma maior conscientização sobre o trabalho
dos Conselhos; Mobilizar as escolas para sensibilizar as crianças e os jovens; Promover uma
capacitação dos conselheiros; Organizar reuniões entre o Poder Público e as Associações de
Moradores para discutir as demandas da sociedade;
- Segurança Pública: Aprovar a lei de funcionamento de bares e casas noturnas;
Manter a iluminação pública eficiente; Ampliar a sinalização das ruas; Limpar os terrenos
baldios; Criar a Guarda Municipal.

Peças de divulgação dos projetos do Condec e Aula de Violão



Instituto BRF

Durante o diagnóstico, foi recorrente a fala sobre o impacto da chegada da Perdigão,
que depois virou BRF, na cidade, aumentando a oferta de emprego e, consequentemente, o
fluxo migratório. Diante disso, para a coleta de informações da Assistência, optou-se por
entrevistar o Instituto BRF.
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De acordo com o site oficial7, o Instituto “foi fundado em 2012 pela BRF, a partir da
fusão entre os Instituto Sadia e Instituto Perdigão, para coordenar investimentos sociais e
gerar valor compartilhado entre comunidades e unidades de negócio da empresa,
especialmente nos territórios onde estão suas unidades produtivas, centros de distribuição,
sedes administrativas e filiais de venda”. Sua missão é “promover inovação social para que as
comunidades sejam lugares sustentáveis, mais saudáveis, justas e integradas”.
O “Comitê Rio Verde” contabiliza 107 ações. De acordo com a entrevistada, este é
formado por 10 funcionários (“cada pessoa é de um setor”). Percebeu-se que não há uma
área ou Gerência específicas que coordena este trabalho e que os funcionários envolvidos se
dedicam a outras funções/áreas e participam voluntariamente das ações, como, por exemplo:
- Viva Com Mais Saúde – Preparação da Horta e Central de Resíduos: acontecerá no
Setor Pauzanes, na Escola Nestor Fonseca, a partir da construção da central de resíduos e
preparação dos canteiros da horta comunitária. Participação de cinco voluntários;
- Esporte é Alimento: Como já relatado anteriormente, este projeto é uma parceria da
BRF com a Fundação Gol de Letra, com o objetivo de “ampliar a cultura esportiva entre os
moradores do município”. Participação de nove voluntários;
- Sentidos e Sabores – Túnel do Tempo (RVE): encontro na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Nestor Fonseca, com o objetivo de “promover reflexão sobre os hábitos de vida
da família relacionados com as vivências particulares dos indivíduos”. Participação de dois
voluntários.
Não há o desenvolvimento de ações sistemáticas ou um diagnóstico para construção
de projetos relacionados às demandas ou potencialidades locais. Talvez isso explique por que
a maioria dos moradores pesquisados durante o diagnóstico conhecem a BRF, mas não citam
as ações organizadas pelo Instituto.
De acordo com a entrevistada, são desenvolvidas cerca de três ações pontuais por ano,
que ocorrem, geralmente, no fim de semana, contando com a ajuda voluntária dos
funcionários.

7

Ver https://institutobrf.com/o-instituto/
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Entrada do prédio da BRF



Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M)

Gabinete ligado diretamente à Prefeitura, funciona de segunda a sexta-feira, no bairro
Jardim Presidente. Já no início da conversa foi destacada a necessidade de desenvolver ações
e projetos voltados para a Região Norte, que, segundo os entrevistados, concentra “cerca de
28 bairros”. Para tanto, está sendo realizado um estudo local para construção de um Plano de
Ação.
Em relação à cidade de Rio Verde como um todo, foram destacados pelos
entrevistados os seguintes desafios: evasão escolar (“acontece por falta de motivação, falta
de apoio, necessidade do aluno entrar no mercado de trabalho”); ações de educação em
saúde (“eu desconheço ações desse tipo, que são necessárias porque aqui vemos abuso,
exploração sexual, violência contra a mulher”); projetos voltados para a questão do uso
abusivo de drogas (“Precisamos falar sobre drogas, que hoje em dia atinge pessoas de todas
as idades, inclusive idosos”); projetos no contraturno, principalmente nas áreas de Educação,
Lazer e Cultura (“nós temos praças, mas precisamos ocupá-las, oferecer atividades”).
Por fim, foi destacada a questão da desigualdade social: “aqui em Rio Verde temos três
cidades dentro de uma – Promissão, Bairro Popular e Centro”. Logo, apontou-se a
necessidade de projetos e ações que levem em consideração essas especificidades locais e
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não fiquem concentrados somente numa região – “nós vemos muitos projetos lindos, mas
que não saem do papel. Não funcionam na prática”.


Rodas de Conversa com os Jovens

Durante o diagnóstico, muitos pesquisados apontaram a necessidade de desenvolver
iniciativas voltadas para os jovens. Diante disso, foram organizadas duas rodas de conversa
com participantes do Projeto “Jovem Trabalhador”. Ressalta-se que estes jovens estão
inseridos num perfil específico (público de projeto social, matriculados na escola) e, caso haja
a necessidade de aprofundar a pesquisa sobre jovens Rioverdenses, é preciso ouvir outros
grupos de perfis variados.
A primeira roda foi realizada na Secretaria Municipal de Assistência Social, com 20
jovens de 14 a 16 anos, alunos do sétimo ano do Ensino Fundamental ao primeiro do Ensino
Médio. Destes, somente oito nasceram em Rio Verde.

Roda de Conversa realizada na Secretaria

A segunda roda ocorreu no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da
Unidade Santa Cruz, também com 20 jovens, de 14 a 17 anos, alunos do sexto ano do Ensino
Fundamental ao terceiro do Ensino Médio. Destes, assim como o primeiro grupo, somente
oito nasceram na cidade.

29

Roda de Conversa realizada no CRAS

A conversa foi iniciada com apresentação dos presentes, depois foi explicado o
trabalho do diagnóstico e, após este momento inicial, foram feitas duas perguntas (O que falta
em Rio Verde? O que você gosta de Rio Verde?), com o objetivo de estimular o debate. A
participação não era obrigatória, a fala era livre (cada pessoa podia dar mais de uma
resposta).

O QUE FALTA?
Resposta

O QUE GOSTA?
Número
de jovens

Resposta

Número
de jovens

Segurança

13

Comer

11

Educação

9

Sair

11

Netflix/Internet grátis

7

Internet/Netflix

9

Infraestrutura

7

Futebol

5

Saúde

6

Estudar

4

Lazer

6

Bicicleta

4

Praças

5

Videogame

4

Cinema

3

Clube

4

Mobilidade

3

Ouvir música

4

Museu

3

Cinema

2
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Biblioteca

2

Ler

2

Clube

2

Praça

2

Aeroporto

2

Dormir

2

Parque de diversão

2

Dançar

1

Quadras

2

Boate

1

Oportunidade profissional

2

Sexo

1

Saneamento

1

Skate

1

Zoológico

1

Shopping

1

Teatro

1

Não sabe

1

Asfalto

1

Viajar

1

Escola de dança

1

Aulas de canto

1

Aulas de violão

1

Não sabe

1

Faculdade

1

Transporte

1

Cursos variados

1

Esportes

1

Restaurante Popular

1

Nada

1

Salão de jogos

1

Em relação ao que falta em Rio Verde, a segurança foi a resposta mais citada. Nos
depoimentos dos jovens, apareceu que essa situação interfere inclusive na ocupação da
cidade, já que alguns preferem não sair em determinados horários. A educação apareceu em
segundo lugar, mas não por conta de falta de vagas. De acordo com a percepção dos jovens,
falta uma escola mais próxima da realidade dos jovens, que dialogue com suas demandas e
potencialidades.
Sobre o que gosta de fazer na cidade, as respostas mais citadas forem “comer”, “sair”
e “ficar na internet”. As duas primeiras têm relação entre si, pois muitos jovens disseram que
saem para restaurantes e bares.
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A demanda de projetos voltados para os jovens é confirmada diante da quantidade de
opções que faltam na cidade, especialmente, como já apontado por outros pesquisados, nas
áreas de Cultura e Lazer.


CRAS Dom Miguel

O CRAS funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com uma equipe formada
por duas assistentes sociais, uma psicóloga, dois orientadores, seis estagiários, um auxiliar
administrativo, uma coordenadora e um menor aprendiz.
Localizada no mesmo espaço que o Centro de Artes e Esportes Unificados de Rio Verde
(CEU), é apontado como um dos poucos equipamentos sociais da localidade. Este ano já
realizou quatro ações comunitárias, oferecendo emissão de documentos, palestras,
campanhas, ciclos de palestras, corte de cabelo (parceria com o Senac), encaminhamento
para vagas de emprego.
A atuação do CRAS é feita por meio de três frentes principais: Serviço de Proteção e
Atendimento Integral à Família (PAIF), que realiza acompanhamentos das necessidades
principais; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), com grupos de
crianças, adolescentes e idosos; e o Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para
pessoas idosas e com deficiência (público que não consegue acessar a unidade).
Em relação aos problemas mais frequentes, foram apontados: uso abusivo de drogas,
abuso sexual, negligência, falta de ações preventivas, falta de vagas em creches, dentre
outros. E os bairros mais vulneráveis, segundo a entrevistada, são Serpro, Nilson Veloso, Céu
Azul e Martins.
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Quadra do CEU

Entrada do CRAS
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Apesar de ser considerada uma cidade com oportunidades de emprego, um “novo
eldorado”, conforme falou um dos entrevistados, percebe-se que Rio Verde cresceu
rapidamente sem o planejamento adequado, gerando diversos problemas. Uns mais ligados à
infraestrutura, como falta de áreas verdes, ruas esburacadas, iluminação pública insuficiente,
oferta precária de transporte; e outros mais relacionados ao social, como aumento da
violência, uso abusivo de drogas, poucas opções de lazer e cultura, vagas insuficientes na área
da saúde etc.
Neste cenário, é possível apontar alguns caminhos para atuação da Assistência. Apesar
da presença na cidade de instituições sociais, percebe-se que muitas ações são pontuais.
Logo, recomenda-se uma programação sistemática, que fortaleça o vínculo com a
comunidade, promovendo o desenvolvimento local.
Durante as entrevistas, foram apontados diversos bairros que não contam com
equipamentos sociais, principalmente na Região Norte. Desta forma, recomenda-se que o
Sesc pense para além da Unidade, conforme orienta o documento “Diretrizes Gerais de Ação
do Sesc” (2010), e desenvolva projetos também nesses territórios, em parceria com outras
instituições, buscando a construção e o fortalecimento da rede.
Foi muito destacada a necessidade de desenvolver ações voltadas para os jovens e
idosos. Os jovens pesquisados durante o diagnóstico pertencem a um determinado grupo
(frequentam projeto social e estão matriculados na escola pública), mas hoje falamos em
“juventudes” compreendendo que há uma diversidade nos modos de viver e ser (exemplo
disso é a quantidade de jovens fora da escola). Logo, neste ponto, sugerem-se pesquisas
adicionais, mais focadas para estes segmentos, com o objetivo de qualificar melhor a
demanda e propor ações mais assertivas.
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3.2 EDUCAÇÃO

Durante a realização do diagnóstico, na área de Educação, foram ouvidos os seguintes
atores sociais: Representantes de Secretarias, por conta dos projetos oferecidos nas escolas,
debates sobre o currículo e alinhamentos com as políticas nacionais de educação; gestores de
escolas, para compreender como as proposições se concretizam no cotidiano dos espaços
educativos; Pessoas que atuam na Educação, representantes de sindicatos, que conhecem a
situação educacional a partir de outras perspectivas; e os Estudantes.
As perguntas relacionadas à Educação que orientaram este trabalho foram: Quais são
os espaços que podemos atuar? Qual é o potencial de educação existente? Qual é o projeto
de escola existente? Como podemos colaborar para a qualidade da educação de Rio Verde? E
como isso pode ser feito de maneira intersetorial contemplando a educação integral?


Secretaria Municipal de Educação

Fachada da Secretaria

O Secretário de Educação do Município de Rio Verde está em seu primeiro ano de
gestão, é proprietário de escola particular e tem experiência de 26 anos na área da Educação.
Durante a entrevista, o mesmo destacou o trabalho realizado pelo Sesc com os serviços de
Biblioteca dentro da Unidade do Senac, localizada no centro de Rio Verde, e também pelas
atividades voltadas para o Lazer.
Segundo o entrevistado, a Rede Municipal de Rio Verde tem aproximadamente 25 mil
alunos da Educação Infantil ao nono ano do Ensino Fundamental, sendo a segunda fase do
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Ensino Fundamental corresponsável – estado e município. Como a oferta de Ensino Médio é
de responsabilidade do estado, o município possui Ensino Médio apenas nas áreas rurais, nas
escolas de campo, por causa da dificuldade de deslocamento. O segmento propõe a
preparação básica para o vestibular ou ENEM. Possui EJA, mas, por conta do número elevado
de evasão, trabalhar com a modalidade se constitui em um verdadeiro desafio.
Em Rio Verde, há 72 prédios, que incluem creches de 0 a 3 CEMEIs (Centro Municipal
de Educação Infantil), de 4 a 6 EMEIs (Escola Municipal de Educação Infantil) e EMEF (Escola
Municipal de Ensino Fundamental - 6 a 10 anos). Alguns destes, foram ampliados por meio de
salas modulares, que são uma iniciativa do Município elogiada pelo Secretário, em função da
praticidade e agilidade na construção.
Foi destacada a importância do incentivo à leitura, entendendo que – a todo momento
e em qualquer idade – o contato com a literatura agrega qualidade ao currículo. E, como
desafios para a área da Educação, foram apontados: aumentar e aprimorar a estrutura de
atendimento, implementar projetos para os alunos e para a formação de professores.
Foi apontada a parceria com o Programa AABB Comunidades, da Fundação Banco do
Brasil. Trata-se de ação assistencial, recreativa e educacional, integrada com foco na cidadania
e no resgate da dignidade do ser humano, voltada para o desenvolvimento integral de
crianças e adolescentes de escolas públicas.

Os princípios do Programa são: educação

transformadora; ampliação da democracia; harmonia com as escolas; compromisso com o
desenvolvimento integral da criança e do adolescente; educação para o trabalho; proteção
integral à criança e ao adolescente; competência do educador social; cuidado socioambiental;
expansão diversificada de espaços e tempos educativos; compartilhamento de boas práticas;
gestão participativa e integrada. Neste ano letivo são oferecidas aos estudantes de algumas
escolas atividades esportivas pedagógicas e mini oficinas. Os organizadores do projeto
disponibilizam a estrutura e a rede de ensino entra com os profissionais de educação. As
crianças são recebidas na parte da manhã e fazem atividades esportivas e pedagógicas, as
tarefas de casa e as aulas de reforço. Praticamente formatam uma escola de horário integral,
de acordo com o gestor. É destacada a vantagem das crianças passarem a maior parte de
tempo com os professores, pois ficam das 8h às 17h em espaços educativos, diminuindo as
possibilidades de influências não favoráveis, como o mundo das drogas, acessando, por meio
de atividades dirigidas, outras alternativas de conhecimento de mundo.
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Durante a entrevista, o secretário defendeu o modelo de educação integral no qual o
estudante não fica os dois períodos no mesmo espaço educativo, mas sim aquele onde as
ações para Educação Propedêutica ocorrem num turno e, no contraturno, são realizadas
oficinas e outras atividades que trabalhem com o corpo e as artes.
Outro projeto citado foi o Mais Educação, iniciativa do governo federal, também com o
objetivo de tempo integral, aplicado também nas escolas do campo, mas que teve a sua
continuidade comprometida por causa das atividades ao longo do dia e necessidade de
deslocamento dos estudantes. A verba encaminhada não era suficiente, inviabilizando a
realização do projeto.
Segundo o entrevistado, não houve adesão a muitos projetos federais por falta de
cadastramento dos beneficiários, que deveria ter sido feito no ano anterior (outra gestão) e
não ocorreu porque já estava em fase de transição.
Em relação aos outros municípios do entorno de Rio Verde, o entrevistado avalia que a
educação da rede municipal está se destacando, mas ainda insuficiente, dentro do plano de
metas. A intenção é ter os estudantes cercados de orientação e ofertas de atividades a maior
parte do tempo. Também há a intenção de que a escola seja um ambiente da comunidade,
com oferta de atividades mesmo no final de semana, possibilitando também a participação
das famílias.
Outro grande objetivo nesta gestão é organizar uma escola agrícola, que estaria
alinhada à vocação da cidade, mas que, para ser concretizada, demanda parcerias.
O Centro de Formação de Professores é na própria Secretaria e, atualmente, foi
oferecido aos professores um curso de educação inclusiva. Durante o ano, as ofertas se
diversificam de acordo com as necessidades apontadas no Plano Anual e as urgências para a
discussão de temáticas.
No que diz respeito às necessidades da população do município, de um modo geral,
foram identificadas pelo Secretário as seguintes demandas: cultura, lazer e educação integral
(formato de escola integral em dois espaços diferentes, um horário de escola regular e outro
de atividades diferentes), com transporte para deslocamento.
Foi destacada a preocupação das famílias com uma escola em horário integral, muito
mais do que com o currículo, para que os responsáveis possam deixar seus filhos enquanto
trabalham.

37

Por fim, foram apontados os projetos/ações desenvolvidos nas escolas municipais, que
contam com a parceria da Universidade de Rio Verde e o Instituto Federal Goiano: PIBID –
Mais Educação – “Dois Tempos” e “Escola Aberta” – Ação Global realizada no Final de semana
na escola com as famílias.


