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Jóquei convoca novas eleições
Clube mais tradicional de Goiânia deve eleger diretoria para o biênio 2019/2020 no próximo
dia 30. Até agora não há chapa registrada e prazo máximo vai até o dia 15 deste mês

04/12/2018 - 23:00

Os 1.643 sócios remidos proprietários do Jóquei Clube de Goiás poderão eleger a
nova diretoria da entidade no próximo dia 30. O clube sofre grande crise
administrativa e �nanceira há pelo menos seis anos e no ano passado chegou a
negociar a venda da sua sede, entre a Rua 3 e a Avenida Anhanguera, para o
pagamento da dívida que está em torno de R$ 41 milhões e ainda a construção de
uma nova sede social, que seria localizada no Hipódromo da Lagoinha. Com a
publicação das negociações da venda da sede, sócios e a sociedade em geral
realizaram manifestações contrárias à ação.

A disputa eleitoral para o �nal do mês deve �car exatamente em relação a esses
dois contrapontos. Até agora, nenhuma chapa foi inscrita no pleito e o prazo se
encerra no próximo dia 15. Nos bastidores, fala-se em duas chapas disputando o
cargo de presidente social. O atual presidente, o advogado Manoel Mota já teria
indicado a vontade de se reeleger. O POPULAR tentou falar com ele nos últimos
quatro dias, mas não foi atendido nem pelo telefone e nem por mensagens. A
reportagem apurou, por outro lado, que Mota teria di�culdades para conseguir
montar a chapa, que necessita de 33 nomes, pois componentes da atual diretoria
estariam pensando em não se candidatar.

Há outros ainda que devem compor chapa de oposição, que será do movimento
Salve Jóquei, iniciado no �nal do ano passado. Um deles é César Sebba, ex-jogador
de basquete e empresário. Ele está na atual diretoria, mas deve compor a chapa de
oposição. Segundo ele, ainda não está de�nido quem será o candidato à
presidência. Também nos bastidores, fala-se que ele encabeçaria a chapa. “Ainda
não decidi sobre isso. Sei que estou com o pessoal do Salve Jóquei, porque é um
absurdo querer vender aquela sede e acharem que é a única solução para o clube”,
diz.

Este grupo de pessoas foi quem protagonizou as manifestações contra a venda da
sede do clube na Rua 3, do Centro. Na época, sócios remidos e seus representantes
iniciaram uma campanha para chamar outros sócios remidos para assinarem um
abaixo assinado que viria a ser uma ação civil que impedisse a venda da área.
Atualmente, este grupo conseguiu uma liminar judicial que mantém impossibilitada
a venda da sede do clube e a diretoria atual tem recorrido da decisão.

Manoel Mota, em outras oportunidades, a�rmou que apenas a venda da área
poderia solucionar a questão do Jóquei. A oposição a�rma que há a possibilidade
de encontrar renda com a os sócios remidos e ainda abrir novos títulos de sócios
proprietários para a venda.

 

Tombamento ainda não está decidido

O movimento Salve Jóquei que impediu a negociação da venda da sede do Jóquei
Clube de Goiás no ano passado, recebeu a ajuda do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo de Goiás (CAU-GO). A entidade classista defendia o posicionamento de
preservação do prédio, sem deliberar sobre a venda ou não. Isso porque a obra é
de autoria do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, um ícone da área, e por
representar características do movimento conhecido como brutalismo.

Na ocasião, o CAU foi responsável por entrar com processo no Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para que o mesmo considerasse o

Prédio sede do Jóquei Clube de Goiás, no Centro de Goiânia: venda das instalações foi alvo de polêmica (Foto:
Zuhair Mohamad)
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Navegue pelo assunto:

Cidades Jóquei Patrimônio Histórico Clube de Goiás

Leia também:

tombamento da sede, o que impediria que o mesmo fosse demolido. Segundo o
Iphan, o pedido de tombamento está sendo analisado. “O processo foi discutido
este ano na Câmara Setorial de Arquitetura e Urbanismo do Conselho Consultivo do
Patrimônio Cultural e está em fase de elaboração de parecer técnico pelo
Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização (Depam) do Iphan”. De acordo
com o órgão, o prazo legal para esse tipo de análise/instrução “é de cinco anos,
conforme estabelecido na Carta do Cidadão, mas vem sendo analisado com a maior
celeridade pelo Iphan”. 

No entanto, com a liminar judicial conseguida pelos sócios remidos no começo
deste ano, a venda �cou estagnada. À época, a Igreja Universal chegou a investir
em análise do prédio da sede para fazer o projeto de como seria o templo
instalado no local. A proposta, segundo apurou O POPULAR, era de R$ 45 milhões e
o pagamento das dívidas do clube. A reportagem veri�cou que a proposta continua
válida, desde que não se tenha mais impedimentos judiciais.

Os comentários publicados aqui não representam a opinião do jornal e são de total responsabilidade de seus autores.
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Joqueanos buscam sócios para tentar
destituir atual diretoria
A intenção é conseguir o apoio de pelo menos 130 remidos para conseguir formar uma
assembleia conforme o estatuto do clube

05/02/2018 - 21:36

Em busca de impedir a venda da sede social do Jóquei Clube de Goiás, localizada
entre a Rua 3 e a Avenida Anhanguera, no Centro de Goiânia, um grupo de
joqueanos tem buscado sócios remidos pelas redes sociais. A intenção é conseguir
o apoio de pelo menos 130 remidos para conseguir formar uma assembleia
conforme o estatuto do clube. Este encontro serviria para votar a destituição da
atual diretoria, comandada pelo advogado e ex-deputado estadual Manoel Mota. O
grupo diretivo atual conseguiu uma aprovação polêmica pela venda da sede, em
outubro.

A diretoria a�rma que a venda da sede é a única solução para a sobrevivência do
clube, já que realizaria o pagamento das dívidas que somam mais de R$ 40
milhões. Em dezembro, duas manifestações foram feitas na sede do Jóquei, com
apoio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO), que entrou com
pedido de tombamento do prédio junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan). Os sócios, que já estariam próximo do número
necessário para a assembleia, pretendem marcar a reunião o mais breve possível,
para tentar impedir a demolição e posterior venda da sede.

Diretoria do clube entrou, em dezembro, com pedido de demolição do prédio (Foto: Cristiano Borges)
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