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Fernando Arataque

Eu não sei até hoje se 
acredito em destino ou não. 
Tampouco pouco afi rmar 
para que vim a esse mundo 
ou qual o sentido da vida. 
Embora haja planos e so-
nhos, boa parte dos meus 
dias apenas são vividos. Va-
mos crescendo e aos pou-
cos aumentam as respon-
sabilidades, quase sempre 
falta tempo. Canalizamos 
nossas energias nos estu-
dos e trabalho. Quase sem-
pre em busca de ter algu-
ma coisa. Esquecemo-nos, 
infelizmente, de investir no 
ser, no ser humano, no ser 
gente por completo, bicho 
de corpo e alma.

Dizem para que foque-
mos em um objetivo e o al-
cancemos custe o que cus-
tar! É uma corrida maluca 
um tanto sem graça, para 
falar a verdade. Sincera-
mente eu não consigo en-
xergar glória em caminhos 
pouco insólitos. Algumas 
coisas são tão fáceis de con-
seguir. Sabemos exatamen-
te como dever ser feito, o 
difícil para muitos, de fato, é 
regrar-se e apenas fazer.

E muitas vezes apenas 
fazemos o que nos man-

dam. Acreditamos, sem nos 
questionar, que aquilo será o 
melhor para a gente. Depo-
sitamos todas nossas fi chas 
do presente na poupança 
de um futuro tranquilo e es-
tável. E vivemos. Vivemos.

E como zumbis huma-
nos, andamos para lá e para 
cá em busca de títulos e ci-
fras. Somos notáveis tran-
seuntes que seguem uma 
direção sem sentido. Cor-
pos moldados à revelia, 
com belos sorrisos, movi-
dos a elogios que nos ser-
vem como combustível 
adulterado.

Mas em um dia cinzen-
to qualquer, cansados dessa 
lancinante jornada, resolve-
mos descansar. Não esco-
lhemos um ponto onde há 
sombra, um canto nos es-
colhe. Paramos. Olhamos 
para trás e já nem sabemos 
mais o quanto andamos, 
tampouco quanto falta para 
chegar.I

Olhamos, no entan-
to, para o lado e percebe-
mos que há alguém ali. Uma 
alma também bastante can-
sada, pálida. Também sen-
tada ao chão, com os jo-
elhos curvados nos quais 
se apoiam mãos já bastan-
te calejadas, chinelos des-
gastados pela caminhada e 
respiração de quem procu-
ra fôlego.

Olham-se mutuamen-
te, fi cam receosos em um 
primeiro momento, todavia 
em poucos instantes, sem 
trocar sequer uma palavra, 
conhecem-se melhor que 
ninguém. Compartilham ex-

EMBORA O MUNDO SEJA 
REDONDO, EM ALGUM CANTO 
DESSA VIDA SURGE O ENCANTO

LINHA DO TEMPO

periências e sentem-se no-
vamente vivos. Contam his-
tórias que viveram, falam 
sobre as armadilhas que 
atravessaram e se lembram 
saudosamente dos mons-
tros que venceram.I

Passam a noite deitados 
lado a lado contando estre-
las, mesmo que não vejam o 
céu. Quando encontram es-
trelas cadentes, tal qual uma 
criança no natal, fazem pe-
didos silenciosos. Ele deseja 
que aquele pequeno instan-
te seja perpétuo. Ela deve 
desejar alguma coisa, mas 
não se sabe bem o quê.I

Aquele jovem ancião 
descobre ao lado daque-
la jovem moça mais do que 
aprendera durante toda sua 
vida. Deseja mais que tudo 
poder caminhar ao seu lado. 
Tem a certeza de que ago-
ra vale a pena peregrinar. 
Agora não importa a dire-
ção, pois enxerga sentido 
em tudo.

E caminham, andam, 
correm e descansam. Nas 
noites mais frias, ele se ar-
riscava na fl oresta em bus-
ca de lenha que a aqueces-
se; nos dias ainda mais frios, 
ele procurava aquecer o co-
ração da sua companheira, 
mesmo que isso o queimas-
se. Enquanto ela dormia, ele 
fi cava de vigília para que ne-
nhum mal acontecesse. As-
sim como o Pequeno Prín-
cipe cuidou de sua fl or, ele 
fez o que pode para que ela 
não se machucasse com 
os espinhos que os cerca-
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vam. Dedicou tempo, afe-
to, amor, amizade. Tudo na-
turalmente. Talvez, como na 
história do cometa, isso que 
o tenha cativado tanto.

E iam cada vez mais lon-
ge, alcançaram juntos lu-

gares onde jamais haviam 
imaginado chegar. Até que 
um belo dia, ao olhar para 
o lado, ele não mais a viu. 
Gritou pelo seu nome, pro-
curou em cada canto, mas 
restou-se apenas o encanto.

Ela partiu deixando ape-
nas saudade, saudade da-
quilo que nunca existiu...

(Do livro Tradução da 
Saudade. Mentira, eu inven-
tei também.)
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DENÚNCIAS PARA O MP-GO AGORA PODEM SER FEITAS DO CELULAR

PRATICIDADE

FESTAGOIÁS JUSTIÇA

O Ministério Público de 
Goiás lançou mais um canal 
de comunicação com a socie-
dade. Trata-se do APP&MP So-
cial, disponível primeiramente 
na Apple Store, para ser baixa-
do nos aparelhos iPhone, iPad 
e iPod Touch. Basta entrar na 
busca da APP Store e digitar 
MP Social para baixar o aplica-
tivo no smartphone. A platafor-
ma para celulares com sistema 
operacional Android já está em 
desenvolvimento.

Por meio do aplicativo MP 
Social, os cidadãos poderão 

O juiz Rinaldo Apareci-
do Braga, da 2ª Vara de 
Jaraguá, região central 

de Goiás, condenou o gover-
nador Marconi Perillo (PSDB) e 
os senadores Ronaldo Caiado 
(DEM-GO) e Aécio Neves (PS-
DB-MG), por poluição ambien-
tal nas últimas eleições. Segun-
do o magistrado, os três terão 
de pagar R$ 15 mil cada por 
promoverem um “derrama-
mento de santinhos” nos lo-
cais de votação da cidade, na 
madrugada de 5 de outubro de 
2014.

Moradores reclamam do 
lixo deixado nas ruas após as 

eleições em Goiás
A ação foi proposta pelo 

Ministério Púbico do Estado de 
Goiás (MP-GO).

O setor jurídico do PSDB, 
por meio da assessoria de im-
prensa de Aécio, disse ao& G1, 
por telefone, que o parti-
do “não participa de distribui-
ção não autorizada de mate-
rial eleitoral”. Informou ainda 
que vai recorrer da decisão por 
acreditar que “a Justiça Comum 
não tem competência de julgar 
um caso ocorrido no âmbito da 
Justiça Eleitoral”.

O& G1& também entrou em 
contato com as assessorias de 
Perillo e Caiado por volta das 

18h. Ambas fi caram de consul-
tar advogados e mandar retor-
no, o que não ocorreu até a pu-
blicação desta reportagem.