Subsecretaria Estadual de Educação, Cultura e Esportes

Fachada da Subsecretaria
A atual gestora da Subsecretaria é professora da rede estadual há 18 anos, trabalhou
também como gestora escolar e, desde novembro de 2016, assumiu a Subsecretaria. Segundo
ela, a Regional de Rio Verde, atualmente, atende 64 escolas, em 16 cidades da região. A
Secretaria Estadual de Educação fica na cidade de Goiânia e as Regionais de ensino são
responsáveis pelas especificidades educativas de cada região.
A Subsecretaria se constitui do Departamento Pedagógico, Departamento de RH,
Núcleo de Administrativo, Departamento da Merenda Escolar, Arquivo de escolas extintas,
Inspeção Escolar, Prestação de Contas e Desporto Educacional. Na cidade existem 19 escolas e
dois Centros de Atendimento Especial aos estudantes com deficiência. Escolas regulares são
apenas 17. Só atendem Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e Ensino Médio de 1º ao 3º ano.
Algumas escolas das Regionais atendem de 1º ao 5º ano, mas não é o caso de Rio Verde. As
escolas de Educação Inclusiva são conveniadas e têm uma Unidade Mantenedora ligada à
Prefeitura, com instituições de Saúde, Secretaria de Estado de Educação. No caso destas duas
escolas, a Rede Estadual se responsabiliza pelos professores de apoio e pelos outros docentes
da Unidade.
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O Projeto Mais Educação, mencionando anteriormente, atende alunos do Ensino
Fundamental (6º ao 9º), no contraturno, com uma proposta de educação mais integralizada.
São oferecidas oficinas de letramento, numeramento, banda, música, capoeira, esportes.
Todas desenvolvem o reforço escolar. O estudante vai para escola, volta para casa, almoça e
depois retorna. Antes, o projeto oportunizava que o estudante ficasse na escola e almoçasse.
No entanto, posteriormente, houve corte de verba e estruturação do processo.
Em Rio Verde, há duas escolas em tempo integral de Ensino Fundamental. Apesar de
existir, no estado, proposta de escola em tempo integral, onde o estudante frequenta a escola
initerruptamente, em turnos matutino e vespertino, fazendo todas as refeições na escola,
usufruindo de um currículo diferenciado, no município de Rio Verde ainda não existe. As
atividades proporcionadas pelo Projeto Mais Educação não fazem parte do currículo da escola
como na proposta de educação em tempo integral. A proposta de Educação Integral,
originalmente, não permite que tenha escolaridade num turno e no outro turno oficina. Todas
as atividades propostas são mescladas e são elementos constituintes do currículo, misturando
atividades da base comum e do núcleo diversificado.
A procura da população de Rio Verde por escola em tempo integral é muito grande,
dado demonstrado por meio da lista de espera existente na EMEFIT – Escola Municipal de
Tempo Integral Professor Waldyr Emrich Portílho, que é da rede municipal, situada distante
do centro da cidade. Ressalta-se o bom desempenho dos alunos matriculados. O perfil
socioeconômico é bem diversificado, sendo que a maior parte das famílias dos alunos possui
renda um pouco acima da mínima nacional e apenas uns poucos representantes são
beneficiários de Programas Sociais, como o Bolsa Escola e/ou Bolsa Família. O horário de
funcionamento é das 07 às 17 horas e o número atual de alunos é de 268 (duzentos e
sessenta e oito), distribuídos em três turmas.
Segundo a entrevistada, quando a equipe de gestores do estado tentou implantar a
escola de Ensino Médio em tempo integral, a população demonstrou resistência e foi uma
experiência frustrante, mas a consolidação das duas escolas de Ensino Fundamental provocou
mudança de cultura e a busca pela permanência dos estudantes integralmente nesse tipo de
escola.
A modalidade da Educação de Jovens e Adultos na rede estadual é ofertada somente
no segmento Ensino Médio (denominam EJA 3). Por conta da falta de demanda diurna, as seis
escolas são todas em horário noturno. O ponto de atenção da EJA ainda é a evasão, o primeiro
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semestre do Ensino Médio sempre indica desistência, mas passado esse período as evasões
vão diminuindo e as turmas se estruturando. Existe demanda para ampliação de turma a cada
semestre. O fato que proporcionou mobilização e procura foi a possibilidade dos estudantes
fazerem uma avaliação similar a um teste de nivelamento e poderem ser matriculados no ano
mais adequado ao nível de conhecimento que possuem: “Na modalidade de EJA a
Classificação ocorre para o educando que não comprove vida escolar anterior, feito no ato da
matricula e a Reclassificação para os educandos com proficiência acima das expectativas de
aprendizagem esperadas para aquele semestre” (Resolução 8/13).
Ainda em referência às Diretrizes Operacionais da Secretaria de Estado de Educação
Cultura e Esporte do Estado de Goiás (SEDUCE), foi destacada que a nova matriz curricular que
estabelece a duração dos cursos em um ano e meio é um atrativo para maior procura, pois os
estudantes se sentem contemplados na otimização do tempo.
“A matriz curricular estabelece a duração dos cursos por semestres, o
total de aulas semanais e a respectiva carga horária, bem como, o total
de dias letivos. Tais indicações devem ser observadas, considerando-se os
semestres de funcionamento da unidade escolar (diurno e noturno); A
carga horária mínima de horas presenciais para o Ensino Fundamental e
Médio deverá ser oferecida conforme a matriz curricular de 2ª e 3ª
etapas;  1ª Etapa – Ensino Fundamental - 04 semestres – carga horária –
1.200;  2ª Etapa - Ensino Fundamental - 06 semestres - carga horária –
2.500;  3ª Etapa – Ensino Médio – 04 semestres – carga horária – 1.580.”

Este ano a SEDUCE tinha o objetivo de implantar o curso sobre empreendedorismo
para a EJA, com uma instituição parceira, e feito por meio de uma formação de professores
técnicos que iriam para a rede prestar o serviço. Estruturou-se uma matriz, mas não houve
tempo hábil para a formação dos professores e habilitação destes para atuar em sala de aula
com a modalidade. Ainda é uma promessa para revigorar o processo formativo aos
estudantes jovens e adultos Goianos.
Ainda no que se refere à proposta de Educação de Jovens Adultos, além da
escolaridade, o Instituto Federal Goiano oferece a EJA profissionalizante.
O interesse em redimensionar as ações formativas para EJA, no ano de 2016, levou à
formulação de um levantamento de demanda sobre a oferta de Educação Básica e Educação
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Profissional concomitante junto aos estudantes, perguntando sobre os interesses e os tipos de
curso.
Foi esclarecido que o perfil do público da EJA vem mudando muito. Antes era o adulto
trabalhador que só podia frequentar a escola à noite, mas agora observa-se um público mais
jovem, aquele aluno que teve uma distorção idade x série e resolveu se matricular na EJA. Por
isso, a opção de oferecer uma EJA mais profissional.
Em relação à oferta de vagas, segundo a entrevistada, “ninguém fica sem estudar por
falta de vaga”. Pode haver reclamação de falta de vagas em escolas próximas aos bairros de
moradia ou no Centro, mas em bairros mais distantes existe e a demanda é atendida. No
entanto, muitas escolas estão com salas de aula lotadas e atendimento pouco adequado aos
estudantes que também moram distantes da escola. No bairro Gameleira II, por exemplo, não
existe escola estadual. Somado a isso, o desenvolvimento acelerado desses bairros (Gameleira
I e II) determina uma crescente demanda de escolarização, o que também pode acontecer no
bairro Gameleira III, ainda em construção. As escolas desta região (Gameleira I, II e III) já não
atendem à demanda e, para frequentar as escolas do centro da cidade, os estudantes
precisam de um deslocamento muito grande, não havendo oferta de transportes para esse
fim.
Sobre o perfil dos moradores dos bairros Gameleira I e II: segundo a entrevistada, o
primeiro foi considerado, inicialmente, um bairro muito empobrecido mas, aos poucos, o
perfil mudou. Atualmente, os moradores têm mais condições e características que remetem à
classe média. O Gameleira II já foi iniciado com casas mais estruturadas e moradores de classe
média alta. Se, antes, era uma região marginalizada, hoje é alvo de investimentos imobiliário e
comercial.
Em relação à nova proposta de Ensino Médio, não houve orientação da Secretaria
Estadual, em Goiânia, sobre qualquer nível de adesão. Está em processo de análise por uma
Comissão da Secretaria, a fim de dar origem a outra proposta com as devidas adequações às
peculiaridades e demandas das Escolas Estaduais de Rio Verde.
No Fórum Nacional da Juventude, ocorrido em Pirenópolis ano passado, o
coordenador nacional de Ensino Médio, que é goiano, entrevistou alguns alunos da Regional
de Rio Verde, pois sabia que os mesmos estavam curiosos, atentos e se mostraram felizes com
as mudanças sugeridas pelo “Novo Ensino Médio”, iniciativa do Governo Federal. No Fórum,
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que levou cerca de 600 jovens, a aprovação foi grande, apesar do destaque para a
necessidade de intenso debate e diálogo.
Para os jovens das escolas de Ensino Médio é proporcionada a parceria com o governo
federal, por meio do Projeto Ensino Médio Inovador – Proemi, em Rio Verde, com o Projeto
Jovem de Futuro (do Instituto Unibanco). Dentre um conjunto de atividades, ocorre
bimestralmente uma roda de conversa, com participação reduzida de adultos para não inibir a
fala dos jovens. Nas escolas estaduais são eleitos vários agentes jovens que trabalham a
mobilização e o diálogo com os estudantes das unidades. Participam dessas rodas um jovem
de cada escola de ensino médio e um convidado responsável pela mediação da conversa
sobre temas de interesse atuais dos jovens, situações que atrapalham a aprendizagem.
O Pibid-Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, do Ministério da
Educação, é outro projeto feito em parceria com as universidades, que contribui com o
intercâmbio de conhecimentos teórico e prático e para a formação dos professores.
As unidades escolares possuem muita autonomia e, para o trabalho conjunto, fazem o
Plano de Trabalho, planejando ações, inclusive com diferentes parcerias, que são
determinadas a partir da observação das realidades dos alunos das escolas, de como podem
desenvolver projetos que possibilitem o desenvolvimento dos estudantes e como ter maior
engajamento com a universidade. Cada escola busca, por conta própria, as parcerias com as
universidades e/ou com seus professores. A Regional fica ciente por meio dos Planos de Ação,
mas não se envolve diretamente.
A parceria com a universidade ocorre por meio do Projeto Goiás ENEM e com o Senai.
É um projeto inteiramente gratuito para estudantes da rede pública de ensino. A universidade
oportuniza espaço, estrutura, fazendo com que o estudante se familiarize com o ambiente e
deseje continuar ingressando na universidade. É oferecida aula-palestra aos sábados com
professores da rede, que são considerados referências e se destacam pelo engajamento com
o aprendizado dos estudantes.
Foi destacado o fluxo intenso de entrada e saída da cidade, sendo os estudantes de
escolas particulares quem mais saem e buscam cursar a universidade estadual ou federal, fora
de Rio Verde. Os estudantes de escolas públicas, em sua maioria, permanecem e ingressam,
mesmo com muita dificuldade, nas universidades privadas.
A entrevistada ressaltou, como exemplo de boa prática, a metodologia “Valor do
Amanhã na Educação”, que inicialmente era uma “aula interessante”, mas se desenvolveu e,
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atualmente, é parte constituinte do currículo, onde o aluno pode refletir sobre o seu projeto
de vida e desenvolver projetos de interesse pessoal. Hoje acontece nas escolas de tempo
integral, mas será levado, no próximo ano, às escolas de tempo parcial.
O grande desafio em relação aos jovens é o da participação da família, porque poucas
acompanham a vida escolar dos filhos. Não há uma rotina de estudos fora da escola e muitas
questões domésticas precisam ser resolvidas pela equipe da escola, tamanho o
distanciamento dos familiares. Desdobram-se desta ausência da família a violência entre os
jovens por conta de preconceitos, falta de diálogo e até mesmo o envolvimento com as
drogas, pois não dão conta de acompanhar a vida e o interesse dos filhos e filhas.
Outro foco de preocupação é a desistência dos estudantes no primeiro ano do Ensino
Médio. Muitas famílias direcionam os jovens para subempregos. Com isso, eles não
conseguem conciliar o trabalho com a atividade escolar e seguem sem completar a Educação
Básica, colocando o estudo em segundo plano.
O ponto forte de Rio Verde, atualmente, é a gestão das escolas estaduais, que assume
a responsabilidade mesmo aos sábados e domingos, onde os espaços são abertos à
comunidade. Desde 2016, a Secretaria Estadual começou a investir na formação pedagógica
do gestor, que, antes, se considerava apenas o diretor da escola. Ele assinava documentos, se
responsabilizava pelas questões administrativas, mas não percebia o entrelaçamento com as
questões pedagógicas. Com isso, foi detectada a importância de direcionar o olhar do gestor
para as questões pedagógicas sem destacá-las das demais.
A Secretaria de Educação proporcionou uma formação envolvendo autonomia, tutoria
e monitoramento com acompanhamento das ações, configurando em um trabalho coletivo.
Este monitoramento educacional foi direcionado para todo gestor, professor, coordenador e a
própria tutoria. Antes, os professores estranhavam a presença do tutor. Atualmente, não se
inibem mais com sua presença e compreendem como um olhar que contribuirá com a
qualidade das ações educativas, principalmente no que diz respeito às avaliações externas,
que suscitam determinação de metas e compromisso coletivo.
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Escola João Velloso do Carmo (Gigantão)

Fachada da escola

A Escola João Velloso do Carmo foi uma das primeiras escolas estaduais de Rio Verde e
é considerada referência por ser uma das maiores em termos de espaço físico. Apenas um
terço do espaço do terreno é comprometido com edificação. A distribuição dos diferentes
espaços compromete o fluxo dos alunos: biblioteca com difícil acesso, quadra coberta distante
do prédio principal, equipamentos sucateados espalhados pelos terrenos vazios.

Manhã

Ensino Médio Regular

12 turmas

7h às 12h20’

Em torno de

Tarde

Ensino Fundamental II

13 turmas

13h às 18h20’

1.000

Noite

Ensino Médio EJA

7 turmas

19h às 23h

estudantes

Os dois primeiros segmentos têm seis aulas e a modalidade EJA tem apenas cinco.
De 22 a 34 estudantes por turma.

A equipe é formada por 36 professores, quatro de apoio para o trabalho específico de
inclusão, contando com professor de libras. Os professores de educação especial são
solicitados à Secretaria de acordo com a necessidade e perante laudos. Cerca de 50% dos
professores são contratados e os concursados estão próximos da aposentadoria. Os contratos
temporários promovem rotatividade na equipe e comprometem a continuidade das ações de
formações oferecidas pela coordenação da escola e pela Secretaria de Educação.
A biblioteca fica isolada dos demais espaços, não está com acervo organizado e a
profissional responsável pelo trabalho não faz parte do quadro pedagógico, mas sim do
administrativo.
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Biblioteca

Na escola são desenvolvidos o Projeto Mais Educação, o PIBID e o Pronatec, sendo
que, este último, atende somente os egressos ou pessoas que nunca frequentaram a escola.
Os cursos profissionalizantes do Instituto Federal Goiano (Campus Rio Verde) fazem parte do
catálogo nacional de cursos, mas nem todos os estudantes têm interesse ou conhecimento
das ofertas.

Sala de Ciências
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Roda de Conversa - Jovens da Escola João Velloso do Carmo

Entrada da escola (com o resultado do IDEB)

A partir do nosso diálogo com os gestores da Escola de Ensino Médio João Velloso do
Carmo, foi organizada uma Roda de Conversa com 11 jovens participantes dos projetos
PROEMI e Jovem de Futuro. A atividade foi iniciada com apresentação dos presentes (cada
jovem informou nome, idade, naturalidade e bairro de moradia) e, posteriormente, foram
feitas reflexões sobre o papel da escola e a cidade de Rio Verde.

Roda de Conversa com jovens

Durante a reflexão, buscou-se compreender o sentido da instituição “escola” para os
estudantes. O que eles acreditavam que realmente aprendiam com a escola? E o que a escola
poderia aprender eles? Eles teriam alguma contribuição nesse processo educativo?
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A reação dos estudantes foi imediata. Informaram que aprendem a trabalhar em
equipe; percebem que não são iguais; e que, enquanto alguns estudantes se deixam levar
pelo que a escola fornece sem questionar, preferindo se alienar, outros querem discutir e
compreender o sentido, mas não são compreendidos ou mesmo ouvidos.
Segundo os jovens, o sistema não acompanha a realidade dos alunos, não
incentivando a participação pedagógica. Em consequência disso, a avaliação escolar é falha, a
relação professor-aluno não é adequada, mostrando que eles definitivamente não conhecem
os estudantes e suas necessidades/potencialidades. A escola e o ensino nada mudaram em
relação ao passado, alguns conteúdos considerados “incríveis” são imperceptíveis em sala de
aula, permanecendo o “copia, decora”, não havendo didática. Os jovens ressaltaram a
necessidade de trabalhar com a prática, sair do trabalho apenas no papel, proporcionar mais
qualidade e menos quantidade de conteúdos para realmente aprender.

