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Nem toda sombra signi-
a ca necessariamente escu-
ridão. Bem como nem toda 
luz é sinônimo clareza.
Assim como no vídeo, às 
vezes estamos tranquilos 
no conforto de nossas vi-
das e alguém ou alguma 
circunstância nos tira algo 
e nos faz perder a cabe-
ça. Assustamo-nos num 
primeiro momento. Pro-
curamos incessantemen-
te aquilo que um dia foi 
nosso. Vivemos  uma cul-
tura na qual ninguém gos-
ta de perder. Sentimo-nos 
a priori deslocados, ima-
ginamos não mais ser-
mos capazes de viver sem 
aquilo que, ingenuamen-
te, julgamos ser essen-
cial à nossa existência. 
Entretanto, a natureza 
em sua ina nita sabedo-
ria não age apenas sobre 
nós, ela interfere em todo 
o contexto ao nosso redor.
Ela nos muda para que mu-
demos. E a partir do mo-
mento em que aceitamos 
nossa verdadeira e real 
condição, passamos a en-

xergar o mundo com ou-
tros olhos. Conseguimos, 
então, a ver aquilo que 
sempre esteve escancara-
do em nossa frente e nun-
ca havíamos tido a pers-
picácia ou paciência para 
admirar.

Deixamos de ser meros 
espectadores e nos torna-
mos protagonistas da nos-
sa própria história.

Quando essa mágica 
acontece, temos a impres-
são de o mundo inteiro mu-
dou. Sim, ele mudou, mas 
a mudança maior aconte-
ceu em nós mesmos, por-
que abandonamos a ma-
nia de querer controlar o 
universo e simplesmente 
aceitamos a condição de 
somos a parte de um todo. 
Adquirimos, a partir daí, a 
capacidade de sentir o que 
está à nossa volta. E assim 
não há mais medo ou an-
gústia. Pois adquirimos a 
consciência de que há uma 
força maior, uma “mão invi-
sível” que muda constante-
mente o universo e cuida 
dos que cuidam dos ou-
tros.

Portanto, não tenha 
medo de perder ou errar. 
Deixe estar. Arrisque, lute 
e aceite as mudanças que 
a vida nos oferece. A feli-
cidade não é um estação , 
ela está nos trilhos.

Às vezes quem perde é 
mais ganha.

PRAÇA CÍVICA - PALÁCIO DAS ESMERALDAS (1937). Foto: Alois Feichtenberger. *Acervo MIS-GO.

Fernando Arataque
A única certeza que 

temos da vida e que tudo 
muda,somente os muitos 
ocupados ainda não estão 
sen� do o vento da mudança 
em nossa JUSTIÇA....Faço 
eco as palavras do grande 
cronista J.R.Guzzo.( É a 
Jus� ça que está aí desde 
sempre, desenhada peça 
por peça para garan� r a 
impunidade de réus com 

infl uência, posição social e, 
sobretudo, muito dinheiro 
para gastar em suas defesas. 
Sua essência é impedir a 
apreciação do mérito real 
dos fatos no julgamento 
dos processos criminais ─ 
e obrigar, em vez disso, a 
que todas as decisões dos 
juízes obedeçam a uma 
complicadíssima malha 
de normas descritas como 

“técnicas”, que nada têm 
a ver com aquilo que 
efe� vamente aconteceu e 
se interessam apenas em 
criar obstáculos ar� fi ciais 
para possíveis condenações. 
É a Jus� ça dos prazos, das 
formalidades, da burocracia, 
das regrinhas, das minúcias 
extremas dos códigos 
e leis processuais, das 
possibilidades pra� camente 

sem limites de adiar decisões 
e ir empurrando tudo com 
a barriga até o Dia do Juízo 
Universal. É o triunfo do 
que os juristas chamam de 
“chicana”.