Na decisão, o juiz afi rmou 
que, ao analisar as provas, fi -
cou claro o crime cometido nas 
ruas da cidade, “deixando evi-
dente poluição”. Ele esclarece 
ainda que a fi xação do valor da 
indenização deve ser estipula-
da com base no “dano causado 
ao meio ambiente” e que essa 
não deve ter um “valor irrisó-
rio”. O dinheiro irá para o Fun-
do Municipal dos Direitos Co-
letivos.

Segundo o promotor de 
Justiça Everaldo Sebastião de 
Sousa, que propôs a ação, na 
véspera da eleição, “houve um 
verdadeiro ‘inferno’ com arre-
messo de santinhos por parte 
dos réus e de seus colabora-
dores, outros candidatos e ca-
bos eleitorais”.

Sousa explica ainda que a 
situação ocasionou em pro-
blemas ambientais, pois o ma-
terial parou em galerias e “bo-
cas de lobo”, indo depois para 
os rios.

Fonte: Site G1

JUSTIÇA CONDENA MARCONI, CAIADO E AÉCIO POR LIXO ELEITORAL, EM GOIÁS
Segundo juiz, eles promoveram ‘derramamento de santinhos’, em Jaraguá.9Aécio diz que vai recorrer; Marconi e Caiado ainda não se pronunciaram.

TRANSPARÊNCIA

A Secretaria da Saúde 
confi rma o primeiro caso 
autóctone (detectado no 
mesmo local onde ocorreu 
a transmissão) de zika ví-
rus em Goiás. O exame, de 
uma mulher com 14 sema-
nas de gestação, residen-
te no município de Santo 
Antônio do Descoberto, na 
Região do Entorno do Dis-
trito Federal, foi processa-
do no Lacen-DF. O secre-
tário da Saúde, Leonardo 
Vilela, falará sobre o assun-
to com a imprensa às 8 ho-
ras desta quinta-feira, dia 
17 , na entrada principal da 
Iquego (Av. Anhanguera, nº 
9.827, Bairro Ipiranga), em 
Goiânia.

A Secretaria da Saú-

de oferecerá à paciente to-
das as condições de assis-
tência e pré-natal no Hospital 
Materno Infantil (HMI), se ela 
decidir pelo acompanha-
mento em Goiás. Para Leo-
nardo Vilela, a confi rmação 
do caso reforça a importân-
cia das ações da força-tare-
fa do& Goiás contra o Aedes, 
lançado nesta terça-feira, dia 
15, pelo Governo do Estado e 
que teve a primeira ação de 
combate aos criadouros em 
Trindade, nesta quarta, dia 16.

Ação percorrerá todos os 
imóveis do Estado com o ob-
jetivo de combater o mos-
quito& Aedes aegypti. O tra-
balho será feito em conjunto 
pela SES-GO, secretarias mu-
nicipais, Corpo de Bombei-

ros (CBM-GO), Polícia Mi-
litar, agentes de endemias, 
agentes comunitários de 
saúde, professores das es-
colas públicas e voluntá-
rios. Os prefeitos dos 12 
maiores municípios goia-
nos com mais de 100 mil 
habitantes também decre-
taram estado de emergên-
cia em Saúde Pública em 
suas cidades.

Até o momento, exis-
tem no Estado 29 casos 
de zika em investigação e 
1 confi rmado, 122 casos de 
chicungunha em investi-
gação e 183 mil casos de 
dengue notifi cados com 76 
mortes confi rmadas.

Fonte: Goiás Agora

CONFIRMADO PRIMEIRO 
CASO DE ZIKA VÍRUS EM GOIÁS

SAÚDE

registrar denúncias, reclama-
ções ou quaisquer informações 
que julgarem relevantes e en-
caminhá-las ao MP-GO. Para 
dar suporte à manifestação, 
poderão também ser anexados 
vídeos, áudios e fotos, tudo vi-
sualizado e georreferenciado 
no Google Maps.

Podem ser feitas denún-
cias relacionadas à corrupção, 
crimes, saúde, meio ambiente, 
crianças e adolescentes, ido-
sos, pessoas com defi ciência, 
educação e consumidor, que 
serão recebidas pelo MP-GO 

e encaminhadas a uma Pro-
motoria de Justiça. A denún-
cia poderá ser anônima ou não 
e a pessoa acompanhará a sua 
tramitação do processo no ór-
gão.

O MP Social é também uma 
rede social. Qualquer um pode 
acessar manifestações cadas-
tradas por outros cidadãos, 
apoiá-las e até mesmo com-
partilhá-las. Quer denunciar 
a formação de um lixão numa 
área vizinha à sua casa? Abra o 
MP Social e veja se já há uma 
denúncia relacionada. Se hou-

ver, apoie a manifestação para 
mostrar que o problema afeta 
muitas pessoas.

Além de receber as no-
tifi cações do andamento do 
processo automaticamente, 
o usuário poderá também vi-
sualizar e acompanhar as de-
núncias realizadas por outras 
pessoas. O MP Social mostra-
rá o ranking das denúncias que 
mais recebem apoio dos cida-
dãos, pois assim que se torna-
rem públicas, elas poderão ser 
acessadas por todos.&

Fonte: MP-GO)

O Portal de Combate à 
Corrupção do Ministério Pú-
blico de Goiás conta desde 
a semana passada com uma 
nova ferramenta para auxí-
lio aos membros da instituição 
na execução do Plano Geral de 
Atuação 2014-2015. É um novo 
mapa informativo, que mos-
tra a situação dos Portais da 
Transparência dos municípios 
do Estado em relação ao aten-
dimento das exigências pre-
vistas na legislação, em espe-
cial na Lei de Responsabilidade 
Fiscal e na Lei de Acesso à In-
formação. As informações di-
zem respeito aos portais man-
tidos pelos Poderes Executivos 
municipais. O mapa pode ser 
acessado no portal, no menu 
Mapas do PGA 2014/2015.

Construída em conjunto 
pelo Gabinete de Planejamen-
to e Gestão Integrada (GGI) e o 
Centro de Apoio Operacional 
do Patrimônio Público (CAO-

PORTAL DE COMBATE 
À CORRUPÇÃO TRAZ 
MAPA COM SITUAÇÃO 
DE PORTAIS DA 
TRANSPARÊNCIA DAS 
PREFEITURAS

PP), a ferramenta foi alimenta-
da com informações do último 
relatório de diagnóstico sobre a 
observância da Lei de Acesso à 
Informação (Lei nº 12.527/2011), 
feito pelo Tribunal de Contas 
dos Municípios. Conforme de-
tectado pelo levantamento e 
indicou na legenda do mapa, 
nenhum dos municípios goia-
nos atende integralmente às 
determinações da lei, embora 
contem com Portais da Trans-
parência. Há apenas um muni-
cípio que não tem portal no Es-
tado – o de Colinas do Sul, no 
Nordeste do Estado.

Segundo destacado em e-
mail encaminhado pelo coor-
denador do CAOPP, Rodrigo 
Bolleli, aos promotores de Jus-
tiça do Estado com o resulta-
do do diagnóstico, o resultado 
aponta uma ligeira melhora no 
cumprimento de alguns itens 
da norma em relação ao verifi -
cado no levantamento de 2014. 