Jovens participantes da roda de conversa

Ainda, segundo os jovens, os conteúdos são insuficientes e não há matérias como
Artes, Cidadania, Meio Ambiente. A equipe de professores está mais preocupada com os
alunos que não têm rendimento, não ficando atentos às potencialidades. Os estudantes com
bom rendimento não exigem mais atenção no alcance dos objetivos alcançados e, com isso,
são deixados para segundo plano. Os trabalhos e prova de recuperação aprovam todos ao
final.
Foi destacada, por eles, a grande oferta de instituições de ensino, não havendo a
necessidade dos jovens saírem de Rio Verde. No entanto, existe uma desigualdade social, e
alguns jovens têm a opção de estudar em outras cidades. Os estudantes com alto poder
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aquisitivo, por exemplo, podem escolher se querem ou não sair da cidade. Essa diferenciação
foi questionada pelos jovens. “Por que os administradores da cidade não fazem coisas boas
para todos os moradores de Rio Verde? Por que existe essa diferenciação?”
Foi ressaltada a ausência de passeios escolares e participação em encontros de
bandas, e falta de apoio e recursos para formaturas, festas juninas, eventos dentro da própria
escola e transporte estudantil.
Também houve questionamento em relação ao formato das aulas de idiomas. Foram
sugeridos o uso de músicas estrangeiras, filmes sem legendas e diálogo com outros jovens
estrangeiros através das redes sociais.
Em relação à construção de um projeto para a cidade de Rio Verde, foi proposta pelos
jovens uma “Escola de Cultura”, com teoria e prática misturadas, oferecendo todo tipo de
atividade cultural, inclusive aproveitando os talentos e potencialidades locais dos moradores:
“tem muita sabedoria escondida, desconhecida entre os moradores da cidade”.
Sugeriu-se a criação de uma “Caixa de Ouvidoria”, onde as pessoas pudessem colocar
problemas de sentimento, afeto, emoção, sofrimento. A partir dos problemas apontados,
seriam realizados palestras, orientações, encontros, apresentações artísticas etc.,
possibilitando o encontro entre as pessoas.
Para estes jovens, um projeto interessante para Rio Verde seria aquele que reunisse as
demandas e potencialidades em um só lugar. A Cultura e o Lazer centralizariam as ações, mas
as demais áreas seriam interligadas, articuladas, visando, principalmente, o bem-estar das
pessoas em todos os sentidos (oferta de idiomas, aprendizagem de outras culturas,
gastronomia, culinária, intergeracionalidade através do contato entre os mais jovens e mais
velhos etc.).


Escola Municipal Rio Verde Filadelfo Jorge/EJA

A Escola Filadelfo Jorge, localizada na periferia da cidade, atende estudantes de 1º ao
9º ano do Ensino Fundamental regular e na modalidade EJA. É uma das cinco unidades
escolares do município de Rio Verde que oferece a EJA à comunidade. Suas atividades foram
iniciadas em 1994, mas a modalidade EJA somente foi ofertada dois anos depois. Destaca-se a
extensão do horário, quatro horas noturnas, pouco praticado em outros municípios/estados
na modalidade EJA, pois os estudantes têm perfil de trabalhadores adultos e, de modo geral,
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enfrentam longas jornadas de trabalho, apresentando cansaço nas atividades noturnas. No
que diz respeito aos estudantes do Ensino Fundamental, o atendimento para os mais velhos é
feito pela manhã e para os mais novos é feito à tarde, por conta da disposição para acordar
dos menores e dos deslocamentos que precisam ser feitos.

Manhã

7h às 12h20’

3º ao 5º

Tarde

13h às 18h20’

1º ao 2º

Noite

19h às 23h

Alfa ao 9º - EJA

1.200 estudantes

Fachada da escola

O atendimento à Educação de Jovens e Adultos é realizado somente à noite e, assim
como em todas as escolas que atendem à modalidade, enfrenta o problema das desistências
dos estudantes durante todo ano. Iniciou 2017 com 250 estudantes em todos os anos e,
atualmente, só tem 140, com maior déficit no 2º segmento. O prédio da escola precisa de
reformas e manutenções, pois está muito degradado e nunca foi reformado. Algumas salas
estão lotadas de materiais e equipamentos sucateados. A quadra precisa de cuidados
especiais para não ser tomada pelo mato e não colocar em risco a segurança dos estudantes.
A biblioteca, atualmente usada como espaço para realização de apoio escolar em
contraturno, também precisa de organização e ampliação do acervo.
Apesar de todas estão questões de infraestrutura e a necessidade de cuidados com o
fluxo dos estudantes nos diferentes ambientes, percebeu-se a presença de crianças felizes,
participando das diferentes atividades e mostrando afeto pelos educadores, demonstrando
confiança e tendo-os como referência. Segundo os gestores, a sensação de pertencimento
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também é observada aos finais de semana, pois desenvolvem o Projeto Escola Aberta com
atividades como hip-hop, capoeira e futsal. Até a EJA, que costuma ter uma participação mais
acanhada por falta de tempo, participa de campeonato de futebol, organizado entre os
estudantes e a equipe de educação física.

Alunos durante o recreio

Os estudantes do segundo segmento do Ensino Fundamental participam de atividades
com outras escolas como, por exemplo, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e
da VI Mostra Brasileira de Foguetes e são reconhecidos pela dedicação ao desenvolvimento
destes projetos.
A participação de toda a comunidade escolar vai além do Projeto Escola Aberta. A
gestão é realizada por meio de um Conselho Escolar composto por representantes de pais,
professores, estudantes, coordenadores, diretores etc. De acordo com um dos entrevistados,
este é um grande desafio, que demanda constantes estudos e debates para ajustes de
processos e fidelidade aos princípios de uma gestão participativa e democrática.
Para a oferta de atividades na Escola Aberta, há sala de recursos e apoio escolar em
contraturno e contam com recreadores, profissionais que não são formados especificamente
nas áreas pedagógicas.
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O fluxo de entrada e de saída dos estudantes ao longo do ano letivo tem relação com
as ofertas de trabalho existentes na região: deslocamentos para a colheita em outros
municípios e de visita à terra natal (muitos são oriundos do Norte e Nordeste).


Associação Espírita Chico Xavier (Instituição Filantrópica de Educação Básica)

A instituição desenvolve o trabalho com a Educação Infantil no turno da manhã, com
uma média entre 20 e 25 estudantes por turma, nas seis salas existentes. No turno da tarde
são ofertadas atividades como capoeira, aula de violão e grafitagem. No entanto, a escola está
sendo usada pela Secretaria de Educação do município à tarde e os projetos em contraturno
este ano não estão funcionando.

Fundos da Associação

A instituição inicialmente não oferecia o atendimento educacional, trabalhava apenas
com a doação de sopa no final de semana. A atuação é voltada às pessoas de baixa renda
ainda por meio de parcerias e doações. São promovidos eventos para arrecadar dinheiro e, no
final do ano, ocorre uma cantata de Natal, na qual os doadores são convidados. A articulação
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com as parcerias é tão significativa que o prédio foi construído pela empresa de tratores
“Case” com uma estrutura moderna e equipamentos de primeira linha. A cozinha é industrial,
com um monitoramento rigoroso da equipe de nutricionista da rede municipal.
Segundo o gestor da Escola, há planos de ampliação de vagas para a Educação Infantil,
pois existe procura por vaga por conta da qualidade do trabalho pedagógico. Aos professores
são oferecidas ações de formação, horários específicos para planejar as atividades, os projetos
didáticos e as turmas têm número de crianças adequados para o atendimento mais individual
e em pequenos grupos, o que possibilita êxito no alcance dos objetivos. O perfil
socioeconômico de público é diverso, mas a prioridade é o atendimento aos menos
favorecidos, sem nenhuma cobrança de mensalidade.
A ocupação do espaço da instituição por parte da Secretaria de Educação, que deveria
ter sido feita apenas até o início de abril, se estendeu e não há previsão para que o segundo
turno seja liberado. Isso prejudica a realização das atividades em contraturno e o
desenvolvimento mais abrangente do trabalho pedagógico.
O entrevistado acredita que as parcerias podem contribuir para desenvolver trabalhos
de educação integral nas áreas de esporte, cultura e lazer, pois o trabalho somente com a
escolaridade não dá conta de atender os estudantes de maneira completa, trabalhando
diferentes potencialidades do ser.


Sindicato dos Trabalhadores dos Estabelecimentos de Ensino Rio Verde (SINTEERV)

Segundo o Presidente, de um modo geral, o Sindicato atende a categoria de
professores e auxiliares administrativos, em caráter privado. O mesmo evidenciou a pouca
participação por parte dos professores nas ações propostas, e apenas muita preocupação no
período do dissídio da categoria, de renovação do acordo coletivo. Além disso, dentre as
diferentes cláusulas desse acordo, a atenção maior é dada àquela que diz respeito ao
aumento salarial.
Recentemente, por conta das propostas da reforma da Previdência, foi observada uma
mobilização nas ruas de Rio Verde organizada pelos professores, com manifestações e
protestos, faixas e cartazes, se posicionando contrários à reforma.
No município há muitas escolas particulares, mas o preço da mensalidade é acessível
somente a famílias de alto poder aquisitivo. As famílias de baixa renda, maioria proveniente
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da região Nordeste, acessam as escolas públicas, com salas superlotadas (mais próximas do
Centro), e longe de suas moradias, fazendo com que os estudantes tenham que fazer grandes
deslocamentos.
O Presidente revelou um amplo conhecimento sobre o desenvolvimento da cidade em
todos os âmbitos, desde a ocupação habitacional até a organização da Educação e
equipamentos de Lazer e de Cultura. O mesmo destacou a pouca ou nenhuma valorização dos
patrimônios culturais, que são substituídos por aparatos mais modernos.
Em relação ao bairro do Gameleira II, informou sobre uma creche, que está em obras e
será inaugurada em breve, mas que não atenderá a todas as faixas etárias. A chegada da nova
gestão no poder público gera na população expectativas positivas de mudanças, término de
obras, inauguração, funcionamento, interesse de crescimento do comércio e construção de
novos condomínios, nessa localidade.
O entrevistado destacou a discrepância grande entre o poder aquisitivo dos moradores
de Rio Verde: pessoas que têm escolhas e pessoas que nada possuem. Isso é observado no
crescimento de condomínios fechados, “cerca de 18”, com casas grandes e luxuosas. Nos
espaços públicos próximos a estes condomínios luxuosos existem equipamentos de lazer de
qualidade e projetos de jardim que embelezam a paisagem. Em contrapartida, nas áreas mais
periféricas, é notório o pouco cuidado com tais espaços, com projetos inacabados e que,
mesmo quando concluídos, não contemplariam toda a população.
O trabalho das entidades “S” foi apontado pelo entrevistado, que declarou que o Sesc
será muito bem-vindo na cidade e não terá o risco de não ter público para qualquer atividade
de educação, lazer, cultura, saúde ou assistência, uma vez que o bairro onde vai se instalar é
muito propício para abarcar toda e qualquer oferta.
Por fim, foi destacado que Rio Verde possui profissionais de Educação preparados,
com formação, mestrado, especializações e doutorado. A Educação está em pleno
desenvolvimento no município, com o curso da Universidade de Rio Verde e do Instituto
Federal de Rio Verde.


Escola Municipal Padre Antônio Vieira

A Escola Padre Antônio Vieira, localizada no bairro Gameleira I e inaugurada em agosto
de 2011, tem aproximadamente 600 estudantes e atende crianças na Educação Infantil e dos
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anos iniciais do Ensino Fundamental. Cada sala comporta 25 estudantes e conta com duas
coordenadoras pedagógicas. A escola possui 11 turmas e funciona em dois turnos.

Alunos no pátio durante um ensaio

A equipe pedagógica desta escola é composta por educadores com formação
universitária e alguns pós-graduados, professores de Educação Física e recreadores. A
Diretora considera a equipe “unida e boa de trabalhar”, demonstrando compromisso com o
trabalho e a própria formação. São moradores da cidade e conhecem bem a população destes
novos bairros, como os Gameleiras I e II. Desenvolvem um amplo trabalho de inclusão e, para
isso, possuem três professores de apoio ao trabalho de sala de aula e para orientação mais
específica aos estudantes.
A escola está sem vagas para novas matrículas e, na lista de espera, a demanda é para
os 3º e 4º anos do Ensino Fundamental. Atendem a um público diversificado, a maioria são
filhos de funcionários da BRF que têm bons salários, mas também há pessoas menos
favorecidas. Alguns se deslocam até a escola a pé e outros em vans e carros de passeio.
A entrevistada informou uma peculiaridade na rotina de contraturno de muitas
crianças: como os pais trabalham o dia inteiro, eles vão direto da escola para casa das
“babás”, pessoas que cuidam de mais de uma criança em suas próprias casas e, ao final do
dia, entregam-nas aos pais.
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Os projetos didáticos desenvolvidos na escola constam no Projeto Político Pedagógico:
leituras como contos de fadas, fábulas e também voltado para os talentos, todos envolvendo
discussões de valores e respeito.
O trabalho de leitura é feito pelas professoras de turma. Apesar da existência de uma
biblioteca, no momento, não há bibliotecário. Assim, cada sala possui um ambiente de leitura
e os projetos literários são desenvolvidos e planejados por cada ano de escolaridade.
No contraturno havia um projeto desenvolvido pela Secretaria de Cultura que
proporcionava aulas de balé, violão e teatro, mas o Município não renovou a parceria da
Cultura com a Educação. O laboratório de informática deixou de funcionar por conta da falta
de manutenção dos computadores, mas existe a promessa de retomada.
O apoio escolar também é feito em contraturno e existe uma sala de AEE-Atendimento
Educacional Especializado para estudantes com dificuldades e também pessoas com
deficiência.

Mural dentro da sala de aula

Ao avaliar a estrutura dos bairros Gameleira I e II, foi destacada pela entrevistada a
falta de espaços de lazer, esporte e cultura, deixando as crianças sem opção de atividades em
contraturno. Apenas o Instituto Federal tem escolinha de futebol e o Senac curso
profissionalizante. Na praça do Gameleira II tem academia para os idosos, porém não é um
ambiente seguro. Segundo a entrevistada, há presença de usuários de drogas, o que inibe a
presença dos idosos. Apesar disso, a comunidade tem expectativas positivas com o
crescimento desses bairros.
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Muro lateral da escola

Análise dos questionários aplicados com comerciários:

Nos questionários respondidos por comerciários, 23% afirmam que os “filhos não
estudam”. Ressalta-se a importância de aprofundar e qualificar este dado para compreender
se estes filhos encontram-se na faixa etária acima dos 18 anos e, portanto, talvez não
estudem, pois já terminaram o Ensino Médio ou Universidade.
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Em relação à pergunta sobre o “tipo de escola”, retirando as respostas “não se aplica”
e “não respondeu”, 70% responderam rede pública e 30% rede privada.

Em relação aos deslocamentos, é possível afirmar que os comerciários, em sua
maioria, usam carro e moto. Ressalta-se que, durante conversa realizada com os jovens, a
maioria afirmou que vai a pé ou de bicicleta para as escolas por conta da dificuldade de acesso
ao transporte público.

Outro dado que coaduna com o conteúdo das entrevistas é o grau de instrução da
maioria dos entrevistados, Ensino Médio e Superior Incompleto, pois, de acordo com as
informações dos entrevistados, num primeiro momento os jovens param os estudos no final
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do Ensino Fundamental, no meio ou no final do Ensino Médio. Depois, retomam os estudos
ao mesmo tempo em que trabalham.

A maioria dos que estão sem estudar mostra o desejo de dar continuidade aos
estudos. Neste ponto, cabe resgatar a fala da Subsecretaria Estadual de Educação sobre uma
nova proposta de nivelamento para a EJA. Será que essa iniciativa impactou nesse desejo de
voltar a estudar? Sugere-se mais pesquisas específicas para qualificar melhor este cenário.
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Após a apresentação dos materiais coletados durante o diagnóstico referentes à área
da Educação, para refletir sobre a atuação do Sesc em Rio Verde, é possível destacar as
seguintes demandas:

 Biblioteca com acervos diversos e ações de incentivo à leitura, agregando qualidade ao
currículo da escola;
 Projetos e programas que colaborem para a Educação Integral do sujeito;
 Iniciativas voltadas para a formação de professores que congreguem profissionais das
redes pública e privada, seja por meio de ação presencial ou à distância;
 Nos diferentes segmentos da Educação Básica, é possível afirmar que não há falta de
vagas, pois a orientação legal é que os gestores acolham àqueles que buscam
matrículas. No entanto, faltam equipamentos, estrutura segura e qualidade curricular.
Apesar dos esforços, muito precisa ser feito para que a escola comporte plenamente
os estudantes;
 Espaços de cultura, lazer e educação integral, principalmente voltados para a
população de baixa renda;
 Espaços específicos voltados para os jovens que congreguem diversos projetos, tendo
como foco o Programa Cultura. Também foram destacadas ações na área da Saúde
(principalmente Saúde Mental) e no diálogo intergeracional;
 Ações que levem em consideração a vocação e o potencial locais, contemplando a
teoria e a prática.

Por fim, orienta-se que as ações propostas contemplem a todos de maneira equânime,
sem impeditivos financeiros, cognitivos ou de deslocamento. Um espaço, de fato, para todos
os Rio-verdenses.
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3.3 SAÚDE
No campo da Saúde, conforme dados divulgados pelo Datapedia8, a expectativa de
vida em 2010 da população de Rio Verde era de 76,2 anos, dado este que denota um aumento
de 10 anos, ao considerar a expectativa em 1991: 66,2 anos. Ao comparar o mesmo dado com
o estado de Goiás (74,6 anos/2010) e, ainda, com o Brasil (73,9 anos/2010), Rio Verde se
destaca positivamente. Neste mesmo sentido, segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano
no Brasi9, no IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) que, para além das
dimensões do IDH mundial (longevidade, educação e renda), considera o contexto brasileiro e
a disponibilidade de indicadores nacionais, Rio Verde se sobressai por apresentar classificação
considerada alta: 0,754 (Brasil: 0,727).
Segundo o DATASUS 10 , o percentual de partos normais em 2013 é de 29,97%,
enquanto que, em 2008, era de 36,91%, representando uma queda de 7%. A mortalidade
infantil abaixo de um ano, em 2010, registrava 11,70%, o que relata uma queda de 14% ao
comparar com o mesmo dado em 1991 (25,50%).
Quanto aos serviços de Saúde presentes em Rio Verde, o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE, 2009)11 registra:

Estabelecimento de Saúde Federal

00

Estabelecimento de Saúde Estadual

01

Estabelecimento de Saúde Municipal

29

Estabelecimento de Saúde privado
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Rio Verde ocupa a terceira posição dentre os municípios que oferecem serviços de
saúde do estado de Goiás, atrás apenas de Goiânia (1° lugar) e Anápolis (2° lugar).
Para além de tais dados, o IBGE4 registra em 2009 em Rio Verde:
- 56 leitos de internação no Serviço de Saúde Público;
- 296 leitos de internação no Serviço de Saúde Privado.