Por Edson Teixeira Mendes (Pajé)



3Janeiro de 2016

FESTASANTA TEREZINHA DE GOIÁS

GOIÁS

ROUBO

MINERAÇÃO

L
ogo nos primeiros 
dias do ano, ban-
didos fortemente 

armados explodiram na 
madrugada do dia 06 cai-
xas eletrônicos de uma 
agência da Caixa Econô-
mica Federal (CEF) em 
Santa Terezinha. De acor-
do com informações da 
Polícia Militar, um grupo 
armado usou explosivos 
para atingir a entrada da 

agência e os caixas eletrô-
nicos. A ousada ação cau-
sou pânico na vizinhança, 
já que tiros e explosões 
eram ouvidos a todo mo-
mento.

Segundo relatos, um ca-
sal, que estava namoran-
do em uma praça perto 
da agência, foi abordado 
pelos meliantes. O casal, 
que teve armas aponta-
das em sua direção, foi 

obrigado pelos bandidos 
a correr naquele mo-
mento. Ainda segundo 
relatos, um taxista, sem 
saber o que acontecia, 
passou entre os bandi-
dos na hora roubo. Ape-
sar da violencia da ação 
ninguem c cou ferido. 

Ainda de acordo com a 
polícia, os suspeitos fugi-
ram roubando uma quan-
tia em dinheiro ainda 

não divulgada. A agência 
permanece isolada e será 
periciada por uma equipe 
da Polícia Federal. As ima-
gens das câmeras de se-
gurança estão sendo ana-
lisadas. Esta é a segunda 
vez que as agências ban-
carias de Santa Terezinha 
tem seus caixas explodi-
dos. Em 2014 a agência 
do Banco do Brasil sofreu 
com mesma ação de ban-
didos.

BANDIDOS EXPLODEM AGÊNCIA DA CEF EM SANTA TEREZINHA

FRAUDE

Uma notícia assustadora pe-
gou os funcionários da Votoran-
tim Metais, unidade de Nique-
lândia, de surpresa durante uma 
reunião na tarde desta segun-
da-feira, 18. O quadro de gerên-
cia da mineradora decidiu tomar 
uma decisão sobre os trabalhos 
neste município que a anos sus-
tenta parte da população.

Segundo informações extra-
oc ciais, uma reunião feita com 
parte dos funcionários da mine-
radora c cou c rmado que a em-
presa estará suspendendo tem-
porariamente a produção de 
níquel em Niquelândia e par-
te dos funcionários serão desli-
gados a partir do dia 1º de feve-

MINERADORA VOTORANTIM METAIS ANUNCIA SUSPENSÃO 
TEMPORÁRIA DOS TRABALHOS EM NIQUELÂNDIA

reiro. Outra parte está previsto 
para ser desligada no dia 1º de 
abril.

De acordo com o geren-
te geral da unidade em Nique-
lândia, José Maximino Ferron, a 
suspensão não tem previsão de 
volta. Ele informou ainda como 
será a procedência diante des-
ta suspensão. Segundo o geren-
te, a unidade de Niquelândia e a 
unidade de São Miguel Paulis-
ta, procederá de forma gradual 
a suspensão temporária.

Na reunião, José Maximino 
disse que as duas unidades irá 
trabalhar com a planta até no c -
nal de abril e inicio de maio des-
te ano, quando então será pro-

movida a suspensão temporária 
das duas empresas por um perí-
odo ainda não dec nido, depen-
dendo das condições do merca-
do.

Na área da lavra, que é de 
onde inicia o processo de extra-
ção do minério que será utiliza-
do, será feito a suspensão tem-
porária das atividades a partir 
de 1º de fevereiro deste ano, 
onde parte da lavra será des-
mobilizada e uma parte c cará 
até c nal de abril e início de maio 
onde devido a continuação de 
alimentação da planta, remane-
jo de minério, manutenção de 
equipamentos, e infra estrutura 
da mina.

O gerente garantiu todas as 
obrigações legais com todos os 
empregados que serão desliga-
dos no período em que durar a 
suspensão temporária. O geren-
te deixou bem claro que essa 
não é uma paralisação, não é um 
fechamento, e sim, uma suspen-
são temporária, e acredita que o 
mercado irá melhorar e os traba-
lhos vão ser retomados naque-
la unidade, por isso será manti-
do a partir do mês de maio, uma 
equipe mínima de funcionários 
mantendo os equipamentos em 
condições de uma retomada as-
sim que as condições c nanceira 
permitir.