“Todavia, permanece a defi ci-
ência na divulgação dos atos 
dos procedimentos licitatórios, 
uma vez que a maioria dos si-
tes visitados está desatualizada 
ou incompleta, por conter ape-
nas editais e contratos, sem re-
ferência aos demais atos da li-
citação. Ainda em relação às 
licitações, as informações es-
tão dispostas em diferentes lo-
cais, o que difi culta estabelecer 
conexão entre os documen-
tos”, observa a comunicação.&

A efetiva implementação 
dos portais da transparência e 
e o cumprimento das dispo-
sições da LAI nos municípios 
é uma das ações previstas no 
PGA 2014-2015. Conforme ex-
plica a equipe do GGI, a dispo-
nibilização do Mapa dos Por-
tais da Transparência no site de 
Combate à Corrupção é uma 
medida que está inserida no 
projeto de apoio à atuação dos 
promotores de Justiça na exe-
cução do Plano Geral de Atua-
ção. Esse projeto, inclusive, foi 
o grande vencedor do Prêmio 
do Conselho Nacional do MP 
2015 na categoria Diminuição 
da Corrupção.

LEVANTAMENTO DA CGU1
No e-mail aos promotores 

de Justiça, o coordenador do 
CAOPP também informa sobre 
o resultado da segunda edição 
da Escala Brasil Transparen-

te, índice que mede o grau de 
transparência pública em Es-
tados e municípios brasileiros 
quanto ao cumprimento das 
normas da LAI. O levantamen-
to é feito pela Controladoria-
Geral da União (CGU).

Rodrigo Bolleli detalha 

ainda que a parceria entre o 
MP-GO e a CGU já possibili-
tou levar a capacitação so-
bre os portais da transparên-
cia a gestores de municípios 
da Região Nordeste do Es-
tado e do Entorno do Dis-
trito Federal, bem como aos 

que obtiveram nota abaixo da 
média na segunda Escala Bra-
sil Transparente. Esse traba-
lho continuará em 2016 para 
abranger as demais regiões 
do Estado. (

Fonte: MP-GO
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PILAR DE GOIÁS LEGISLATIVO

ANDRÉ CORSINI É ELEITO PRESIDENTE DA CÂMARA
Fotos: Geovane Miranda

Fotos: Lanuzio Vicente

Foi eleitoa no dia 
20/11, a nova Mesa 
Diretora da Câmara 

de Vereadores para o ano 
de 2016,tendo  como pre-

sidente o vereador An-
dré Corsini do Carmo. Vi-
ce-presidente Pedro Neto 
Ferreira. Napoleão Soares 
como 1º secretário e Cel-
so Vieira de Amorim, 2º 
secretário.

O presidente eleito 
disse que contribuirá para 
o crescimento do munici-
pio, andando lado a lado 
com o Executivo.  Em seu 
primeiro mandato como 
vereador, André já pre-

sidirá a mesa diretora. 
Ele agradeceu a confi an-
ça dos colegas. “Quero 
agradecer a todos a con-
fi ança e principalmente 

aos vereadores e também 
ao povo de Pilar de Goiás 
que me deram tamanha 
responsabilidade e espe-
ro corresponder a altura”,.

Pedro Ferreira Neto, 
atual presidente, disse 
que trabalhou no sentido 
de aprovar tudo que foi 
benéfi co para o municí-
pio. Ele também desejou 
sorte ao novo presiden-
te e se colocou à disposi-
ção para ajudá-lo no que 
for preciso. 

O prefeito Sávio Soa-
res elogiou o trabalho de-
sempenhado pelo atual 
presidente Neto do Ma-
ron e desejou sorte ao 
novo presidente.

“Desejo que sua ges-
tão seja coroada de su-

cesso e que juntos, pos-
samos fazer uma parceria 
para a melhoria da qua-
lidade de nossa gen-
te e que, acima de tudo, 
você possa deixar a mar-
ca de um grande trabalho 
à frente dessa Casa”, disse 
o prefeito Sávio. 

Os vereadores Celso Amorim, Loro, Napolião 
e Roninho também elo-
giaram o novo presiden-
te e desejaram sucesso 
na empreitada. Também 
presentes o vice-prefei-
to João Grillo, secretários, 
servidores da Câmara e 
Prefeitura e população 
em geral.

CRIXÁS/ NORTE SEGURANÇA

AUDIÊNCIA PÚBLICA DISCUTE SEGURANÇA NA REGIÃO NORTE

Por iniciativa do deputado 
estadual Lincoln Tejota (PSD), a 
Câmara municipal de vereado-
res de Crixás recebeu na ma-
nhã de hoje (20/11) a alta cúpula 
da Segurança pública do Esta-
do de Goiás, além de prefeitos, 
vereadores, representantes de 
entidades de classes e mora-
dores, para discutir os proble-
mas de Segurança Pública do 
município de Crixás e região, 
em uma Audiência pública.

Entre os presentes esta-
vam: O secretário de Seguran-
ça Pública, Joaquim Mesquita; 
o comandante-geral da Polícia 
Militar, coronel Sílvio Benedito 
Alves; o delegado-geral da Po-
lícia Civil, João Carlos Gorski; o 

superintendente Executivo de 
Administração Penitenciária, 
coronel Edson Araújo.

Assim como, o gerente regio-
nal da 7ª Coordenadoria de Ad-
ministração Penitenciária, Genair 
Souza Vieira; comandante do 16º 
Comando Regional da Polícia Mili-
tar de Goiás, tenente Pedroso; co-
mandante regional de Ceres, co-
ronel Avelar de Viveiros; delegado 
Nelinho José de Almeida; presi-
dente do Conselho de Seguran-

ça Pública do Município de Crixás, 
Rômulo Xavier.

O evento também conta com 
a presença do conselheiro do Tri-
bunal de Contas do Estado e ex-
deputado estadual Sebastião Te-
jota; prefeito de Crixás, Orlando 
Naziozeno; do vice-prefeito, Plí-
nio Luiz de Paiva; e do presidente 
da Câmara Municipal, o vereador 
Tiago Dietz. E, ainda, os prefeitos 
de Santa Terezinha de Goiás, Su-
élio Lourenço; de Campos Verdes, 

Vilmar Correa; de Uirapuru, Ailton 
Amorim; e de Campinorte, Fran-
cisco Sobrinho.

Na ocasião, os prefeitos 
e o conselheiro de segurança 
do município de Crixás, expu-
seram os problemas que suas 
cidades enfrentam com a falta 
de policiamento e o crescen-
te número de crimes, que es-
tão sendo praticados por mar-
ginais quase todos os dias.

Ao ouvir as demandas apre-
sentadas pelos prefeitos e pela 
população, o deputado Lincoln 
Tejota, que era o condutor da 
Audiência, propôs e cobrou ini-
ciativas, junta a cúpula de segu-
rança pública do Estado, para as 
demandas hora ali apresentadas 
naquela reunião. Assim como, 
incentivou uma forma do gover-

no do Estado procurar viabilizar 
recursos necessários para ca-
rência dos municípios envolvi-
dos na audiência.