8

Disponível em: http://www.datapedia.info/public/cidade/5109/go/rio-verde/?b=1#expectativa
Disponível em: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/rio-verde_go
10
Disponível em: https://www.datapedia.info/public/cidade/5109/go/rio-verde#gravidez
11
Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/go/rioverde/pesquisa/32/28163?detalhes=true&tipo=ranking
9
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Estes dados refletem a realidade de Rio Verde: uma rede de serviços de saúde privada
muito fortalecida, com grande cobertura dedicada às classes média e alta: população com
disponibilidade financeira para arcar com as despesas dos serviços médicos e odontológicos
privados oferecidos.
Segundo entrevista com a Secretaria Municipal de Saúde, não há falta de profissionais
da área. Contudo, ao observar a prestação de tais serviços no município, o predomínio da
Rede Privada torna o acesso limitado à parte da população.
Segundo a Organização Mundial de Saúde12 (OMS), o índice de leitos hospitalares
disponíveis a cada 1.000 habitantes preconizado é de três a cinco. A média nacional, segundo
a Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp), é de 2,4 leitos a cada 1.000 habitantes.
Em Rio Verde, conforme dados do Conectasus13, a média é de 1,75 leitos a cada 1.000
habitantes.
Apesar de Rio Verde ter o quarto maior Produto Interno Bruto do estado de Goiás, a
cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF) é bem precária, com apenas nove equipes por
todo o município, perfazendo 17% de cobertura.
Durante as entrevistas realizadas com o Poder Público, percebe-se que, para a nova
gestão, a expansão da cobertura da Estratégia Saúde da Família é uma prioridade. No período
da realização do Diagnóstico Participativo, cinco novas equipes da ESF estavam em processo
de implantação: uma equipe no bairro Promissão, uma equipe no bairro Valdeci Pires, duas
equipes no bairro Pão da Vida e uma equipe no bairro Vila Borges, perfazendo 14 equipes da
ESF atendendo Rio Verde.
De acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde (SUS), a Estratégia Saúde da
Família é considerada um meio de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica
por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar
seus princípios, diretrizes e fundamentos, de ampliar a resolutividade e impacto na situação
de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custoefetividade. Conforme Malta14 (2013), nos últimos anos houve a expansão da Estratégia Saúde

12

Disponível em: http://www.ahseb.com.br/segundo-oms-ideal-e-ter-de-3-a-5-leitos-para-cada-mil-habitantesno-brasil-indice-medio-e-de-24/
13

Disponível em:
http://www.saude.go.gov.br/public/media/mapa_saude/capacidade_instalada/Estrutura_do_Sistema_de_Saude
/lts_por_hab/gc5200mrl.htm
14

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-81232016000200327&script=sci_abstract&tlng=pt
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da Família em todo o território nacional, enquanto estratégia prioritária de estruturação da
atenção básica, a principal porta de entrada do SUS. Os investimentos na atenção básica
trouxeram muitos resultados positivos em diversos países do mundo e também no Brasil,
como a redução da taxa de mortalidade infantil, menos internações hospitalares
potencialmente evitáveis, maior equidade, mais acesso e continuidade do cuidado, menor
custo, dentre outros benefícios.
Ao entrevistar a Coordenadoria da Estratégia Saúde da Família, o mapeamento de Rio
Verde foi disponibilizado, reiterando a dificuldade de acesso ao serviço público de saúde a
muitos cidadãos Rio-Verdenses. Como disposto em imagem a seguir:

Mapa do município de Rio Verde

A região Norte de Rio Verde, em muitos relatos, se destaca por ser a área do município
que se apresenta mais vulnerável, habitada por população mais pobre e sem acesso ao serviço
público de saúde, educação e lazer, com perfil de moradores que migraram de outras regiões
do país, em especial nordestinos, em busca de emprego no agronegócio ou na empresa Brasil
Foods S.A. (BRF S.A.).
Para além da Estratégia Saúde da Família, Rio Verde possui oito Unidades Básica de
Saúde (UBS). O terreno a ser utilizado pelo Sesc se localiza no bairro Gameleira II. A UBS mais
próxima é a que se localiza no bairro Gameleira I, caracterizada por possuir atendimento
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odontológico, pediatria, ginecologia – com realização de exame preventivo - e
acompanhamento de pré-natal. A procura por serviços é alta, mas o número de profissionais
não abarca toda a demanda, a enfermeira que acompanha o pré-natal irá se licenciar em
breve e, até o momento desta pesquisa, não existia um(a) profissional para substituí-la no
serviço. Além dessas questões, o medo da violência merece destaque: na semana anterior a
realização deste diagnóstico participativo, a mesma UBS tinha sido assaltada, levaram, além
de pertences pessoais dos funcionários, equipamentos como computadores para uso
administrativo da Unidade. As ações de Promoção de Saúde são pontuais e realizadas por
meio do apoio de alunos da UNIRV – Universidade de Rio Verde, nos cursos de medicina,
enfermagem, nutrição e odontologia.
A UBS da Vila Mariana também foi visitada, pois, em entrevistas, a mesma se destacou
como uma Unidade que, apesar de não possuir uma infraestrutura nova, realiza algumas
iniciativas de integração entre seus pacientes, em sua maioria idosos. Três projetos chamados
“grupos terapêuticos” são executados em paralelo aos atendimentos realizados:
1. Segunda-feira e quarta-feira à tarde: 10 idosas fazem bordado. Os materiais são
adquiridos pela própria UBS e vendidos em bazar feito em datas comemorativas;
2. Terça-feira e quinta-feira de manhã: aula de alongamento para idosos;
3. Horta de temperos: Os pacientes atendidos na UBS cultivam as sementes de
temperos plantadas, sendo responsáveis pelo cuidado com a horta.
Esses grupos terapêuticos são casos reais da concepção ampliada de saúde,
compreendendo o processo saúde-doença não restrito apenas a uma visão biologicista, mas
também o considerando, em toda sua complexidade, como resultado de um conjunto de
determinantes de ordem psicológica, comportamental, ambiental, cultural, econômico,
político, social e também biológico.
“A saúde se cria e se vive no marco da vida cotidiana, nos centros de aprendizagem, de
trabalho e de recreação. A saúde é o resultado dos cuidados que as pessoas se dispensam a si
mesmas e aos demais, da capacidade de tomar decisões e controlar a própria vida e de
assegurar que a sociedade em que se vive ofereça a todos os seus membros a possibilidade de
gozar de bom estado de saúde”15.

15

___________. -Ações de solidariedade na saúde. Semântica política e ideologia diante da pobreza e da doença.
(Mimeo.)
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Além das UBS e equipes da ESF, Rio Verde possui uma equipe do Núcleo de Apoio à
Saúde da Família (NASF). As equipes do NASF são compostas por profissionais de diferentes
áreas de conhecimento, que atuam de forma integrada e em apoio aos profissionais das
equipes da ESF, compartilhando práticas e saberes em saúde, promovendo o matriciamento:
reuniões mensais com profissionais das equipes do ESF a fim de discutir os casos vivenciados,
pactuar ações e avaliar seus resultados, para obter êxito no cuidado.
Em Rio Verde, encontra-se uma unidade do Serviço de Assistência Especializada em
HIV/Aids (SAE), que desempenha serviços ambulatoriais de ações de assistência, prevenção e
tratamento às pessoas que vivem com HIV ou Aids. O objetivo desse serviço de saúde é
prestar atendimento integral ao paciente, com uma equipe multiprofissional. Em Rio Verde, o
SAE atende em parceria com o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), que realiza
atendimentos no Centro de Atendimento Integrado de Saúde (CAIS), localizado no centro da
cidade.
O SAE possui uma equipe composta por urologista, infectologista, enfermeira, técnico
de enfermagem, dentista e auxiliar de dentista. Atualmente, a unidade de Rio Verde possui
600 pacientes em adesão. O perfil de atendimento são homens jovens (entre 17 a 19 anos),
homossexuais e de baixa renda.
O papel do CTA em conjunto com o SAE é fundamental para o apoio emocional do
paciente, em relatos feitos em entrevistas, profissionais do SAE falaram sobre a falta de
conhecimento da população quanto às possibilidades de viver com HIV/Aids, dificuldades
enfrentadas por pessoas vivendo com HIV ao revelar seu status sorológico a membros da
família e parceiros(as), devido à desinformação quanto ao vírus HIV e suas formas de
transmissão, o desenvolvimento da Aids e a importância do uso de preservativo nas relações
sexuais.
Ações de promoção da saúde são realizadas em dias comemorativos, como o Dia
Mundial de Luta contra a Aids e Carnaval, com auxílio de alunos do curso de medicina e
enfermagem da UNIRV. Ainda assim, em entrevista, foi relatada a necessidade de realização
de mais ações de promoção de saúde para desconstruir estigmas, que se apresentam como
uma das maiores barreiras para quem vive com HIV/Aids, interferindo, em muitos casos, na
adesão ao tratamento e promoção do autocuidado.
O Centro de Atendimento Integrado de Saúde (CAIS) oferece atendimento em clínica
geral, neurologia, oftalmologia, ortopedia, cardiologia, angiologia, urologia, proctologia,
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ginecologia/obstetrícia, gastroenterologia, reumatologia, otorrinolaringologia, dermatologia,
psiquiatria, psicologia, nutricionista e fonoaudiologia. Os atendimentos são agendados via
SISREG (Sistema Nacional de Regulação). Exames de raios-X e laboratório são realizados no
CAIS. Nele, está o, já citado, CTA – Centro de Testagem e Aconselhamento, o qual realiza
testes rápidos de HIV, testes laboratoriais de HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis, pacientes
com diagnóstico positivo são encaminhados para acompanhamento no SAE. O CAIS ainda
conta com o CEO – Centro de Excelência em Oftalmologia – com cinco médicos e uma
enfermeira.
Em relação à saúde bucal de Rio Verde, os serviços odontológicos são oferecidos em
postos de saúde que contam com atendimento para extração, higiene bucal, entre outros. A
rede privada de dentistas e as associações beneficentes realizam atendimento odontológico,
bem como o Programa Brasil Sorridente (ortodontia, endodontia, próteses, periodontia, e
cirurgia, pediatria, pacientes especiais, raios-X odontológico, programa do bebê), do Governo
Federal, também oferece atendimento. Além disso, o “Trailer rural” se destaca como uma
unidade móvel itinerante de atendimento odontológico que percorre a área rural de Rio
Verde, oferecendo serviços de obturações e extrações. Cerca de 1.000 kits odontológicos já
foram distribuídos em 2017, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, em ações de promoção
de saúde realizadas em escolas e assentamentos.
Rio Verde é o município com a Regional de Saúde Sudoeste16, que se compõe de 18
municípios, sendo o menor, Aparecida do Rio Doce, com cerca de 2.505 habitantes e o
município maior Rio Verde, com 202.220 habitantes, em média. Fazem parte de seu alcance:
Acreúna, Aparecida do Rio Doce, Cachoeira Alta, Caçu, Castelândia, Itajá, Itarumã, Lagoa
Santa, Maurilândia, Montividiu, Paranaiguara, Porteirão, Quirinópolis, Rio Verde, São Simão,
Santa Helena de Goiás, Santo Antônio da Barra e Turvelândia.
Mensalmente, reuniões que analisam os dados da Regional sobre determinados
agravos são realizadas, a fim de programar a resposta frente à demanda. Os últimos dados de
hanseníase e tuberculose seguem abaixo:

16

Disponível em: http://www.saude.go.gov.br/page/196/regional-de-saude-sudoeste-i-rio-verde
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Disponível em: http://www.saude.go.gov.br/page/200/sala-de-situacao-regional-de-saude-sudoeste-1
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Disponível em: http://www.saude.go.gov.br/page/200/sala-de-situacao-regional-de-saude-sudoeste-1
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De acordo com os registros realizados, nota-se que Rio Verde se destaca por ser o
município da Regional que mais notifica casos de hanseníase e tuberculose. Acredita-se que,
por oferecer um serviço de referência para o atendimento, Rio Verde atende os municípios
próximos, ensejando o aumento de notificações pelo mesmo. Contudo, é perceptível queda
nos casos registrados.
A hanseníase e a tuberculose são doenças crônicas que podem ser diagnosticadas e
curadas na atenção básica. Contudo, muito além do diagnóstico, estigmas quanto a tais
agravos devem ser abordados em ações de promoção de saúde, a fim de desconstruir
preconceitos e suprir a falta de conhecimento pela população sobre as mesmas.
As “Salas de Situação da Regional Sudoeste I” sobre a dengue acontecem
semanalmente, avaliando as ações e os indicadores da doença na abrangência da Regional
para que Agentes Comunitários de Saúde atuem localmente, reduzindo focos de
contaminação.
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Disponível em: http://www.saude.go.gov.br/page/200/sala-de-situacao-regional-de-saude-sudoeste-1
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Segundo dados do Núcleo de Vigilância Epidemiológica da cidade, as últimas
notificações dos casos de dengue, zika e chikungunya denotam redução expressiva de
registros. Em entrevista com o Núcleo, tais números resultam de ações como os “Dez minutos
contra a dengue” que mobiliza toda a população para auxiliar no controle de focos de
contaminação do mosquito vetor: Aedes Aegypti.

Disponível em: http://www.rioverde.go.gov.br/i.php?si=deng

Rio Verde, além de possuir uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h, dedicada
a atender pessoas acima de 12 anos em urgências, apresenta em sua rede hospitalar cinco
Unidades:
- Hospital Municipal de Rio Verde: Hospital com, atualmente, 76 leitos hospitalares,
para além de 12 para Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). No período do diagnóstico
participativo, seriam inaugurados mais 16 novos leitos para o hospital;
- Hospital Presbiteriano Dr. Gordon: Filantrópico, o hospital possui a Casa Helena
Gordon que foi inaugurada em 2011 e destina-se ao atendimento exclusivo de pacientes SUS.
É um centro de especialidades nas áreas de Clinica Geral, Ortopedia, Ginecologia,
Gastroenterologia, Pediatria, Urologia, Geriatria, Pneumologia, Infectologia, Proctologia,
Cirurgia Vascular e Neurologia;
- Hospital Santa Terezinha – Particular;
- Hospital Unimed – Privado;
- Hospital do Câncer de Rio Verde – Fundação Cristã Angélica; Hospital que, na prática
funciona como ambulatório, promovendo atendimentos médicos para as especialidades:
dermatologia, dermatologia oncológica, endoscopia, ginecologia, ginecologia oncológica,
mastologia, proctologia, além da realização de exames de punção e pequenas cirurgias. O
Hospital ainda oferece tratamento nas especialidades: fisioterapia oncológica, terapia clínica,
aula de arteterapia, entre outros serviços. O atendimento do Hospital do Câncer é direcionado
para pacientes com menor poder aquisitivo, em 2015 foram atendidas 16.000 pacientes, em
2016 a previsão era de 20.000 pessoas pelo SUS. A realização de quimioterapia pelo SUS ainda
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não é possível visto que a portaria n° 140 de 27 de fevereiro de 2014 prevê a necessidade da
existência de 50 leitos, entre outras solicitações. O hospital está pactuado para a realização de
mamografia para os seguintes municípios: Acreúna, Aparecida do Rio Doce, Cachoeira Alta,
Caçu, Castelândia, Itajá, Itarumã, Lagoa Santa, Maurilândia, Montividiu, Paranaiguara,
Porteirão, Quirinópolis, Rio Verde, Santa Helena de Goiás, Santo Antônio da Barra, São Simão
e, por fim, Turvelândia, perfazendo, cerca de 1.400 atendimentos de exame de mamografia
por mês. Eles realizam três campanhas durante o ano: outubro rosa (câncer de mama),
novembro azul (câncer de próstata) e março lilás (câncer do colo do útero). Casos de
impossibilidade de tratamento são referenciados ao Hospital Araújo Jorge, em Goiânia.
Em Rio Verde, o Programa do Estado de Goiás “SIGA bebê” e “SIGA mamãe” estão em
processo de implantação a fim de tornar a rotina das gestantes atendidas na rede pública
monitorada através de um prontuário eletrônico único. Assim, o município poderá
acompanhar enfermidades e ocorrências, exames realizados, consultas, bem como avaliar o
acompanhamento das gestantes nas UBS.
Em Rio Verde ainda existe o CRHD: Centro de Referência em Hipertensão e Diabetes.
Médicos

endocrinologistas

e

cardiologistas,

nutricionistas

e

psicólogos

fazem

o

acompanhamento de pacientes crônicos (hipertensos e diabéticos).
O Sest (Serviço Social do Transporte) e o Senat (Serviço Nacional de Aprendizagem do
Transporte) de Rio Verde foram apontados como parceiros em atividades realizadas pelas
UBS, em datas comemorativas, como no Dia Mundial da Saúde com contribuições para a Ação
Global realizada.
O Conselho Municipal de Saúde de Rio Verde se reúne toda segunda quinta-feira do
mês, debatendo questões como falta de profissionais para atender a demanda, bem como o
acesso precário à saúde, expostas por representantes da comunidade.
Os Narcóticos Anônimos de Rio Verde realizam, segundo o site oficial17, no bairro Solar
Campestre (na Rua Veríssimo Pereira, Qd 18, lt 07, n°130 - Vila Menezes), reuniões abertas
todas últimas segundas-feiras, quartas-feiras, sextas-feiras e domingos de cada mês. O grupo
existe na cidade há mais de seis anos. O público da irmandade se compõe em sua maioria por
homens. As ações do grupo com a sociedade são realizadas por meio de palestras educativas
ao oportunizar relatos de membros sobre sua própria trajetória de vida e tratamento. Além

17

Disponível em: http://www.na.org.br/grupo
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desse grupo, existe o “Amor Exigente”, direcionado a apoiar familiares de pessoas que estão
envolvidas com uso abusivo de drogas.
As instituições privadas destinadas ao tratamento de dependência química em Rio
Verde estão voltadas às ações de recuperação (Instituição Ecumênica Nova Vida e Instituição
Evangélica Gênesis) e não às preventivas. Já as ações públicas dedicadas à temática são
direcionadas ao Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD).
Segundo entrevistas, não há um perfil específico de usuários em Rio Verde, assim
como tipo de droga utilizada. Geralmente, nos bairros mais pobres e periféricos, a droga mais
usada é o crack. Em entrevista, foi relatada a existência de um posto de gasolina desativado
utilizado para ser um ponto de uso de substâncias entorpecentes.
Em entrevistas com integrantes do grupo NA, questões como drogas lícitas (em
especial o álcool) serem uma forma de acesso para drogas ilícitas foram apontadas, bem
como a prevenção pelo medo, com orientações punitivas e impositivas quanto ao consumo de
substâncias ilícitas: “O medo do desconhecido provoca curiosidade”. Tal relato denota que
ações educativas pautadas na proibição de comportamentos considerados inadequados não
são eficazes em muitos casos, é preciso evitar o uso de metodologias que tragam medo ou
que impliquem em julgamentos. Fortalecer habilidades sociais e habilidades de vida
relacionadas à promoção de relações interpessoais positivas e à prevenção de fatores de risco
se mostra como uma estratégia eficaz para o êxito nas ações que envolvem o conceito de
saúde ampliada.
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Pesquisa com Comerciários

A seguir serão apresentados os resultados das questões referentes à Saúde dos
questionários aplicados com os comerciários de Rio Verde.