De acordo com Lincoln, um 
abaixo-assinado de diversos ci-
dadãos, clamando por mais se-
gurança na região, chegou a suas 
mãos e o motivou a realização de 
uma audiência pública em Crixás, 
com a presença das autoridades 
de segurança pública do Estado 
para apresentar-lhes as deman-
das e ouvir as contrapartidas.

Segundo o prefeito de Cri-
xás, Orlando Naziozeno, audiên-
cia pública foi proveitosa, já que 
comtemplou não só um muni-
cípio, mas toda uma região que 
carece por segurança. Ainda se-
gundo o prefeito, é muito impor-
tante o governo chegar perto do 
cidadão, com iniciativas como 
essa, deslocando todo o co-
mando da segurança pública do 
Estado para atender as deman-
das das comunidades envolvi-
das. O prefeito agradeceu a pro-
positura do deputado Lincoln de 

trazer uma audiência dessa en-
vergadura.

ALGUNS RESULTADOS E 
RESPOSTAS POSITIVAS DA 
AUDIÊNCIA:

• Plano de montar a companhia 
independente de Polícia em Cri-
xás.

• Agência prisional assumir os 
presídios das cidades.

• Envio de agentes penitenciá-
rios para assumir as cadeias

• Aumento no banco de horas 
dos Policiais

• Manutenção do comandan-
te Pedroso - PM (Exigência das 
comunidades envolvidas na au-
diência).W

• Mais polícias nas ruas dos 
municípios participantes da au-
diência.

• Acréscimo no número de po-
liciais para município de Uirapu-
ru (Serão mais três).

• Permanência da patrulha ru-
ral para atender a região

• Construção de presídio de 
Crixás (Prefeitura doará o terre-
no).

Vereador André promete continuar dar continuidade ao bom trabalho que a mesa diretora vem desempenhando

Cúpula da Segurança Pública do Estado esteve presente em peso na audiência pública
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GUARINOS NATAL

AUTO DE NATAL ENCANTA MORADORES 
DE GUARINOS COM A PEÇA “ILUSÕES”

Por meio do Instituto Yama-
na de Desenvolvimento 
Socioambiental, a comu-

nidade da cidade de Guarinos 
recebeu ontem (8/12), pela pri-
meira vez sua história, o gran-
dioso espetáculo Auto de Na-
tal, que apresentou a peça 
“Ilusões”, que homenageou o 
poeta e escritor Rubem Alves.

Apresentado ao ar livre, o 
espetáculo foi exibido na Praça 
da Igreja Matriz, no centro da 
cidade, onde centenas de pes-
soas acompanharam as apre-
sentações encenadas pelos ar-
tistas do Teatro de Tábuas, cujo 
quais relataram a trajetória e as 
obras do intelectual Rubem Al-
ves, que escreveu sobre fi loso-
fi a, teologia, educação e histó-
rias infantis.

Estiveram presentes tam-

bém acompanhando o espe-
táculo a prefeita de cidade de 
Guarinos, Ana Maria Ferreira, o 
pároco da igreja católica, Padre 
Periquito, moradores de cida-
des vizinhas, além de todo cor-
po diretivo da Brio Gold (Pilar 
de Goiás).

Em todos os momento, 
espalhando emoção e ale-
gria ao moradores de Guari-
nos, a peça foi executada so-
bre uma carreta de 15 metros, 
com um boneco de 8 metros, 
construído com a técnica da 
hiper-realidade, que chamou 
a atenção dos presentes. No 
decorrer da história, o palco 
se transformou num belo jar-
dim com os atores surpreen-
dendo os espectadores com 
muita dança, música ao vivo e 
atrações circenses.

“Todos os anos, o Auto de 
Natal é um sucesso por onde 
passa e permite o acesso à 
arte e à cultura de forma gra-
tuita a milhares de pessoas. 
Além disso, esta é uma for-
ma de estimular a imaginação 
e resgatar o espírito natalino 
de união e confraternização 
entre os moradores do entor-
no de nossas operações”, diz 
Osvaldo Filho, diretor Execu-
tivo do Instituto Yamana de 
Desenvolvimento Socioam-
biental. Em 2014, o público foi 
composto por 14 mil pessoas 
e a expectativa para este ano 
é repetir o grande número de 
espectadores.

O Auto de Natal é uma cria-
ção da ONG Teatro de Tábuas, 
promovido por meio do Insti-
tuto Yamana, com incentivos 
da Lei Rouanet. O evento tem a 
realização da Jacobina Minera-

ção e Comércio (JMC), Fazen-
da Brasileiro Desenvolvimen-
to Mineral (FBDM), Mineração 

Maracá Indústria e Comércio 
(MMIC) e Pilar de Goiás Desen-
volvimento Mineral (PGDM).

Fotos: Lanuzio Vicente

Rubem Alves apresentado em um dos maiores bonecos do Brasil
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CRIXÁS CULTURA

Foto:  Lanuzio Vicente

A  
4ª edição do Reci-
tal de Música Ins-
trumental apre-

sentada por concertistas 
do projeto “Talentos de 
Ouro” aconteceu na noite 
de ontem (20/11). O even-
to foi realizado no salão 
das acácias (Salão de fes-
tas da Maçonaria), setor 
central. As apresentações 
foram um misto de ins-
trumentos harmonizados; 
E o que se viu foi um belo 
espetáculo, marcado por 
um repertório que alcan-
çou o popular, o erudito:e 
o folclórico.

No palco do salão, os 
alunos puderam mostrar, 

4ª EDIÇÃO DO RECITAL DE MÚSICA INSTRUMENTAL 
“TALENTOS DE OURO” EMOCIONA PÚBLICO

de forma sublime, os co-
nhecimentos adquiridos 
nas aulas. A emoção to-
mou conta do público, 
brotando da confraterni-
zação entre pais, fi lhos, ir-
mãos e amigos. Aplausos 
efusivos eram ouvidos a 
todo instante.

Ao todo, cerca de 40 
apresentações, entre in-
dividual e coletivo, de 
alunos divididos em gru-
pos, se apresentaram que 
se apresentaram para o 

público crixaense como 
forma de colocar em prá-
tica o que foi aprendido 
em sala de aula.

Tendo como sua pro-
ponente Joyce Espínola 
Ferreira Tavares, o projeto 
“Talentos de Ouro” é uma 
realização do Ministério 
da Cultura, patrocinado 
pela Anglogold Ashanti, 
através da Lei Rouanet de 
incentivo à cultura. Trata-
se de uma referência de 
formação musical no nor-

te goiano.
Trata-se de uma refe-

rência de formação musi-
cal no norte goiano. Lem-
brando ainda que sua 
orientação pedagógica 

também é dirigida à com-
plementação da forma-
ção humanística dos par-
ticipantes. Vai além da 
formação musical pro-
priamente dita. Segundo 
Joyce Espínola, o que o 4º 
recital trouxe para a co-
munidade

de Crixás um show 
com ampla variedade de 
ritmos e estilos, alinhados 
a inclusão, oportunidade, 
igualdade social e gran-
des conquistas, utilizando 
a música como ferramen-
ta de transformação.

“Este recital faz parte 
das atividades previstas 
para os alunos do proje-
to Talentos de Ouro, que 
além do oferecer um cur-
so gratuito e completo de 
música, ela também exer-
ce um importante papel 
social, facilitando o aces-
so à cultura. Este recital 
é um momento adequa-
do para novos talentos se 
relevarem, fi nalizou Joyce 
Espinola, proponente do 
Projeto.

Para o ano de 2016, o 
projeto talentos de ouro 

irá fechar uma parce-
ria com Prefeitura de Cri-
xás que permitirá ofertar 
a todos os alunos da rede 
municipal aulas e curso 
de instrumentos musicais.

Alunos do Projeto mostraram suas habilidades em diversos instrumentos
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CRIXÁS SIPAT

Foto:  Lanuzio Vicente

SIPAT MOVIMENTA SERVITEC/ FORACO

Com uma programação 
extensa, que incluiu pa-
lestras motivacionais, 

ginastica laboral, gincanas e 
campanha de conscientiza-
ção no trânsito, a Servitec/Fo-
raco realizou a VI SIPAT – Se-
mana Interna de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho. O tema 
deste ano foi: Trabalhando com 
Segurança, Produzindo com 
Qualidade.

O evento aconteceu na 
sede da empresa, no setor 
Novo Horizonte, em Crixás, e 
teve início no dia 24/11. Foram 

quatro dias em que a psicope-
dagoga Luciana Farias (orga-
nizadora do evento) abordou 
assuntos relacionados com 
saúde e segurança do traba-

lho, buscando a efetiva parti-
cipação dos colaboradores e 
envolvendo, também, os dire-
tores, gerentes e prestadores 
de serviços.

“O maior patrimônio da 
empresa é o funcionário, um 
bem que precisa ser bem cui-
dado. Com isso, melhoramos 
o ambiente de trabalho, que se 
torna prazeroso no dia a dia”, 
disse a psicopedagoga.

Outro palestrante foi Lin-
con Oliveira, formado em Me-
cânica e supervisor do CTO 
(Centro de Treinamento Ope-
racional) da Mineração Serra 
Grande. Com uma ampla par-
ticipação dos funcionários da 
Servitec/Foraco, Lincon, além 
de tirar dúvidas sobre mecâni-
ca de automóveis, falou acerca 
de segurança na condução de 
veículos. “O funcionário preci-
sa reunir esforços para manter 
uma cultura organizacional que 
direcione a excelência dos de-

sempenhos estipulados e al-
mejados no seu ambiente de 
trabalho, buscando, assim, um 
crescimento tanto individu-
al como organizacional da em-
presa”, disse Lincon.

Para o terceiro dia, a em-
presa trouxe o palestrante Flá-
vio Nascimento – gerente de 
vendas técnicas da Imperial 
Ferramentas, que fez uma ex-
planação acerca da “arte da 
segurança” para os presentes. 
Motivação, comprometimento 
e responsabilidade foram te-
mas, entre outros, abordos por 
Flávio Nascimento em quase 
uma hora de palestra. “O maior 
prêmio é ver a empresa e seus 
colaboradores sempre motiva-
dos. De forma geral, é bom para 
toda a sociedade, porque ganha 
a empresa, ganha o colaborador 
e sua família, e o sistema de saú-
de que não vai precisar gastar 
com esse trabalhador acidenta-
do”, destacou Flávio.

Uma confraternização en-
cerrou o VI SIPAT 2015 da Ser-
vitec/Foraco. Teve coquetel, 
sorteios de prêmios, apresen-
tações de paródias musicais, 
desfi le do novo uniforme da 
empresa para 2016, homena-
gens, além da tradicional gi-
nástica laboral, que sempre 
marcou os trabalhos do SIPAT

“Ao logo do evento, pro-
curamos direta e indiretamen-
te contribuir para uma melhor 
qualidade de vida e cresci-
mento profi ssional e pessoal 
dos funcionários da Servitec/
Foraco, além de conscientizar 
sobre a importância de se pre-

venir os acidentes de trabalho. 
Agradeço a todos pela partici-
pação na VI SIPAT, e a empre-
sa por acreditar em nosso traba-
lho”, declarou a organizadora do 
evento, Luciana Farias Alves.

Funcionários da Servitec mais uma vez participaram do SIPAT

Luciana Farias conduziu os trabalhos
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PILAR DE GOIÁS EDUCAÇÃO

Impossível passar pela 
cidade de Pilar de Goi-
ás e não parar para 

uma foto. Esta é uma tra-
dição que vem desde ano 
2013, quando a adminis-
tração do prefeito Sávio 
Soares passou a deco-
rar as principais praças e 
prédios históricos da ci-
dade para o Natal.

As praças Das Mães e 
Neri Soares, que ganha-
ram iluminação especial, 
repleta de luzes e cores, 
já viraram atração turís-
tica e são locais de visi-

Os serviços prestados pela 
Prefeitura Municipal de Pi-
lar de Goiás ganharam refor-
ços de peso na última sexta-
feira (18/12). O prefeito Sávio 
Soares entregou à população, 
em frente à praça da mães, 
após uma grande carreata pela 
principais ruas da cidade, dois 
veículos que se incorporam à 
frota municipal.

Trata-se de um caminhão 
caçamba Mercedes-Benz 
Atron 2324 e um Gol Zero Km, 
o qual será usado pela secre-
taria de Saúde. Já o caminhão 
Mercedes-Benz será destina-
do as demandas dos trabalhos 
urbanos e rurais do município.

Os veículos foram adqui-
ridos por meio de emendas 
parlamentares, com contra-
partidas de recursos do pró-

ta para muitas famílias da 
cidade e da região. A de-
coração tem chamado a 
atenção de crianças, jo-
vens e adultos que fi cam 
encantados e aproveita-
ram para tirar fotos.

Para o prefeito Sávio 
Soares, Pilar de Goiás vive 
um clima natalino mui-
to especial. “É muito bom 
poder passear pela cida-
de nesse clima de natal, 
ver as pessoas felizes, as 
famílias unidas. Os servi-
dores da prefeitura, que 
trabalharam na decora-

ção, estão de parabéns 
em proporcionar alegria 
às pessoas e tornar Pilar 
uma referência na deco-
ração natalina”, disse Sá-
vio Soares.

 “Natal é uma data es-
pecial e não poderíamos 
deixar de oferecer a po-
pulação um espaço como 
este. Temos investido em 
todos os setores, princi-
palmente em saúde, mas 
levar diversão ao povo 
também é uma de nossas 
metas. Convido a todos 
para participar da inaugu-
ração ofi cial da decora-
ção de natal no próximo 
domingo” declarou Sávio 
Soares

DECORAÇÃO NATALINA 
VIRA ATRAÇÃO TURÍSTICA

FROTA

prio município. O caminhão 
caçamba custou R$ 220 Mil 
(Duzentos e Vinte mil reais), já 
o Gol é fruto de uma emenda 
parlamentar no valor de R$ 160 
Mil (Cento e sessenta mil reais), 
cuja qual foi destina para com-
pra de equipamentos hospita-
lares e de um veículo.