Onde você almoça durante a semana?
1,2

1,2

Restaurante privado

0,0

13,7

1,2

Restaurante popular
Restaurante da empresa

19,6
63,0

No trabalho (traz comida
de casa)
Em casa
Outro
Não respondeu

1,3

Em relação aos cuidados com a saúde, quando
você precisa, na maioria das vezes, utiliza o
serviço:
Público
Privado
Não respondeu

45,9

52,8

Por possuir uma rede de serviços de saúde privada muito fortalecida, cerca de metade
dos pesquisados busca o ramo privado quando precisa.
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A avaliação predominante foi o status de “péssimo”; tal resultado denota a
precariedade dos serviços de saúde pública que são oferecidos à população em Rio Verde.

Dentre as razões para não ir ao dentista, duas se destacaram: medo e falta de dinheiro.
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80% dos entrevistados responderam “serviço privado”, reiterando o fortalecimento da
rede privada, inclusive no que tange à confiança do público.
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Ao traçar uma relação entre a idade das entrevistadas e a realização do exame
citopatológico, observa-se que a maioria das mulheres em idade fértil já realizaram exames de
rastreamento de câncer do colo do útero, demonstrando dados relevantes quanto ao
autocuidado, como pode ser notado em gráfico a seguir:
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Cerca da metade dos entrevistados relatou não consumir álcool, contudo, frente aos
relatos de escassas opções de lazer, a atividade mais citada foi à frequência a bares, com
consequente consumo de bebidas alcóolicas.
Ao traçar uma relação entre a idade dos(as) pesquisados(as) e o consumo de bebida
alcóolica, observa-se que a maioria declara não consumir bebida alcóolica em todas as faixas
etárias. Há que se considerar possível viés, uma vez que consumir bebida alcóolica, por muitas
vezes, pode ser considerado com ponto negativo, dado este que inibe, em muitos casos, o(a)
pesquisado(a), como pode ser observado em gráfico a seguir:

77

Segundo a RDC n° 90 da ANVISA, entende-se produto derivado do tabaco qualquer
produto manufaturado para o consumo que utilize em sua composição folhas de tabaco,
destinado a ser fumado, inalado ou mascado, como exemplo: cigarro, charuto, cigarrilha,
cigarro de palha, fumo de rolo, narguilé, tabaco mascável, entre outros.
Ao traçar uma relação entre a idade dos(as) pesquisados(as) e o consumo de algum
produto do tabaco, observa-se que a maioria declara não consumir produtos do tabaco em
todas as faixas etárias. Há que se considerar possível viés, uma vez que consumir qualquer
produto do tabaco, por muitas vezes, pode ser considerado com ponto negativo, dado este
que inibe, em muitos casos, o(a) pesquisado(a), como pode ser observado em gráfico a seguir:
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Com vistas a desenvolver ações programáticas do Sesc no campo da Saúde, este
panorama propõe múltiplos caminhos para ensejar contribuições valiosas à população de Rio
Verde. Muitos são os atores sociais que podem favorecer para um cenário mais saudável,
promissor e promotor de saúde emocional e social. Ações que possam congregar todos esses
atores para o trabalho em grupo devem ser incentivadas.
Ao compreender Saúde não como apenas a ausência de doença, mas como um
conceito multicausal e global que recebe influência de diferentes determinantes, entende-se
que muitas são as articulações possíveis que o Sesc pode proporcionar na cidade.
Destacaram-se como questões que necessitam de prioridade na Saúde, segundo a
percepção dos entrevistados:
- Crescimento populacional desordenado da cidade, não planejado, especialmente, em
virtude da migração de pessoas em busca de trabalho. A infraestrutura da cidade não
acompanhou esse crescimento, ensejando diversas vulnerabilidades na população.
- Uso abusivo de álcool e outras drogas como maconha e crack: um dos destaques para
atividades de lazer oferecidas aos moradores de Rio Verde são os bares, o que contribui
diretamente para o uso abusivo de álcool;
- Preocupação com a subnotificação de doenças como hanseníase e tuberculose, com
a formação dos profissionais de saúde que atendem os pacientes mais vulneráveis;
- Necessidade de ações sistemáticas de promoção de saúde sexual e saúde reprodutiva
em parceria com o CTA e SAE, núcleos referência no atendimento a tais demandas, ainda tão
estigmatizadas.
Destaca-se que a Saúde no Sesc vive um momento particular: o lançamento do Guia da
Promoção da Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva, que aborda essa temática de forma
aprofundada. O documento abarca a importância de contribuir para uma resposta global e
efetiva no enfrentamento da disseminação do HIV, do preconceito, da discriminação racial e
da desigualdade de gêneros, tornando todos os indivíduos que compõe a sociedade
corresponsáveis desse movimento.
Em muitas entrevistas, o Sesc foi reconhecido pela qualidade de suas ações, assim
como pelo seu potencial transformador quanto às perspectivas de futuro dos indivíduos
alcançados por suas ações e projetos. Diante desse cenário, em parceria com instituições
públicas e privadas de cunho social entende-se ser viável realizar ações extramuros com
públicos em diferentes cenários de atuação, com linhas programáticas orientadas segundo o
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ciclo de vida: infância, adolescência, adultice e velhice. A falta de ações de empoderamento
de indivíduos que, por muitas razões, possuem horizontes limitados, e, consequentemente,
não alcançam seu potencial acabam por impedir uma transição segura e saudável de um
adolescente para uma fase adulta produtiva e autônoma, limitando seus direitos e
possibilidades 18 . Por outro lado, estratégias de prevenção trabalhadas com a família,
comunidade e escolas podem garantir que crianças e jovens, principalmente os mais
marginalizados e pobres, cresçam e permaneçam saudáveis e seguros até chegarem à fase
adulta e velhice.
Trabalhar sistematicamente fatores de proteção como o bem-estar psicológico pessoal
e emocional, habilidades sociais e pessoais contribuem para reduzir as vulnerabilidades.
A Agenda 203019, elaborada pela Organização das Nações Unidas e todos os países,
nos remete que, em prol de promover o alcance dos 17 objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, devemos trabalhar em redes e parcerias a todo o momento. Ela se fundamenta
em um Plano de Ação que em seu terceiro objetivo propõe “Assegurar uma vida saudável e
promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades”. Nesse sentido, questões
inerentes à promoção da saúde e prevenção de agravos são prioritárias, e devem contribuir
para nortear as ações sistemáticas neste campo pelo Sesc em Rio Verde, contribuindo para o
alcance do potencial dos indivíduos que, empoderados, sentem–se fortalecidos a realizar
decisões relativas à preservação da saúde e autocuidado, bem como assumir, de forma
responsável e consciente, suas escolhas nos mais diversos contextos de vida que estão
inseridos.

18

Disponível em: http://www.unfpa.org.br/Arquivos/swop2016.pdf - Fundo de População das Nações UNIDAS
(UNFPA)
19

Disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
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3.4 CULTURA
A seguir serão apresentadas as informações coletadas junto aos agentes de cultura e
gestores de equipamentos culturais, organizações e instituições públicas e privadas por meio
de entrevistas cedidas aos integrantes das equipes do Sesc DN e GO durante a realização do
diagnóstico. As informações coletadas no local foram acrescidas àqueles presentes no
questionário aplicado ao público comerciário, tornando possível uma visão panorâmica da
situação encontrada no período da ação.
O diagnóstico atentou para a necessidade de obtenção de informações básicas sobre
os principais espaços, gestores e agentes envolvidos com atividades culturais no município.
Foram levantados diversos dados sobre as potencialidades e fragilidades locais constatadas
em ação realizada em maio de 2017, além de questões que tangem o fazer artístico, o
mercado cultural e às iniciativas de incentivo à Cultura no município.
A pesquisa que antecedeu a ação local se mostrou bastante insuficiente, dada a
escassez de informações constadas na internet e outras fontes de pesquisa sobre o panorama
cultural vigente na cidade de Rio Verde. Com o transcorrer do diagnóstico, dado o acesso às
informações coletadas em entrevistas com gestores e agentes culturais localmente, verificouse um segmento artístico-cultural em potencial, com iniciativas e projetos em
desenvolvimento nos segmentos de literatura, música, biblioteca e artes cênicas. No entanto,
grande parte dos representantes desses segmentos não integram entidades, associações
culturais ou mesmo empresas privadas, fato que dificulta a consolidação de um movimento
mais engajado na cidade. Soma-se a esse panorama a falta de atuação efetiva do Conselho
Nacional de Cultura e a inexistência do Conselho Municipal de Cultura, incutindo em um
desconhecimento generalizado dos agentes e produtores culturais sobre os Sistemas
Nacional, Estadual e Municipal de Cultura e suas finalidades.
A Fundação Municipal de Cultura, com a gestão recente do Governo Municipal,
demonstra sensibilidade e interesse para questões emergentes no âmbito cultural de Rio
Verde, porém não apresenta uma política de atuação bem estruturada e um plano de ação
consistente a longo prazo, limitando-se ao desenvolvimento de projetos pontuais para
atender alguns seguimentos artísticos. Identifica-se a inclinação para projetos ligados a
literatura, circo, teatro, música, biblioteca e artes visuais. A Fundação não desenvolve ações
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em cinema pois entende que não existe produção audiovisual expressiva nem demanda na
cidade fora do circuito comercial.
No questionário aplicado pelo Sesc ao público comerciário, 47,2% dos entrevistados
respondem que não frequentam programações e espaços culturais na cidade. Porém, 34,3%
dos entrevistados dizem frequentar programações em cinema, demonstrando que há
demanda para este segmento. Na sequência aparecem as apresentações musicais/shows com
12,2% e artes cênicas (teatro, dança e circo) com 2,2%. Os demais segmentos não atingiram o
percentual de 1% nas entrevistas.

A visita à sede da Fundação Municipal de Cultura se mostrou de extrema importância
para a compreensão da dinâmica entre o poder municipal e a comunidade. O atual presidente
da Fundação é um conhecido escritor da cidade e demonstra interesse no desenvolvimento
de projetos culturais. Na ocasião do diagnóstico foi apresentada a programação desenvolvida
na gestão atual. Destacam-se as iniciativas em formação artística a partir da oferta de cursos
de violão, dança de salão, dança do ventre, balé, pintura, canto, jogos teatrais, teatro de
bonecos, fotografia, artesanato e capoeira. Registra-se ainda o expressivo crescimento do
quantitativo de alunos matriculados nestes cursos, de 180 para 797 alunos, em comparação
com o ano anterior. Os cursos são modulares e semestrais, oferecidos gratuitamente à
comunidade, duas vezes por semana. São ministrados por instrutores bolsistas que recebem
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pouco mais de um salário mínimo mensalmente. Os professores não possuem formação
específica devido à ausência de cursos de nível superior na área artístico-cultural na cidade.
Percebe-se que o foco da Fundação em cursos nas linguagens artísticas é reflexo da
grande demanda identificada no município onde 83% dos entrevistados respondem
afirmativamente que sentem falta de opções culturais em Rio Verde, sendo que apenas 15,4%
respondem negativamente e 1,6% nada declaram.

Sobre a frequência em cursos envolvendo alguma linguagem artístico-cultural, 80,6%
dos entrevistados respondem que não frequentam cursos em nenhuma linguagem artística,
enquanto 10,2% dos entrevistados já frequentaram cursos de música e 6,5% já frequentaram
cursos de artes cênicas. Os cursos nas outras linguagens artísticas aparecem com um
percentual pouco expressivo. O quadro demonstra a eventual carência de cursos oferecidos
na cidade e o grande potencial para investimento em formação artística, uma vez que há
demanda para estes segmentos.
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Além das ações de cunho formativo, a Fundação desenvolve projetos de maior
abrangência e com certa regularidade para fomentar a cena artística e fortalecer o mercado
cultural do município. Estas iniciativas, porém, ainda se mostram muito pontuais e sem
grande repercussão na cidade, dado o desconhecimento de parte da população sobre a
realização dos projetos por motivo de divulgação. A Fundação aponta como um dos principais
desafios de sua gestão tornar Rio Verde uma cidade cultural para além do evidente monopólio
do agronegócio na região. A atual gestão ainda não consegue fazer uma avaliação de impacto
dos projetos em andamento dado o pouco tempo de realização destas atividades.
Sobre os projetos desenvolvidos em áreas externas, a Fundação informa que, em cada
apresentação nas praças e feiras, é registrado aproximadamente um público de 150 pessoas.
Nesse sentido, destaca-se o projeto “Circuito MPB – Pop e Rock” que, durante a realização do
diagnóstico local, foi possível ser acompanhado. O projeto contou com apresentação de
bandas locais sendo realizado na Praça Morada do Sol e aglutinando uma quantidade razoável
de pessoas. A ocupação dos espaços públicos, como praças, calçadões e locais abertos se
mostra uma alternativa bastante assertiva para realização de apresentações artísticas,
oportunizando o acesso da comunidade residente nos bairros para manifestações artísticoculturais, dada a carência de espaços qualificados como teatros, salas de concerto e auditórios
no município.

85

Projeto Circuito MPB – Pop e Rock na Praça Morada do Sol – Rio Verde (GO)

Projeto Circuito MPB – Pop e Rock na Praça Morada do Sol – Rio Verde (GO)

A apresentação musical do projeto “Circuito MPB – Pop e Rock” foi precedida por uma
apresentação

circense,

outro

seguimento

que

demonstra

grande

potencial

de

desenvolvimento local. Na ocasião foi possível perceber a diferença de públicos que
prestigiaram as apresentações, visto que para o circo o público predominante foi de crianças
acompanhadas pelos pais e responsáveis e para a música o perfil do público foi adulto. Apesar
da precariedade da estrutura montada em espaço aberto para receber o projeto, que
compreendia um praticável/palco para a apresentação, mesa de som, amplificação sonora de
baixa potência, iluminação externa insuficiente para o horário proposto (19h) e cadeiras
plásticas improvisadas para o público espectador; é válido afirmar que a ocupação de praças
em um sistema de rodízio de programações contribui para a descentralização e a mobilidade
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tanto de artistas como dos espectadores. Cada semana a mesma estrutura é montada em
outra praça permitindo a renovação de públicos e a rotatividade da programação. Ainda que
as bandas locais necessitem de maior apoio e estrutura para realizar apresentações públicas,
identifica-se a relevância desta iniciativa municipal no que tange a ocupação do espaço
público com atividades culturais de forma continuada. Importante ressaltar também a
necessidade de maior atenção para a estrutura montada em cada praça e a falta de
remuneração dos artistas participantes, fato que não contribui para o fomento profissional
dos envolvidos.

Apresentação Circense na Praça Morada do Sol – Rio Verde (GO)

Projeto Circuito MPB – Pop e Rock na Praça Morada do Sol – Rio Verde (GO)

Ainda na área da música a Fundação Municipal de Cultura agrega a “Escola de Música
Duca”, a “Banda Municipal Filadelfo Jorge da Silva”, a “Orquestra Municipal de Violeiros e
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Sanfoneiros” e a “Banda Marcial de Rio Verde”; sendo as duas últimas iniciativas de grande
relevância no segmento musical para o município. A “Banda Marcial de Rio Verde”, fundada
em 1893, passou por períodos de ociosidade e restrição de incentivo para sua manutenção
durante as administrações públicas anteriores. Atualmente, a banda é tombada como
patrimônio imaterial do município se apresentando em diversas praças e locais da cidade de
forma continuada. Contabiliza-se o total de 21 integrantes/bolsistas atualmente na banda.
A “Orquestra Municipal de Sanfoneiros e Violeiros de Rio Verde”, criada em 2002 por
meio do Programa de Apoio à Cultura no município, representa também outro importante
patrimônio musical. Para execução de seu repertório são utilizados instrumentos como violão,
viola, acordeom e berrante, com o intuito de resgate da música sertaneja de raiz. Até 2016 a
orquestra se apresentava em locais fechados e, recentemente, realiza apresentações em
feiras, praças e demais locais abertos em sistema de rodízio.
Registra-se que Rio Verde possui sindicato dos músicos fundado em 2006, que
abarcaria também o sudoeste goiano. Porém, este sindicato se faz ausente de qualquer
discussão ou representação da classe artística junto a outras instâncias políticas.
Na ocasião do diagnóstico foi possível acompanhar localmente a realização do projeto
“O Teatro Educa” ocorrido na sede da Fundação Municipal de Cultura. Este projeto acontece
semanalmente, nas quartas-feiras, e consiste em oferecer apresentações teatrais e circenses
para crianças e adolescentes das escolas da rede municipal de ensino e alunos do Programa
de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti). Foi notável o envolvimento e participação dos
estudantes que prestigiaram o projeto durante a apresentação da peça teatral, que contava
no elenco com alunos dos cursos de teatro da Fundação e do Centro de Esportes e Artes
Unificado - CEU. A peça foi precedida de uma apresentação do “Circoletivo”, coletivo de
artistas circenses de Rio Verde, profissionais que possuem contrato de prestação de serviços
com a Fundação e recebem bolsa auxílio de pouco menos de um salário mínimo mensal para
participação em algum projeto cultural do município, conforme cronograma da Fundação.
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Projeto O Teatro Educa na Fundação Municipal de Cultura – Rio Verde (GO)

Após a apresentação foi possível estreitar contato com os responsáveis pela gestão do
“Circoletivo”. Esta é uma tentativa de aglutinar e fortalecer os artistas e grupos circenses que
residem na cidade com o intuito de visibilizar a crescente produção em circo e pleitear
projetos culturais junto à Prefeitura, como também outras instâncias estaduais e federais.
Atualmente integram o “Circoletivo” os grupos “Família Sol I Circo” e “Movidos por Circo”.
Além da parceria com a Prefeitura, o “Circoletivo” tem desenvolvido projetos de formação
circense de modo autônomo em diversas praças da cidade, como é o caso do projeto “Tarde
de Circo”. O coletivo registra que a demanda para atividades em Circo tem crescido
gradativamente em Rio Verde. Esse fato permitiu que apostassem na abertura de um espaço
de criação circense chamado Pontinho Cultural, que se configura também como a sede do
“Circoletivo”. O espaço está em funcionamento desde abril de 2017 onde são realizados
treinos semanais, nas terças-feiras, focados no aprimoramento das técnicas circenses para
desenvolvimento da consciência, expressão corporal, força, equilíbrio, flexibilidade,
malabares, lira, acrobacias e performances de palhaços. Desenvolvem ainda oficinas gratuitas
com foco na reutilização de materiais para construção de equipamentos diversos.
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Projeto Tarde de Circo – Rio Verde (GO)

Não foi verificada existência de grupos de teatro e dança consolidados na cidade.
Registra-se a atuação expressiva de grupos de teatro tempos atrás, como no caso do “Grupo
Zimbalangos” e “Grupo de Teatro Alice Dias”. Atualmente, estes grupos estão desarticulados e
não produzem mais espetáculos, dada a escassez de incentivo por parte dos poderes públicos.
Soma-se a isso o recorrente desconhecimento, por parte dos produtores e agentes culturais,
das leis de incentivo e fomento municipais, estaduais e federais, o que implica na falta de
projetos e recursos para que novas produções em teatro e dança surjam em Rio Verde. Os
remanescentes destes grupos atuam hoje como professores de teatro em escolas públicas e
privadas ou como produtores culturais autônomos como forma de subsistência.
Registra-se que o município sediou importantes festividades e eventos culturais como
“Metal das Abóboras”, “Grito Rock Rio Verde”, “Encontro Nômades”, “Arraial das Abóboras” e
“Arte em Toda Parte”. A Fundação Municipal de Cultura e a Diretoria de Turismo, ambas
ligadas à Prefeitura, demonstram interesse no resgate de eventos, festas tradicionais e feiras
que agregam costumes locais, danças, artesanato, comidas típicas e campeonatos de
quadrilhas. Algumas dessas festividades e eventos deixaram de ser realizados há
aproximadamente cinco anos. Apesar do desejo dos poderes públicos em retomar estas
festividades, não foi possível identificar nenhum projeto específico ou ação concreta neste
sentido até o momento.
O incentivo ao artesanato local está sob a responsabilidade da Diretoria de Turismo
que, operando de forma independente da Fundação Municipal de Cultura, realiza uma “Feira
de Artesanato” mensal itinerante que oferece aos artesãos a oportunidade de exposição e
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comercialização de seus produtos. Apesar da estrutura disponibilizada pela Diretoria e contar
com alguns parceiros e patrocinadores para a realização das feiras nas praças, verifica-se que
não há remuneração ou qualquer incentivo aos artesãos além da estrutura de balcão
expositor, pontos de energia, divulgação e segurança, fato este que não contribui para o
fomento profissional dos envolvidos. A Diretoria registra que realizou cadastro gratuito de 80
artesãos da cidade para participarem da “Feira de Artesanato” até o momento. Como não
existe local permanente para exposição dos produtos artesanais para fins de comercialização,
os materiais produzidos ficam expostos na própria sede da Diretoria, que também é utilizada
como ponto de venda. Registra-se que a renda com a venda dos produtos é integralmente
revertida para o artesão.
Existe ainda a perspectiva da Diretoria de Turismo de transformar o Mercado
Municipal de Rio Verde em um Centro de Cultura e Turismo, o que permitiria maior
visibilidade para atuação destas áreas. Porém, o projeto ainda está em discussão para análise
de pontos sobre a sua execução e viabilidade. A Diretoria registra iniciativas bem-sucedidas
com a realização de eventos de Foods Trucks e esportes radicais.
Há também uma iniciativa de trabalho em conjunto entre a Diretoria de Turismo e a
Fundação Municipal de Cultura em um projeto cultural no distrito de Ouroana (GO). A
iniciativa prevê a criação de um programa que envolve investimentos no ecoturismo local.
Existe a compreensão por parte destas duas instâncias municipais de que a população de Rio
Verde busca atividades turísticas e culturais em cidades próximas, como Jataí (GO), dada a
escassez de oferta de atividades de lazer e cultura no município, especialmente durante os
finais de semana. Porém, não foi possível obter maiores informações sobre o andamento
desse projeto.
A procura por espaços especializados que recebem atividades culturais em Rio Verde
direcionou a ação diagnóstica para o Centro de Esportes e Artes Unificado – CEU,
administrado pela Secretaria Municipal da Juventude que estabelece diálogo com a Fundação
Municipal de Cultura para a realização de seu programa de trabalho, porém com total
independência de atuação e gestão. O objetivo do CEU é tirar as crianças e adolescentes da
rua, dando-lhes a oportunidade de aprendizagem profissional e ocupação do tempo ocioso
com ações recreativas, esportivas, artísticas e educativas desenvolvidas pela Secretaria
Municipal da Juventude ou em parceria com outras secretarias (Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil; Bombeiro Mirim, Polícia Mirim, CRAS etc). Quanto à estrutura física, o CEU
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possui quadras poliesportivas, biblioteca, salas para cursos de teatro, violão, dança,
informática. Oferece ainda aulas de reforço de aprendizagem através do lúdico para crianças e
adolescentes com dificuldades. O quadro de funcionários responsável pelo desenvolvimento e
manutenção das atividades é composto por bolsistas cedidos pelas Secretarias Municipais e
também voluntários.
O CEU comporta ainda um espaço cênico com estrutura de iluminação, sonoplastia e
vestimenta cênica bastante limitada. Registra-se que neste local são realizadas muitas
apresentações teatrais e circenses, assim como projetos de cunho social que atendem a
comunidade local. Percebe-se este Centro como um lugar agregador da comunidade, dada a
grande adesão dos residentes do entorno nas atividades e ações programadas. Conforme
registra a pedagoga responsável pelo Centro, as atividades desenvolvidas permitem minimizar
algumas mazelas sociais que afligem o bairro onde está instalado, como o tráfico de drogas e
a violência, tornando possível o vislumbre de outras perspectivas através deste importante
trabalho no âmbito social.

Centro de Esportes e Artes Unificado – Rio Verde (GO)
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Biblioteca do Centro de Esportes e Artes Unificado – Rio Verde (GO)

Espaço Cênico do Centro de Esportes e Artes Unificado – Rio Verde (GO)

Dentre as propostas para construção de espaços físicos apresentadas pela Fundação
está a inauguração de um Teatro Municipal, tendo em vista a demanda para as atividades
musicais e cênicas em Rio Verde. Isso também foi sinalizado durante a aplicação do
questionário Sesc ao público comerciário. Quando perguntados sobre quais atividades eles
gostariam de ter mais acesso, o teatro aparece em 47% das respostas, seguido da música
13,3%, dança 9,3% e circo 8,2%. Este fato pode ser atribuído a atuação de coletivos teatrais na
cidade, em tempos passados, e a crescente atividade circense e musical no município
atualmente. Verifica-se que a cena local pode ser fomentada a partir da instalação de espaços
especializados, como um teatro com tratamento acústico adequado para receber
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apresentações cênicas e musicais, uma vez que estes segmentos se apresentam como
potenciais, conforme verificado nas entrevistas coletadas nesta ação de diagnóstico.

A visita ao Senac se deu justamente pela busca por espaços onde são realizadas
apresentações artísticas em Rio Verde. O gerente da Unidade do Senac ratificou a demanda
de público local para prestigiar programações envolvendo dança, teatro, música e circo no
auditório da Unidade. Dada a inexistência de um Teatro Municipal ou locais especializados
para a realização de apresentações artísticas, o auditório do Senac se mostra como uma
importante alternativa para artistas e públicos interessados em programações culturais,
apesar das limitações estruturais do espaço e da restrição de equipamentos para esta
finalidade. O auditório, com capacidade para 270 pessoas, tem seu uso voltado para atender
as demandas da própria Unidade e, em situação extraordinária, abre concessão para uso de
agentes externos, respeitando os critérios pré-estabelecidos pelo regimento da Unidade. A
“Noite Internacional” parece ser o único projeto do Senac voltado para o âmbito cultural,
ainda que associado ao curso de inglês oferecido. O evento abrange um sarau com
apresentações musicais, intervenções e declamações em língua estrangeira. Registra-se que
há um Centro de Convenções em Rio Verde ainda em construção e que a maioria dos eventos
acontece no espaço do Sindicato Rural (SENAR - Salão do parque de exposições agropecuária),
auditórios dos Hotéis Blue Tree, Canadá, Gelps e no auditório da Universidade de Rio Verde.
Não foi possível o diálogo com o Instituto Federal Goiano - que possui um grupo de teatro por conta da agenda de trabalho.
Registra-se aqui a falta sentida pela comunidade sobre o fechamento da biblioteca
Sesc na Unidade Operacional do Senac de Rio Verde. São recorrentes os depoimentos, por
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parte dos entrevistados durante o diagnóstico, sobre a lacuna deixada pela desativação deste
espaço, tendo em vista a relação já estabelecida junto da comunidade para pesquisa de
materiais de referência no seu acervo. Atualmente é identificada a carência por espaços
especializados para o desenvolvimento de atividades na área de biblioteca no município,
restando como opção apenas a “Biblioteca Municipal Rosulino Campos”.

Auditório Senac – Rio Verde (GO)

Outro ponto a se destacar é o potencial da cidade no segmento de literatura. Existe
expressiva produção literária por parte dos escritores locais em Rio Verde. Muitas publicações
são lançadas de forma recorrente, tendo as livrarias da cidade como pontos de encontro para
lançamento de livros, mesas redondas e sessões de autógrafos. Consciente dessa
característica, a Fundação Municipal de Cultura implantou o projeto “Escritor Agora tem vez”.
Trata-se de um prêmio que incentiva a produção literária e o surgimento de novos escritores.
Em contato com o Presidente da “Academia Rioverdense de Letras, Artes e Ofícios – ARLAO”,
criada em 1994, verifica-se que Rio Verde possui aproximadamente 70 escritores em
atividade, sendo que 30 destes têm cadeira cativa na ARLAO. A academia, instalada de modo
ainda improvisado na sede da Fundação Municipal de Cultura, está atualmente voltada à
promoção de palestras com escritores nas escolas públicas e privadas, tardes de autógrafos
com os autores, além de oferecer um espaço para que os escritores se reúnam mensalmente
para discussão de temas correlatos. Registra-se que o objetivo principal da academia é
catalisar projetos e lideranças artísticas para mapeamento de programações culturais de Rio
Verde, dando-lhes maior visibilidade e projeção.
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Embora exista a vocação para o segmento de literatura, conforme registrado
anteriormente, a cidade conta apenas com a “Biblioteca Municipal Rosulino Campos” para o
desenvolvimento de atividades no segmento de Biblioteca. Fundada em 03 de outubro de
1984, a Biblioteca conta com um acervo aproximado de 15 mil livros de Literatura Geral,
Brasileira, Infantil, Infanto-Juvenil, Pesquisa e Periódicos oriundos de doações de livros
indiscriminadamente (até 400 obras por mês). Não tem espaço para disposição adequada dos
livros. Possui sala de estudos para adultos precária e espaço infantil especializado. A biblioteca
é mantida pela Fundação Municipal de Cultura, e oferece espaço para o desenvolvimento de
cursos de pintura, balé, violão, dança de salão. Além disso, recebe turmas de alunos e
promove contações de histórias acompanhadas de música e teatro de fantoches.

A

coordenadora registra o atendimento em média de 60 pessoas por dia.

Biblioteca Municipal Rosulino Campos – Rio Verde (GO)

Do ponto de vista da memória e patrimônio cultural de Rio Verde a Fundação
Municipal de Cultura investe esforços na implantação do “Museu de Rio Verde”. Esta iniciativa
tem como objetivo agrupar documentos, livros, fotos e jornais de época, acrescidos de
móveis, objetos pessoais e de decoração, figurinos da era imperial, acessórios, ferramentas,
utensílios, pinacoteca, acervos audiovisual, fonográfico, arte sacra e demais manifestações
culturais e geológicas ainda não centralizadas num só espaço cultural. Atualmente o Museu
está sediado na Fundação e o acervo passa por um processo técnico de localização,
higienização, classificação e catalogação das peças.
Existe também a preocupação da Fundação quanto ao restauro de três casarões
tombados na cidade: Palácio da Intendência, Sobrado Major Frederico Gonzaga Jayme e
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Casarão Dona Ambrosina. Registra-se que o Palácio da Intendência tem a perspectiva de ser
ocupado com atividades formativas da Fundação. O Sobrado Major Frederico Gonzaga Jayme
sediará o Museu de Rio Verde e a Academia Rioverdense de Letras, Artes e Ofícios – ARLAO,
com restauro a ser realizado em parceria com a UNIRV. O Casarão Dona Ambrosina ainda
permanece ocupado por um residente e sem perspectiva para receber ações da Fundação.
Não há previsão para o início do restauro nem reforma destes espaços.

Palácio da Intendência – Rio Verde (GO)

Sobrado Major Frederico Gonzaga Jayme – Rio Verde (GO)
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Casarão Dona Ambrosina – Rio Verde (GO)
Em visita à Universidade de Rio Verde – UniRV o Pró-Reitor de Cultura, Extensão e
Assuntos Acadêmicos, apresentou diversos programas e cursos desta universidade pública
municipal, que se constitui também como estância de caráter privado. A Pró-Reitoria de
Cultura e Extensão desenvolve cursos na área de cultura como projetos de extensão. O “Coral
da UniRV” é um destaque na área musical no Município e Estado, realizando uma média de 30
a 40 apresentações por ano na Universidade e cerca de 10 em eventos fora da Instituição. O
Coral conta atualmente com 25 membros e não possui solista. Os participantes cantam os
mais diversos tipos de músicas, desde a renascentista, sinfonias, até o forró de Luiz Gonzaga e
o sertanejo, tradicional no estado de Goiás. Para participar do Coral, os interessados fazem
uma semana de aula e passam pela avaliação do professor/maestro Júlio Cesar Costa Barbosa.
Se aprovados, podem ganhar ainda descontos na mensalidade dos cursos oferecidos.
Os cursos de extensão são delineados conforme perfil do curso de graduação dos
participantes e são oferecidos gratuitamente à comunidade. Existe a perspectiva de
construção de um Centro de Convenções nas proximidades do Campus I da UniRV, porém as
obras se encontram paralisadas até o momento.
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Coral UniRV – Rio Verde (GO)
No âmbito das artes visuais identificou-se como potencial espaço expositivo o corredor
interior da Câmara Municipal de Rio Verde, local de passagem para os servidores da casa e
visitantes, que já recebeu algumas exposições de artistas locais, apesar das limitações técnicas
e estruturais identificadas, como a incidência luminosa não controlada, a vulnerabilidade das
peças expostas e a ausência de painéis expográficos. As exposições não são organizadas pela
Câmara e partem de iniciativas dos próprios artistas interessados. O espaço é cedido por meio
de solicitações via ofício para a Câmara. Grande parte dos entrevistados registra que este é
único espaço utilizado para exposições no município.
No âmbito das leis de incentivo, conforme verificado na pesquisa “Cartografia Cultural
Preliminar de Rio Verde (GO)”, pesquisa de reconhecimento do cenário local e as
necessidades imediatas do setor, bem como o apontamento das expressões culturais e sua
localização geográfica no munícipio, realizada em 2014 e disponibilizada pelo produtor
cultural responsável também pela gestão do CEU; é praticamente nulo o percentual de
aprovados pela lei Nacional de Incentivo à Cultura (lei Rouanet). Soma-se a isso o pouco
incentivo dos poderes públicos para promover oficinas e capacitações técnicas com foco na
elaboração e desenvolvimento de projetos culturais para produtores locais. A pesquisa
registrou cerca de 200 artistas residentes em Rio Verde, compreendendo os mais diversos
campos e fazeres. Muitos produtores e artistas não possuem conhecimento de seu segmento
cultural e carecem de compreensão sobre a legislação específica que poderia lhes auxiliar no
desenvolvimento de suas atividades. A situação tem reflexo direto na dificuldade de
viabilização dos projetos culturais em Rio Verde, onde somente 4% obtém financiamento da
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Fundação Municipal de Cultura, 2% por meio da Lei Goyazes (Programa de Incentivo à Cultura
de Goiás) e 1% por meio de Editais. Conforme verificado na mesma pesquisa, em 2012 foram
captados quase R$ 350 milhões por meio da Lei Rouanet para projetos aprovados no
segmento de artes cênicas (circo, teatro e dança), o maior índice daquele ano. Música e artes
visuais vieram na sequência, com R$ 285 mil e R$ 174 mil, respectivamente.