Sávio ressaltou que este 
novo maquinário é fruto de um 

trabalho conjunto: “Gostaria de 
agradecer e parabenizar a cada 
um dos nossos funcionários, 
que colaboram diariamente na 
gestão do município. Também 
agradeço o Deputado Fede-
ral Pedro Chaves pela emen-
da parlamentar para aquisição 
do caminhão caçamba. Só com 
o esforço de todos está sendo 
possível construir um futuro 

melhor para Pilar de Goiás. Es-
tes veículos representam uma 
entrega de serviços de melhor 
qualidade para a população’’.

A compra desses veículos 
faz parte do compromisso de 
campanha de renovar a frota 
municipal do Município de Pilar 

de Goiás, visto que há muitos 
anos não se fazia investimento 
e vinha sendo gradativamente 
sucateada.

PREFEITURA ADQUIRE NOVOS VEÍCULOS 
E AUMENTA FROTA DO MUNICÍPIO

Fotos: Lanuzio Vicente

Fotos: Lanuzio Vicente

A fachada da igreja Nossa Senhora do Pilar é um dos destaques da iluminação de Natal
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BRASIL ELEIÇÕES

GOIÁS UNIÃO

Seja participativo 
e acompanhe 

o Poder Legisltaivo 
de perto!

Prefeitos e secretários muni-
cipais de seis municípios (Santa 
Terezinha de Goiás,Crixás, Uira-
puru, Campos Verdes, Guarinos 
e Pilar de Goiá) que compõem o 
Consórcio Público Intermunici-
pal de Licenciamento, Monito-
ramento, Fiscalização Ambiental 
e Serviços Públicos Vale do Mi-
nério – Goiás (CONVAM – GO), 
reuniram-se nesta quarta-fei-
ra (25) juntamente com a servi-
dora da Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente (SECIMA), Mar-
ly Ferrari, mentora intelectual do 
consórcio, para receber ofi cial-
mente o parecer favorável da 
Gerência de Descentralização da 
SECIMA para operacionalização 
das ações de licenciamento.

A reunião foi realizado no 
gabinete do prefeito de Crixás e 
presidente do consórcio, Dr. Or-
lando Naziozeno, e contou com 
a presença de todos os prefei-
tos e secretários dos municípios 
membros. O Consórcio Público 

O Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) aprovou novas 
regras para as eleições 

municipais de 2016. Na sessão 
da noite de terça-feira (15), dez 
resoluções foram aprovadas pe-
los ministros, além de alterações 
no calendário eleitoral.

As instruções aprovadas 
são: atos preparatórios para a 
eleição; registro e divulgação 
de pesquisas eleitorais; esco-
lha e registro de candidatos; li-
mites de gastos a serem obser-
vados por candidatos a prefeito 
e vereador; propaganda eleito-
ral, utilização e geração do ho-
rário gratuito e condutas ilícitas 
em campanha eleitoral; repre-
sentações, reclamações e pedi-
dos de direito de resposta; ar-
recadação e gastos de recursos 
por partidos políticos e candida-
tos e prestação de contas; ca-
lendário da transparência para 
as eleições de 2016; instalação 
de seções eleitorais especiais 
em estabelecimentos penais e 
em unidades de internação de 
adolescentes; e sobre a ceri-

TSE APROVA NOVAS REGRAS PARA 
ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2016

mônia de assinatura digital, fi s-
calização do sistema eletrôni-
co de votação, do registro digital 
do voto, da auditoria de funcio-
namento das urnas eletrônicas e 
dos procedimentos de seguran-
ça dos dados dos sistemas elei-
torais.

Além das dez resoluções de 
hoje, o Plenário do TSE já ha-
via aprovado o Calendário Elei-
toral das Eleições Municipais de 
2016 e a resolução que estabe-
lece modelos de lacres para as 
urnas, de etiquetas de seguran-
ça e de envelopes com lacres 
de segurança e sobre seu uso 
nas eleições do próximo ano. O 
pleito ocorrerá no dia 2 de outu-
bro, em primeiro turno, e no dia 
30 de outubro, nos casos de se-
gundo turno. Os eleitores elege-
rão os prefeitos, vice-prefeitos e 
vereadores dos municípios bra-
sileiros.

MANIFESTAÇÕES 
DO RELATOR

Relator das resoluções do 
ano que vem, o ministro Gilmar 

Mendes destacou, entre ou-
tras, a que trata dos limites de 
gastos a serem respeitados por 
candidatos a prefeito e verea-
dor. A eleição do próximo ano 
será a primeira em que a le-
gislação traz os limites de gas-
tos de campanhas estabeleci-
dos pela Justiça Eleitoral, com 
base em normas estipuladas 
pela reforma eleitoral de 2015.

O ministro enfatizou ain-
da a resolução do calendário 
da transparência para as elei-
ções de 2016, dispondo sobre 
a publicidade dos atos relacio-
nados à fi scalização do sistema 
de votação eletrônica e à audi-
toria de funcionamento das ur-
nas eletrônicas. “Ressalto a sua 
importância, tendo em vista, in-
clusive, as polêmicas geradas no 
último pleito. Destaco que a Jus-
tiça Eleitoral não tem nada a es-
conder. O que se espera é uma 
maior participação da socie-
dade, especialmente dos en-
tes legitimados a acompanhar 
os atos. Dessa forma, ampliar e 
estimular a participação das eta-

pas de fi scalização é a fi nalidade 
do calendário da transparência”, 
disse o ministro.

Já a resolução sobre insta-
lação de seções eleitorais es-
peciais em estabelecimentos 
penais e em unidades de inter-
nação de adolescentes, por sua 
vez, estabelece prazo para a 
transferência de eleitores para as 
seções eleitorais especiais. “Esse 
é um tema que sempre gera al-
guma controvérsia”, disse o mi-
nistro. Ele informou que solicitou 
aos Tribunais Regionais Eleitorais 
(TREs) sugestões sobre o assun-
to para serem apreciadas, assim 
como ocorreu com relação aos 
demais textos das minutas.

O relator agradeceu mais 
uma vez a participação do mi-
nistro Henrique Neves e a co-
laboração das assessorias téc-
nicas do TSE e da equipe de 
seu gabinete nos trabalhos de 
elaboração das resoluções. “É 
preciso salientar que o sucesso 
das eleições não se deve ape-
nas à urna eletrônica. Deve-se, 
principalmente, ao corpo téc-
nico e aos demais servidores, 
que realizam suas atividades 
com afi nco extremo e profi s-
sionalismo. É importante fri-
sar o grande volume de traba-
lho nesta Justiça especializada, 
mesmo em anos não eleito-
rais”, acrescentou o ministro 
Gilmar Mendes.

Antes da votação de hoje, 
o TSE também realizou audi-
ências públicas para receber 
sugestões dos partidos polí-
ticos, do Ministério Público, 
de instituições e da sociedade 
para o aperfeiçoamento das 
minutas.

PESQUISAS 
ELEITORAIS

A partir de 1º de janeiro de 
2016, as entidades e empre-
sas que realizarem pesquisas 
de opinião pública sobre as 
eleições ou candidatos, para 
conhecimento público, se-
rão obrigadas a informar cada 
pesquisa no Juízo Eleitoral que 
compete fazer o registro dos 
candidatos. O registro da pes-
quisa deve ocorrer com ante-
cedência mínima de cinco dias 
de sua divulgação.

FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
Quem desejar disputar as 

eleições do próximo ano, pre-
cisa se fi liar a um partido políti-
co até o dia 2 de abril de 2016, 
no caso, até seis meses antes 
da data das eleições. Pela re-
gra anterior, para disputar uma 
eleição, o cidadão precisava 
estar fi liado a um partido polí-
tico um ano antes do pleito.

CONVENÇÕES 
PARTIDÁRIAS

As convenções para a esco-
lha dos candidatos pelos parti-
dos e a deliberação sobre coli-
gações devem acontecer de 20 
de julho a 5 de agosto de 2016. 
O prazo antigo determinava que 
as convenções partidárias deve-
riam ocorrer de 10 a 30 de junho 
do ano da eleição.

REGISTRO DE 
CANDIDATOS

Partidos políticos e coliga-
ções devem apresentar os pe-
didos de registro de candidatos 
ao respectivo cartório eleitoral 

até as 19h do dia 15 de agosto 
de 2016. A regra anterior esti-
pulava que esse prazo termi-
nava às 19h do dia 5 de julho.

GASTOS DE 
CAMPANHA

Antes da reforma eleitoral 
deste ano (Lei nº 13.165, de 29 
de setembro de 2015), o Con-
gresso Nacional tinha de apro-
var lei fi xando os limites dos 
gastos da campanha eleito-
ral. Na falta desta regulamen-
tação, eram os próprios candi-
datos que delimitavam seu teto 
máximo de gastos. Tais valores 
eram informados à Justiça Elei-
toral no momento do pedido 
de registro de candidatura.

A partir das eleições do 
próximo ano, de acordo com o 
que estabelece a reforma elei-
toral, o TSE é que fi xará, com 
base em valores das eleições 
anteriores e critérios estabe-
lecidos nesta norma, os limites 
de gastos, inclusive o teto má-
ximo de despesas de candida-
tos a prefeito e vereador nas 
eleições de 2016.

PROPAGANDA 
ELEITORAL

A resolução sobre o tema 
contempla a redução da cam-
panha eleitoral de 90 para 45 
dias, começando em 16 de 
agosto. O período de propagan-
da dos candidatos no rádio e na 
TV também foi diminuído de 45 
para 35 dias, com início em 26 
de agosto, em primeiro turno. As 
duas reduções de períodos fo-
ram determinadas pela reforma 
eleitoral de 2015.

do Vale do Minério (CONVAM – 
GO) foi criado com o objetivo de 
descentralizar do órgão ambien-
tal estadual as atividades de li-
cenciamento e fi scalização para 
os municípios consorciados. O 
projeto surgiu da visão e união 
dos Prefeitos Orlando Silva Na-
ziozeno (Crixás), Ailton Bila (Ui-
rapuru), Vilmar Rocha (Campos 
Verdes), Suélio Lourenço (San-
ta Terezinha de Goiás), Ana Maria 

(Guarinos) e Sávio de Sousa (Pi-
lar de Goiás) e tem a fi nalidade 
de trazer maior ganho ambiental 
para seus municípios, facilitando 
o acesso e tramite das licenças 
ambientais.

Após uma longa espera e 
cumprindo de todas as exigên-
cias legais para a descentraliza-
ção da secretaria estadual, os 
municípios que fazem parte do 
consórcio, receberam a autori-

zação para atuar no trabalho de 
licenças e fi scalização ambien-
tal através do Consórcio Vale do 
Minério que será o órgão exe-
cutor dessas atividades para os 
municípios.

Fonte: 3Departamento de 
Comunicação – Prefeitura 
Municipal de Crixás

CONSÓRCIO VALE DO 
MINÉRIO É APROVADO 
PELA SECRETARIA 
ESTADUAL DO MEIO 
AMBIENTE

Fotos: Departamento de Comunicação – Prefeitura Municipal de Crixás

Fotos: Divulgação
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GOIÁS NATAL

A Prefeitura de Mundo Novo 
começou a instalar, em fase de 
testes, as  primeiras câmeras em 
pontos estratégicos do município. 
A instalação começou pela Praça 
Francisco da Franca Alencar (Pra-
ça Central)

O objetivo divulgar informa-
ções sobre o tráfego de carros, 
pessoas e coibir possíveis ações 
criminosas. O trabalho incluiu a 
implantação da central de monito-
ramento das câmeras, já instalada 
na sede do 20 Pelotão. As imagens 
são acompanhadas em tempo real 
pela Polícia Militar, comanda pelo 

POR MAIS SEGURANÇA, PREFEITURA INSTALA CÂMERAS DE MONITORAMENTO

MUNDO NOVO SEGURANÇA

Tenente Afonso
 “Sabemos que a segurança 

Pública é uma obrigação do Esta-
do. Contudo, também é uma prio-
ridade em nossa gestão. Assim, 
resolvemos colaborar com uma 
ideia inovadora, instalando câ-
meras de Vigilância na praçaPraça 
Francisco da Franca Alencar.

Em breve serão instaladas 
mais algumas câmeras em vários 
pontos da cidade.  Deste modo, 
conseguiremos prevenir a crimi-
nalidade e os atos de vandalismo, 
principalmente a depredação do 
patrimônio público”.

O prefeito ainda comenta que 
o cronograma de instalação está 
adiantado e a operacionalização 
á  teve início no momento que as 
primeiras câmeras foram instala-
ção.

 O importante desta ação é 
que as imagens chegam até a cen-
tral da Valorosa Policia Militar em 
tempo real, dando tempo de res-
posta imediata a um possível ato 
ilícito. Agradeço ao comandante 
e a todos da corporação pelo zelo 
com a nossa cidade.”, declarou o 
prefeito Hélcio Oliveira

Prefeitura 
Municipal de Crixás

Foto: Arquivo da Prefeitura

Prefeito Helcio Oliveira e o tenente Afonso celebram a instalação do projeto de vigilância por câmeras
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SOCIEDADE DO CERRADO

A maquiadora Kelly Crystinne 
junto com a Miss Crixás 2015 Mariana Ramalho

Pedro Vicznevski> recebendo a carteira da OAB - GO do 
Presidente da OAB Enil Carvalho

Mister Crixás Henrique com as coordenadoras do 
Desfi lei>Farailde Ribeiro de Oliveira,>Henrique Marques,>Maria Passeio dos Professores da Escola Adalberta na cidade de Caldas Novas

Encontro da Familía Carvalho, Prof, Sonia Carvalho, 
Anesia Ferreira, Vitoria Carvalho e>Eurivane Carvalho

BOMBEIROS SIMULAM ACIDENTE EM MINA 

O 1º Pelotão Bombeiro Mili-
tar, em Uruaçu, participou 
de um simulado operacio-

nal de atendimento a ocorrência 
de desabamento em mina subter-
rânea na cidade de Crixás. O simu-
lado teve como objetivo conhecer 
o ambiente de uma mina subter-
rânea e se preparar para possí-
veis atendimentos nestes locais. 
A mina Palmeiras, local escolhido 
para o simulado, possui extração 
subterrânea de minério com pro-
fundidade de 320 metros a par-
tir da superfície, o que torna a ati-
vidade de resgate e salvamento 
complexa. Segundo a Corpora-
ção, o simulado é inédito no Es-
tado de Goiás e pioneiro no Brasil 
em se tratando de minas metáli-
cas e contou com a participação 
da empresa que atua na explora-
ção da mina.