Verifica-se que o Sesc tem um amplo campo de ação a ser ocupado na cidade de Rio
Verde. Nas entrevistas realizadas com gestores e agentes culturais se percebe o
reconhecimento do Sesc como uma instituição diferencial por sua atuação nas várias esferas
do campo social.
Apesar da precariedade de condições técnicas para o desenvolvimento de
programações culturais no município, é notável o interesse da comunidade para
programações nas áreas de teatro, circo, literatura, música e biblioteca.
Por ser uma cidade que recebe uma quantidade significativa de pessoas como
vendedores, representantes comerciais e empresários do agronegócio durante a semana, nos
finais de semana não oferece opções de lazer. As opções mais citadas ficam restritas as
atividades de lazer em ranchos/fazendas. A ausência de programações culturais regulares
durante os finais de semana no município pode ser revertida em ações estratégicas e
continuadas nestes segmentos em espaços externos, conforme verificado nas programações
desenvolvidas pela Fundação Municipal de Cultura. Nesse sentido, entende-se que o Sesc
pode contribuir significativamente para o desenvolvimento da atividade cultural no município
a partir de projetos e programações sistemáticas que oportunizem cada vez mais a
participação de artistas e públicos, seja através do uso de áreas externas como praças
públicas, seja através da implantação de equipamentos culturais como teatro, salas de
concerto, biblioteca, sala de exibição para filmes, laboratórios de criação e pesquisa em artes.
A Fundação Municipal de Cultura se mostra como a principal instância promotora de
ações e projetos culturais no município. Conforme referido neste relatório, a estratégia de
ocupação dos espaços públicos, como praças, calçadões e locais abertos se apresenta como
uma alternativa bastante assertiva para realização de apresentações artísticas, facilitando o
acesso da comunidade residente nos bairros às manifestações artístico-culturais, dada a
carência de espaços especializados como teatros, salas de concerto e auditórios no município.
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Grande parte dos entrevistados afirma que a região e a cidade de Rio Verde é muito
rica, embora a distribuição de renda seja muito discrepante, visto que a média salarial do
município é impulsionada para baixo em decorrência da mão de obra barata migrada dos
estados Nordestinos.
É recomendável, quando da implantação da unidade operacional do Sesc em Rio
Verde, que se estreite a relação entre o Sesc a comunidade para que o desenvolvimento de
políticas voltadas para o fortalecimento da cena local seja viável. Desse modo, será possível
suprir a carência recorrente dos públicos de Cultura do Sesc interessados por programações
de qualidade e que oportunizem uma relação mais direta com a esfera do sensível e a partilha
de experiências e saberes artísticos e culturais.

LOCAIS VISITADOS DURANTE O DIAGNÓSTICO (NA ÁREA DA CULTURA)
- Secretaria Municipal de Esporte e Cultura;
- Fundação Municipal de Cultura;
- Diretoria de Turismo;
- Senac;
- Universidade de Rio Verde (UniRV);
- Praça Morada do Sol - Ponto de Cultura;
- Centro de Esportes e Artes Unificado
(CEU);

- Secretaria Municipal da Juventude;
- Câmara Municipal de Rio Verde;
- Pontinho Cultural;
- Academia Rioverdense de Letras, Artes e
Ofícios (ARLAO);
- Biblioteca Municipal Rosulino Campos.
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3.5 LAZER
O interesse pela compreensão do panorama do lazer do município de Rio Verde se
deve à importância deste contexto para o desenvolvimento das ações programáticas do Sesc.
O reconhecimento, pela instituição, do potencial do lazer para alcançar grandes contingentes
da clientela, assim como da necessidade de liberar o indivíduo dos efeitos do trabalho e
demais obrigações, apontando para uma intencionalidade formativa e transformadora, faz
com que esse entendimento seja fundamental20.
Durante este diagnóstico, foram ouvidos representantes dos órgãos públicos estaduais
de lazer, esporte e turismo; instituições de referência no campo do esporte e lazer;
associações de trabalhadores; representantes de empresas do trade turístico e, por fim, os
comerciários da região. Também foram visitados espaços públicos e privados de lazer.

Administração Pública

Associações e Representações

Iniciativa Privada

Secretaria Estadual de Esportes

AABB21

Agência de Turismo

Secretaria Estadual de Ação Urbana

SETHORESG22

Meio de Hospedagem

Diretoria de Turismo

COMIGO23

Faculdade privada

A privatização do lazer em Rio Verde
É impossível dissociar a situação da prática do lazer no município de Rio Verde e seu
entorno da compreensão sobre os clubes e espaços privados de lazer que existem na região,
reconhecida como “capital brasileira do agronegócio”. Esta expressão foi repetida em várias
entrevistas realizadas durante este trabalho, e reflete uma cidade em crescimento vertiginoso
em função da produção agropecuária. As oportunidades de emprego atraíram empresas e
trabalhadores de diversos estados brasileiros, dobrando o número de habitantes da cidade e
fazendo com que outras atividades também se desenvolvessem, como os campos da
educação e do comércio.
Este crescimento da população se deu, de forma mais acelerada, nos últimos 25 anos;
entretanto, segundo a Secretaria Estadual de Esportes, os espaços de lazer não
20

SESC, 2008.
Associação Atlética Banco do Brasil
22
Sindicato dos empregados em turismo, hotéis, restaurantes, bares, lazer e similares do Sudoeste Goiano
23
Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano
21
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acompanharam esta evolução, nem em termos quantitativos, nem em termos de manutenção
e qualidade. Embora existam, de acordo com a Secretaria de Ação Urbana, 32 praças em Rio
Verde, não há projetos de ocupação regular e sistemática desses espaços.
Com isso, a iniciativa privada buscou suprir a demanda por lazer, natural em uma
cidade em expansão, de duas formas:

1)

Criação de clubes de lazer particulares, ao qual o acesso é feito mediante a aquisição
de títulos e cujos donos são famílias de alto poder aquisitivo
Os dois clubes mais tradicionais da cidade são o Clube Campestre, destinado à classe A
e cuja adesão se dá a partir de convite de outro sócio; e o Thermas Park, voltado à
classe B. Ambos possuem estrutura semelhante à um resort, com atividades de lazer
diversas para a família. Estes clubes atraem as famílias de maior poder aquisitivo de
Rio Verde e também visitantes de municípios próximos. A adesão tem preços bastante
elevados.

2)

Criação de clubes de lazer exclusivos para funcionários das empresas de grande porte
e/ou associações de Rio Verde, incluindo suas famílias
Empresas como BRF e associações como a AABB e a COMIGO possuem seus próprios
espaços de lazer, destinados exclusivamente aos funcionários e seus familiares,
mediante participação financeira, normalmente, de baixo custo.

ACESSO AOS CLUBES PRIVADOS
CLUBE
Campestre

ADESÃO
R$ 12.000

Thermas Park

R$ 8.000

COMIGO

Não há

AABB

R$ 500

MENSALIDADE
Não obtivemos a
informação
Não obtivemos a

DAY USE (por pessoa)

PÚBLICO ALVO

R$ 100 (o associado tem
direito a 4 convidados

Classe A

grátis)
R$ 100

Classe B

1% sobre o salário,

Não obtivemos a

Funcionários da

limitado a 1 SM

informação

Cooperativa e familiares

Não obtivemos a

Funcionários do Banco

informação

do Brasil e familiares

informação

R$ 128

103

Imagens do Thermas Park
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Imagens da Associação Atlética COMIGO
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Imagens da AABB
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Os representantes da Diretoria de Turismo de Rio Verde e da AABB afirmam que o
lazer da cidade, atualmente, é restrito aos clubes, bares e shopping. O representante da
COMIGO citou também a falta de áreas de lazer financeiramente mais acessíveis, pois
considera os clubes caros para o padrão da maioria dos trabalhadores da cidade.
É possível, portanto, destacar três grupos de trabalhadores a partir das suas
alternativas de lazer em Rio Verde: o primeiro grupo são as famílias das Classes A e B, que
frequentam os clubes tradicionais; o segundo grupo são os funcionários de empresas de
grande porte instaladas na cidade; o terceiro grupo são os moradores de Rio Verde que não
fazem parte de nenhum dos grupos anteriores, no qual estão inseridos os trabalhadores do
comércio, que têm salário médio entre R$1.000 e R$ 1.200, de acordo com o SETHORESG.
Nesse sentido, os resultados da pesquisa demonstram que 82% dos comerciários sentem falta
de opções de lazer, sendo que para 18% este é um dos pontos negativos da cidade. Os clubes
e parques aquáticos e as praças e parques foram os itens mais citados, com aproximadamente
26% cada.

Falta de Opções de Lazer
82,1

Sim
Não
Não
respondeu
16,7
1,3

Opções de Lazer
26,4

26,4

Clube / Parque
aquático
Praças / Parques
20,1

Teatro

Outro

13,9

Quadras de
esportes
Biblioteca
4,9

4,7

Cinema
2,5
1,1
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É compreensível esta percepção, já que os clubes privados estão direcionados a
públicos específicos; é preciso destacar, também, que é relativamente recente a preocupação
com os efeitos negativos para a estrutura de nossas cidades causados pelo processo de
urbanização crescente, como a falta de espaços para o lazer, colocados numa falsa hierarquia
de necessidades, segundo Marcellino (2006).
O município de Jataí, onde já existe uma unidade operacional do Sesc, foi citado mais
de uma vez como exemplo de município onde existem espaços de lazer mais acessíveis ao
público de menor renda. O representante da COMIGO estima que em torno de 60% da
clientela que frequenta os clubes daquela cidade são moradores de Rio Verde, distante 93km.
Nessa perspectiva, e na busca por alternativas de lazer com mais equipamentos
acessíveis à população – para além de praças públicas – visitou-se também o Clube Dona
Gercina, espaço de lazer público, localizado no setor de mesmo nome, bastante comentado
em tom de lamento durante as entrevistas devido à falta de manutenção de suas instalações.
O espaço é administrado pela prefeitura e oferece aulas de diversas modalidades de
segunda a sexta, incluindo basquete em cadeira de rodas, serviço de equoterapia e transporte
para usuários. Não existe mensalidade para uso das instalações, que compreendem ginásio,
campo de futebol, quadra poliesportiva, playground, salão de eventos, entre outros. No
espaço também funciona uma escola municipal, mas não foi possível saber quantos alunos
estão matriculados.
O parque aquático possui boa estrutura, mas está desativado e com sinais de
deterioração, impedindo o uso em atividades regulares oferecidas pelo clube, como
hidroginástica e natação, e também o uso recreativo aos finais de semana pela população. Os
demais espaços não estão inutilizáveis, mas é perceptível a falta de manutenção regular.
Durante a visita, em um dia de semana, o espaço estava vazio e não havia nenhuma atividade
acontecendo, exceto as atividades da escola.

‘A manutenção precária dos espaços públicos impacta diretamente a
qualidade de vida e o lazer das populações. Se existe vida e atividade no
espaço urbano, então também existem trocas sociais, mas se o espaço for
desolado e vazio, nada acontece”. (GEHL, 2013).
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Imagens do Clube Dona Gercina
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O CEU – Centro de Esportes e Artes Unificado, administrado pela Secretaria Municipal
da Juventude, também foi visitado. O diálogo junto às demais secretarias, conforme já
exposto neste documento24, tem permitido que o espaço se torne referência na cidade, em
especial para a região do bairro do Céu Azul e adjacências. A prática de esportes e atividades
culturais, para diversas faixas etárias tem no CEU um espaço qualificado em uma área carente
do município.

Imagens do CEU

24

Para maior detalhamento da estrutura do Centro de Artes Unificado e suas atividades, veja a seção Cultura
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Os comerciários apontaram a violência como principal ponto negativo de Rio Verde e
35% afirmaram que preferem ficar em casa quando dispõem de tempo livre. O representante
do curso de Educação Física da Faculdade Objetivo reconhece este fenômeno e entende ser
necessário promover a ocupação dos espaços públicos para combatê-lo, no entanto, acredita
que falte estímulo do poder público para que a iniciativa privada apoie o lazer na cidade.
Atualmente, há poucos projetos nesse sentido. A representante da Secretaria Estadual de
Esportes confirma a pouca parceria entre município e estado, mas reitera que a área de
Segurança Pública considera projetos de esporte e lazer fundamentais para redução da
violência na cidade.

Tempo Livre

Fica em casa
Outro

35,3

Pratica esportes
Vai ao shopping
Pratica atividades religiosas
Viaja

22,4

Vai a um clube/balneário

Lê

7,7

Fica na internet (em casa ou
lan house)
Não tenho tempo livre
6,8

6,0

5,8

5,4

Não respondeu

5,2
3,3
1,5

0,4

0,2

Frequenta atividades
culturais

Esses resultados vêm sendo corroborados por pesquisas de diagnóstico realizadas em
outras localidades. Percebemos que o crescimento desordenado das cidades provoca o
isolamento dos habitantes; crescem as atividades de lazer no interior dos lares, dos clubes,
dos condomínios fechados – que podem, em Rio Verde, estar representados pelos “ranchos”
particulares frequentados aos finais de semana como um refúgio das famílias, conforme
verificado durante as entrevistas.
As consequências das questões políticas e econômicas envolvendo o espaço acabam
fazendo com que um equipamento não específico de lazer – o lar – venha se tornando, já há
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algum tempo, o principal lugar, na sociedade contemporânea, para morar, trabalhar e
brincar25.
Como possíveis causas deste fenômeno, a violência, a falta de segurança, o tráfico de
drogas e a dificuldade de mobilidade são identificadas como fatores impeditivos à escolha do
lazer das pessoas, contribuindo para que fiquem reféns de suas próprias residências.
Uma opção que as cidades têm buscado para combater a questão são as Ruas de Lazer
(fechamento de ruas ou avenidas para o lazer da população de forma sistemática). Em Rio
Verde, no entanto, não há projetos com esta característica. Igualmente, em nenhum
momento foi comentado, durante as entrevistas, sobre projetos de colônia de férias para
crianças, algo que merece investigação mais detalhada pois pode configurar gap interessante
de trabalho da instituição.
Nesse sentido, a afirmação institucional do Sesc no campo do lazer deve se concentrar
na extrapolação do papel complementar à ação governamental, indo além da democratização
do acesso ao lazer, mas desenvolvendo uma programação atrelada à valores e ideais
positivos, contribuindo para um indivíduo melhor e, consequentemente, para uma sociedade
melhor26.

Meninos brincando de bola na Praça dos Pais

25
26

Rodrigues, 2002; Marcellino, 2006.
Sesc, 2012.
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Em complemento à compreensão do lazer acessível ao comerciário de Rio Verde,
algumas praças foram visitadas durante o período de diagnóstico, conforme segue:

PRAÇA DOS PAIS
EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES ATUAIS
Bastante arborizada

Quadra de futsal descoberta

Equipamentos da academia em

Academia ao ar livre

bom estado

Playground

Playground carente de
manutenção

OBSERVAÇÕES
Foi uma das poucas praças onde
havia crianças brincando,
próximo de 11h. Todas
estudavam no turno da tarde
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PRAÇA BAIRRO POPULAR
EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES ATUAIS

Quadra poliesportiva coberta

Bastante arborizada

Playground

Quadra em bom estado

OBSERVAÇÕES
Houve relatos em entrevistas
sobre usuários de drogas. Não foi
visto durante a visita.