No caso hipotético, um es-
trondo foi escutado às 5h20 na 
mina, no nível 150, proveniente 

de um colapso neste nível atin-
gindo também a entrada da mina. 
Tratava-se de um abalo sísmico 
na região e deixou 15 trabalha-
dores impossibilitados de saírem 
do local.

Inicialmente, a brigada de in-
cêndio da empresa em conjun-
to com a equipe de engenharia de 
minas avaliou a possibilidade de 
desmonte da rocha para o resga-
te dos trabalhadores presos. Po-
rém, o tempo para o processo de 
desmonte da rocha era de dois 
dias com o agravante de que três 
trabalhadores ainda não haviam 
conseguido fazer contato com a 
superfície, sendo declarados per-
didos no interior da mina. O passo 
seguinte foi a brigada de incêndio 
acessar o interior da mina por um 
poço de ventilação utilizado como 
saída de emergência nestas ativi-
dades. Ao buscarem por sobrevi-
ventes nas câmaras de refúgio da 
mina não foram localizados os três 

trabalhadores.
Às 7h20 foi feito contato com 

o Corpo de Bombeiros Militar, por 
meio do 1º PBM em Uruaçu, rela-
tando os fatos e solicitando des-
locamento de equipes de busca e 
salvamento. Neste momento o 1º 
PBM acionou para uma força-ta-
refa com a participação dos bom-
beiros do 3º Batalhão Bombeiro 
Militar, em Anápolis, especialis-
tas em salvamento em altura e de 
busca e resgate com cães e tam-
bém os bombeiros da 13ª Compa-
nhia Independente Bombeiro Mili-
tar, em Goianésia, especialistas em 
salvamento terrestre e 14 bom-
beiros militares do 1º PBM para as 
buscas, resgate e salvamento das 
vítimas.

No local, foi montada a es-
trutura do Sistema de Comando 
de Incidentes para em conjunto 
com a empresa e outros órgãos 
responder ao evento de modo 
coordenado e efetivo. Assim foi 

feito o reconhecimento da situ-
ação e em conjunto com a bri-
gada de incêndio da empresa foi 
iniciado o atendimento. A mis-
são era encontrar três bonecos 

(que simulavam os mineiros de-
saparecidos) que foram coloca-
dos aleatoriamente dentro das 
galerias.

Uma equipe composta por 
cinco bombeiros e um cão fareja-
dor acessou o interior da mina no 
nível 50 metros abaixo da superfí-
cie pela técnica de rapel guiado e 
rapel simples para as buscas das 
três vítimas, se juntando aos bri-
gadistas que já se encontravam na 
mina. Na superfície, outra equipe 
preparava o sistema de multiplica-
ção de força reduzido e indepen-
dente para o içamento das víti-
mas assim que encontradas. Uma 
outra equipe de bombeiros aten-
dia as vítimas que haviam sido le-
vadas anteriormente à superfície, 
por meio de uma escada na saí-
da emergência pela brigada de in-
cêndio.

OPERAÇÃO 
COM SUCESSO

Com menos de três horas to-
das as vítimas foram localiza-
das pela equipe de busca e sal-
vamento composta por cinco 
bombeiros militares e um cão. 
Foram imobilizadas, colocadas 
em pranchas de resgate, prepa-
radas para içamento chegando 
à superfície de onde foram le-
vadas para hospital de referên-
cia. A atividade exigiu grande es-
forço físico e uso de técnicas e 
equipamentos apropriados co-
laborando com novas habilida-
des dos bombeiros militares em 
um ambiente novo e desconhe-
cido, evidenciando assim, a ca-
pacidade técnica e operacional 
de todas as equipes envolvidas. 
O simulado aconteceu na terça-
feira, dia 24. 

Fonte:EGoiás Agora

CRIXÁS MINERAÇÃO

Cuidado!

Fotos: Divulgação
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CRIXÁS MINERAÇÃO

ANGLOGOLD ASHANTI TIRA 
DÚVIDAS SOBRE BARRAGEM 
AOS MORADORES DE CRIXÁS

ceria da mineradora com a 
comunidade de Crixás, sua 
importância para o muni-
cípio e seriedade. “Tenho 
total confi ança nos gesto-
res da empresa no que se 
refere à implantação das 
melhores práticas de segu-
rança, não só em relação à 
barragem, mas também 
em segurança do trabalho 
e saúde ocupacional”, afi r-
mou.

DEFESA CIVIL E 
BOMBEIRO MILITAR

A barragem da Anglo-
Gold Ashanti foi vistoria-
da por representantes da 
Defesa Civil e do 1º Pe-
lotão do Bombeiro Mili-
tar (PBM) de Uruaçu no 
mês de novembro. Além 
da inspeção à barragem, 
a visita teve o objetivo de 
verifi car a documentação 
pertinente e o Plano de 
Ação Emergencial (PAE).<

A vistoria percorreu to-
das as áreas físicas da bar-
ragem e abrangeu, além 
do sistema de deposição, 
os controles existentes e 
monitoramentos implan-
tados. A equipe - com-
posta por quatro membros 
da Defesa Civil/Corpo de 
Bombeiros - pode veri-
fi car também toda a do-
cumentação exigida pelo 
DNPM (órgão fi scalizador 
de barragens no Estado) e 
pelas auditorias específi -
cas na barragem.

A conclusão da visita 
por parte do capitão dos 
bombeiros foi de que a 
empresa atende todos os 
requisitos exigidos por lei 
e possui planos robustos 
em caso de incidentes.

Fonte: assessoria 
de imprensa da empresa

A 
AngloGold Ashan-
ti promoveu en-
contro com a co-

munidade, no início de 
dezembro, no auditó-
rio da Escola SESI Crixás. 
O objetivo era esclarecer 
e retirar as principais dú-
vidas dos moradores so-
bre a situação da barra-
gem de rejeito da unidade 
Serra Grande. Aproxima-
damente 80 pessoas en-
tre autoridades, repre-
sentantes de instituições 
locais e da comunida-
de de Crixás participaram 
da reunião. Comunicação 
com a comunidade em 
caso de rompimento da 
barragem, monitoramen-
to, composição do rejei-
to, plano de emergência, 
alteamento da barragem 
e risco de contaminação 
dos rios foram algumas 
das questões levantadas 
pelos presentes.

De acordo com Ricar-
do Assis, gerente-geral 
de Operações da Anglo-
Gold Ashanti, o encontro 
foi uma oportunidade para 
apresentar o funciona-
mento da barragem. “Além 
de mostrar nossos contro-
les e planos de emergên-
cia, a reunião serviu para 
reforçar nosso compro-
misso em prosseguir in-
vestindo nos melhores 
equipamentos e técnicas 
de gestão para que barra-
gem da Serra Grande con-
tinue sendo uma referência 
em segurança”, apontou 
Assis. O Prefeito Municipal, 
Orlando Naziozeno - que 
compareceu à apresenta-
ção da AngloGold Ashanti 
e acompanhou a instalação 
da empresa na década de 
80 - destacou a forte par-

Fotos da empresa