PRAÇA MUTIRÃO
EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES ATUAIS

Quadra poliesportiva

Bastante arborizada

coberta

Quadra em bom estado (estava recebendo

Playground

manutenção durante a visita)

OBSERVAÇÕES

--

114

PRAÇA MORADA DO SOL
EQUIPAMENTOS
Quadra poliesportiva coberta
Playground
Academia ao ar livre

CONDIÇÕES ATUAIS
Arborizada
Quadra em bom estado

OBSERVAÇÕES
Muitas crianças brincando e
adultos praticando caminhada
no momento da visita
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ESPELHO D’ÁGUA
EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES ATUAIS

OBSERVAÇÕES

Pista de caminhada, academia ao ar

Ótima condições de todos os

Espaço aberto ao público e

livre, playground, quadras

equipamentos, local arborizado e

bastante frequentado no início e

poliesportivas,

atrativo

no fim do dia
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Apresentamos, a seguir, análises sobre alguns resultados da pesquisa realizada com
comerciários, especificamente sobre o lazer, os quais podem auxiliar na reflexão sobre o
contexto em que se insere o Sesc em Rio Verde:


Qual(is) seu(s) dia(s) de folga?
Dias de Folga

Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira

67,3

Quinta-feira
Sexta-feira
Sábado (meio período)
Sábado (integral)
Domingo

Por escala
10,4

12,8

Nenhum
4,4

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

4,4
0,2

Não respondeu

O domingo é o dia de folga de 67% dos entrevistados e o sábado, 13%; via de regra,
portanto, o final de semana é o período com maior potencial de alcance das ações do Sesc na
região para o público comerciário, sem, no entanto, limitá-las. É importante, neste caso, ter
em mente o trabalho como processo contínuo na sociedade do conhecimento: as
delimitações entre as atividades humanas são mais difíceis de serem percebidas e os
conteúdos culturais, do mundo do trabalho e do mundo do lazer se interrelacionam. Cabe
destacar aqui, no entanto, que 76% dos entrevistados afirmaram trabalhar mais de 40 horas
semanais, portanto, é possível que o tempo livre de meio de semana, ideal para realização de
atividades sistemáticas, pode ser reduzido, algo que merece atenção.
Obviamente esta informação não inviabiliza projetos com dinâmicas diferentes, como
a iniciação esportiva para crianças entre quatro e doze anos, no contraturno escolar. A
Secretaria Estadual de Esportes promove projeto para esta faixa etárea e estima que
atenderá, em 2017, de quatro a cinco mil crianças em diversas modalidades; contudo, cabe
destacar que há um desejo expresso da administração pública de transformar Rio Verde em
um pólo de esporte juvenil do estado, identificando atletas de alto rendimento. Nesse
sentido, este público carece de projetos com conteúdo educativo e não competitivo. Em mão
contrária estão os projetos direcionados aos idosos, pois não existem na cidade. O Estado
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estima que 200 idosos são atendidos regularmente nas academias ao ar livre, mas o número é
impreciso e incipiente para a população de Rio Verde. Na verdade, é um público com poucas
oportunidades de lazer e prática esportiva na região. Estas faixas etárias também não são
contempladas como público alvo dos espaços privados de lazer, direcionados quase sempre
para o público adulto. Dessa forma, estes nichos específicos de atuação (juventude no
contraturno e trabalho com idosos) devem ser considerados como destaque na programação
do Sesc na região.


Você pratica atividade física? Qual motivo?

Pratica Atividade Física
Não
55,7

Diariamante
De 2 a 3 vezes na
semana
Esporadicamente
De 4 a 5 vezes na
semana

19,2
14,2

Outro
5,3

3,1

1,3

Não respondeu

1,3

Motivo de Não Praticar Atividade Física
Falta de tempo
55,6

Falta de disposição
Falta de dinheiro
Outro
Falta de espaço apropriado
Limitações físicas (artrite,
problemas no joelho, perna,
coração, etc.)
Não respondeu

24,6

Não gosta

8,2
5,3

2,4

1,9

1,0

Por causa do clima
0,5

0,5

0,0
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Mais da metade dos entrevistados afirmam não praticarem atividades físicas regulares
e o principal motivo é a falta de tempo segundo 55% deles. Este dado tem sido observado em
outros territórios: O Perfil de Praticante de Atividade Física e Esporte No Brasil apresentou
que a falta de tempo foi o motivo de 70% dos entrevistados na pesquisa realizada em 201327.
Não obstante a ausência de políticas públicas direcionadas para a prática esportiva entre os
moradores, trata-se de um resultado que reproduz a vida urbana contemporânea, na qual o
trabalho e as obrigações familiares acabam por limitar o tempo livre; a isso soma-se a ideia,
reforçada pela sociedade de consumo atual, de que a busca por um corpo feliz e saudável traz
consigo a noção de trabalho e produção muito intensa, inibindo a vivência simples do lazer e
do esporte28.
Sendo o tempo livre o ponto de partida natural para a realização de propostas de lazer
no Sesc, a falta de tempo e disposição relatadas na pesquisa guardam um desafio para a
instituição, que é tratar do tempo livre oriundo da atitude do indivíduo, ou seja, um tempo no
qual as ações pessoais sejam fundadas de forma consciente e espontânea. As ações de
educação para o lazer (entretenimento com propostas educativas) podem contribuir com esse
processo, assim como uma atenção especial às práticas esportivas citadas pelos comerciários
entrevistados, detalhadas mais adiante.


Se pratica atividade física, qual(is)?

Atividade Física que Pratica
32,7

Musculação
Caminhada / Corrida

31,5

Futebol ou Futsal
Ciclismo
Outro
Lutas
Dança

Natação / Hidroginástica

14,3

Vôlei
Treinamento Funcional
6,0

Pilates / Yoga

5,4
3,0

27
28

1,8

1,8

1,8

Não respondeu
0,6

0,6

0,6

0,0

Ginástica

BRASIL, 2013.
Rolnik, 2000.
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A musculação e a caminhada foram apontadas por aproximadamente 32% dos
respondentes como as atividades mais praticadas. Os preços das academias particulares da
cidade estão entre R$100 e R$150 e, segundo o representante da Faculdade Objetivo, existe
grande demanda pela contratação de professores recém formados e também estagiários;
também comentou que devido ao desenvolvimento econômico da cidade, é comum os
educadores físicos trabalharem como personal trainer mas, ao mesmo tempo, considera o
alto preço das academias um dos motivos que levam ao alto índice de praticantes de
caminhada.
As academias ao ar livre do município, que somam 17 no total, são responsabilidade da
Secretaria de Saúde, pois o objetivo inicial da implantação, de acordo com representante da
prefeitura, foi a inibição de usuários de drogas nos espaços públicos. Durante o período de
visita, alguns espaços foram visitados e foi possível avaliar o bom estado de manutenção dos
aparelhos.

Praça dos Pais

As práticas ao ar livre representam, entre os comerciários, 45% dos locais de realização
de atividades físicas em Rio Verde. A partir deste resultado, é importante reiterar que,
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embora os clubes privados sejam uma realidade da cidade, se trata de um cenário
praticamente inexistente para este público, representando apenas 6% dos respondentes.


Onde você pratica?
Local que Pratica Atividade Física
Ao ar livre

45,0

Academia particular

38,4

Centro Esportivo
público
Clube particular
Outro
7,9

6,0

Não respondeu
1,3



1,3

Se pudesse escolher, qual atividade você praticaria?
Atividade Física que Praticaria
Musculação
Caminhada / Corrida
Natação /
Hidroginástica
Dança

19,7

Ciclismo
Outro
13,5

13,0

Futebol ou Futsal
11,1

Lutas
8,3

Pilates / Yoga
7,8

Vôlei
5,9
4,7

Não respondeu

4,5
3,6

3,6

Ginástica
2,4

1,9

Treinamento Funcional

Embora a musculação tenha se destacado entre as atividades que os comerciários têm
o desejo de realizar, com 20% das respostas, é importante analisar a dispersão entre as
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atividades citadas: caminhada, natação e dança estão alinhadas, com uma boa frequência de
respostas; em seguida, ciclismo. Já as lutas e pilates/yoga apareceram em linha, mas com uma
frequência próxima ou acima de esportes coletivos e mais tradicionais, como futebol ou vôlei.
A modalidade caminhada não é uma surpresa, dadas as informações sobre a falta de
tempo, exploradas anteriormente; natação, dança, yoga e pilates podem ser resultados da
ausência de espaços adequados na cidade para este público; já o ciclismo tem características
semelhantes à caminhada no que tange ao baixo custo, contudo, as percepções sobre a
violência crescente na cidade podem levar a desistência de pedalar após o trabalho ou aos
finais de semana.
“O espaço público da cidade democraticamente gerido garante acesso e
oportunidades de expressão de todos os grupos da sociedade e liberdade
para atividades alternativas. “ (Jan Gehl, 2013, p. 28)

Turismo em Rio Verde
A cadeia produtiva do turismo em Rio Verde é dependente direta do segmento
agropecuário. O desenvolvimento dessa atividade fez com que serviços de transporte,
alimentação e hospedagem fossem, gradativamente, sendo solicitados para atender à
demanda crescente. Em 2016, por exemplo, o aeroporto da cidade atendeu 28.45329 pessoas
no único voo comercial diário, operado pela Azul.
Os eventos em torno da atividade agropecuária são fundamentais para a manutenção
dos serviços de hospedagem. A TECNOSHOW, segunda maior feira do segmento no Brasil, que
ocorre anualmente, dobra o faturamento da rede hoteleira. Atualmente, Rio Verde possui 37
meios de hospedagem, correspondentes a 1.223 UHs, que ficam com ocupação máxima nesse
período, de acordo com pesquisa recente realizada pela Diretoria de Turismo. No entanto, a
cidade não comporta tamanha demanda, o que obriga aos clientes a usarem a rede hoteleira
de outros municípios. Mesmo assim, aumentar a quantidade de eventos e feiras é a principal
estratégia da Diretoria de Turismo para alavancagem do turismo na região.
A mesma pesquisa informa que, durante a semana, a ocupação média dos hotéis de
Rio Verde é 61% durante a semana, e aos finais de semana, 31%, o que corresponde a 880

29

ANAC, 2017
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leitos ociosos de segunda a sexta e 1.578 entre sábado e domingo, aproximadamente. As
origens principais dos hóspedes são as cidades de São Paulo, Goiânia e Jataí.
É comum o conceito de geração de emprego e renda permear os discursos em defesa
do aumento escalar da atividade turística nas cidades, contudo, muitas vezes são ignorados os
fatos de que esse é um segmento no qual os salários médios são geralmente baixos, e os
empregos, de baixa qualificação. O cenário em Rio Verde não é diferente: Segundo
representante da principal cadeia hoteleira da cidade, o salário médio dos funcionários é
baixo (aproximadamente R$1.200,00) e há uma percepção geral entre os gestores da má
qualidade da mão de obra. A mesma profissional também afirmou que a diária média dos
hotéis de Rio Verde é baixa, mas não informou valores.
O segmento do lazer é muito pequeno e não faz parte do público alvo dos hotéis e
pousadas da região (com exceção do Silvestre Thermas Park, pois trata-se de um resort). Não
há, por exemplo, oferta de passeios turísticos nos principais empreendimentos, assim como
não existem guias de turismo cadastrados na cidade. As onze30 agências de turismo da cidade
têm o emissivo como produto principal, especialmente para o nordeste e destinos
internacionais. De acordo com uma representante de agência de turismo que opera com
crédito facilitado, isso se deve porque a população de Rio Verde não demonstra interesse em
conhecer o próprio estado; quando perguntada porque decidiu operar com facilidades de
pagamento, informou ter percebido que existe demanda reprimida para emissivo entre o
público de renda mais baixa, pois é um nicho não trabalhado pelas outras agências.
Reforçando o exposto nesta pesquisa, o comerciário tem acesso restrito aos principais
produtos de lazer da cidade de Rio Verde; isso significa que passeios de um dia para estes
espaços ou municípios próximos, assim como excursões por dentro do estado de Goiás,
podem surgir como possibilidades de acesso ao lazer para este público. No entanto, a
inexistência de guias de turismo na cidade é impeditiva para a realização de trabalhos
consistentes que possibilitem dar início a iniciativas mais criativas de roteirização de Rio Verde
em ações de turismo social. Mesmo que configure demanda e se vislumbre possibilidades
neste caminho, cursos de formação são fundamentais para viabilizar o processo.
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4. POSSÍVEIS CAMINHOS

A cidade de Rio Verde cresceu rapidamente, porém, de maneira desordenada, na
esteira do desenvolvimento do agronegócio. Isso acarretou prosperidade econômica para uns,
e problemas diversos para outros, em vários segmentos: infraestrutura, violência, lazer,
cultura, saúde, entre outros.
Em muitas entrevistas, o Sesc foi reconhecido pela qualidade de suas ações, assim
como pelo seu potencial transformador quanto às perspectivas de futuro dos indivíduos
alcançados por suas ações e projetos. Diante desse cenário, em parceria com instituições
públicas e privadas de cunho social, entende-se ser viável realizar ações diversas, intra e
extramuros, com diferentes públicos em diferentes cenários de atuação.
O trabalho de fortalecimento de vínculo com a comunidade, objetivando o
desenvolvimento local, especialmente em áreas que não contam com equipamentos sociais, é
fundamental, e para isso recomendamos ações conforme orienta o documento “Diretrizes
Gerais de Ação do Sesc” (2010).
A juventude e o idoso são públicos que merecem pesquisas adicionais, pois foram
bastante citados durante o diagnóstico e precisam de ações mais assertivas em todos os
campos de atuação. Na educação, por exemplo, é preciso ofertar projetos e programas que
ampliem e aprimorem o atendimento na perspectiva de colaborar para a Educação Integral do
sujeito.
Compreende-se, também, que não há falta de vagas na Educação Básica, pois a
orientação legal é que os Gestores acolham àqueles que buscam matrículas. No entanto,
faltam equipamentos, estrutura segura e qualidade curricular. No que tange aos professores,
cabe a implementação de projetos de formação que congreguem profissionais das redes
pública e privada, seja por meio de ação presencial ou à distância.
No campo da Saúde, é preciso destacar a preocupação com o uso abusivo de álcool e
outras drogas, como maconha e crack, assim como a subnotificação de doenças como
hanseníase e tuberculose, pontos que merecem atenção na cidade.
Igualmente, sublinha-se a necessidade de ações sistemáticas de promoção de saúde
sexual e saúde reprodutiva, alertando para o lançamento do Guia da Promoção da Saúde
Sexual e Saúde Reprodutiva do Sesc, que aborda essa temática de forma aprofundada.
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É preciso, portanto, trabalhar sistematicamente fatores de proteção como o bem-estar
psicológico pessoal e emocional, habilidades sociais e pessoais, pois todos contribuem para
reduzir as vulnerabilidades. Por isso, questões inerentes à promoção da saúde e prevenção de
agravos são prioritárias, e devem contribuir para nortear as ações sistemáticas no campo da
saúde pelo Sesc em Rio Verde, contribuindo para o alcance do potencial dos indivíduos.
A ausência de programações culturais regulares durante os finais de semana no
município pode ser revertida em ações estratégicas e continuadas nestes segmentos em
espaços externos. A instituição pode contribuir significativamente para o desenvolvimento da
atividade cultural na cidade a partir de projetos e programações sistemáticas que
oportunizem a participação de artistas e públicos, seja através do uso de áreas externas, como
praças públicas, ou da implantação de equipamentos culturais.
Acredita-se que a cena artística local possa ser impulsionada a partir da instalação de
espaços especializados para atividades culturais, como uma biblioteca e um teatro de médio
porte, com tratamento acústico adequado para receber apresentações cênicas e musicais,
uma vez que estes segmentos se apresentam como potenciais na região. O estreitamento
entre o Sesc e a comunidade é fundamental para que o fortalecimento da cena cultural seja
viável.
Os espaços públicos não têm suprido a demanda por lazer na cidade de Rio Verde, seja
pela reduzida quantidade, seja pela manutenção inadequada, ao mesmo tempo em que os
espaços privados possuem altos preços, inviabilizando o acesso dos comerciários, que
percebem esta carência. Soma-se a isso a percepção de violência crescente na cidade, o que
também tem limitado o uso de parques e praças, especialmente à noite. Sendo assim, existe
demanda para ações e equipamentos de lazer na região.
Projetos cujo cenário é a rua e a praça, como corridas de rua; caminhadas; ações de
recreação em praças e ginásios; passeios de um dia; entre outros, são ações de
entretenimento educativo que contribuem para elevar a sensação de pertencimento do
comerciário à sua cidade.
Ações direcionadas às juventudes, em especial, iniciação esportiva na faixa de quatro a
12 anos de idade, sem o apelo à competição e projetos de colônias de férias surgem como
oportunidades de trabalho, em conjunto com ações direcionadas à prática de atividade física
para o idoso, que é pouco atendido no município.
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No quesito estrutura física, é possível pensar, para além da academia tradicional
(atividade bastante frequentada), também em modalidades funcionais para o mesmo espaço,
na linha das atividades citadas pelos comerciários, como dança, pilates e yoga. Na mesma
linha de raciocínio, estruturas de Playground a partir de conceitos inovadores de recreação,
baseada na autonomia da criança, parecem interessantes pois há pouca oferta para o público
infantil. Além disso, equipamentos para lutas (judô, capoeira, caratê), devido à pouca oferta
de espaços especializados e equipamentos relacionados às práticas esportivas coletivas
(quadra poliesportiva, campo society etc.) são estruturas com demanda no município.
Por fim, é possível pensar na oferta de passeios e/ou excursões de Turismo Social para
equipamentos de lazer de Goiás (Caldas Novas, por exemplo), roteiros turísticos em cidades
próximas, assim como roteiros em outros estados.
É preciso, entretanto, estar atento a algumas possíveis dificuldades ao longo do
processo de reflexão sobre o Programa Lazer para Rio Verde: A violência percebida pelos
moradores e a falta de tempo para o lazer expressa na pesquisa, assim como um elevado
tempo de trabalho semanal, são desafios a serem superados pela instituição; a ausência do
hábito do lazer do público comerciário, que pode ter origem a partir da sua histórica exclusão
dos clubes privados e, por fim, apesar da demanda reprimida para passeios e excursões, é
sabido que a inexistência de Guias de Turismo na cidade pode inviabilizar projetos deste tipo.
Há dúvidas se haveria utilização de um parque aquático durante o final de semana,
embora o equipamento e a natação tenham sido citados pelos comerciários. Neste caso em
especial, recomenda-se investigação mais detalhada, utilizando, se possível, o histórico da
Unidade de Jataí para fins comparativos.
Por último, cabe destacar a necessidade da leitura atenta deste documento e,
especialmente, dos resultados das pesquisas com comerciários, para a correta interpretação
das sugestões descritas nesta seção e para não limitar as possibilidades de trabalho; a
criatividade e inovação devem estar à frente do processo. Nesse sentido, incentivamos as
equipes a realizarem pesquisas regularmente, verificando as percepções dos comerciários e
identificando oportunidades de melhorias.
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