Segundo o gerente, existe 

possibilidades de recolocação 
de proc ssionais em outras uni-
dades, porém, deixou bem cla-
ro que as contratações estão 
suspensas, mas uma equipe do 
DHO estão vendo possibilida-
des, e pediu atenção redobrada 
em relação a segurança dos fun-
cionários que permanecerá na 
unidade.

O níquel está com custo aci-
ma do valor o qual ele é vendi-
do. Desse forma a empresa está 
praticamente pagando para 
produzir o valor acima do valor 
do produto vendido, gerando 
um gasto acima do que vale o 
mineral exportado.

A Votorantim Me-
tais em Niquelândia 
Com mais de trinta anos de ativi-
dades, o negócio Níquel da Vo-
torantim Metais coleciona con-
quistas e grandes resultados. A 
Votorantim Metais iniciou as ati-
vidades na produção de níquel 
eletrolítico em 1981, nas unida-
des de Niquelândia (GO) e de 
São Miguel Paulista (São Paulo/
SP), com capacidade de produ-
ção de 5 mil toneladas anuais.

Atualmente, o número al-
cança as 25 mil toneladas anu-
ais de níquel eletrolítico, o que 
mostra o crescimento e a conso-
lidação da companhia na produ-
ção de níquel.

Durante todos esses anos, 
a Votorantim Metais se espe-

cializou em estudos geológicos 
e vem investindo na implanta-
ção de minas e unidades de pro-
dução, no desenvolvimento de 
tecnologias, processos e pesso-
as, resultando em um produto 
competitivo, de alta qualidade, 
e com atendimento pós-venda 
personalizado.

Todo esse cenário tornou 
a unidade de negócio Níquel 
pioneira no Brasil bem como a 
maior produtora de níquel ele-
trolítico da América Latina – o 
produto é exportado para mais 
de 20 países sendo o Níquel e 
o Cobalto registrados na LME 
(London Metal Exchange).

Três unidades de operação: 
Niquelândia (GO) – extração de 
minério de níquel laterítico e 
produção de carbonato de ní-
quel; São Miguel Paulista (São 
Paulo/SP) – fabricação de níquel 
eletrolítico e cobalto; e Fortaleza 
de Minas (MG).

A mina de Niquelândia (GO) 
é uma das maiores reservas de 
níquel do Brasil e garante à Vo-
torantim Metais o abastecimen-
to de suas necessidades por no 
mínimo mais 20 anos.

A mineradora sustenta parte 
do município a anos em Nique-
lândia, gerando emprego e sus-
tentabilidade para a população.

Fonte: Com informações do site 
Plantão de Notícias

Fotos: Facebook Santa Terezinha em Foco

Foto: Divulgação

Uma operação da Polí-
cia Civil (PC), prendeu cin-
co pessoas e outras três 
foram conduzidas coerci-
tivamente para a delega-

QUADRILHA É PRESA APÓS 
CAUSAR PREJUÍZO DE R$ 5 
MILHÕES AO ESTADO
Entre os detidos, atuais e ex-servidores da Secretaria da Fazenda, em Goianésia.

cia de Goianésia, suspeitos 
de integrar uma quadri-
lha que atuava em fraudes 
tributárias e teria causa-
do prejuízo de cerca de R$ 

5 milhões ao Estado. Cin-
co mandados de busca e 
apreensão foram cumpri-
dos.

De acordo com o de-
legado Germano Castro, 
a fraude acontecia des-
de 2012 com o trabalho 
dos atuais e ex-funcioná-
rios da Secretaria Estadu-
al da Fazenda (Sefaz), que 
reduziam irregularmente 
o valor do Imposto sobre 
Transmissão Causa Mortis 
e Doação de Bens ou Direi-
tos (ITCD).

Segundo o delegado, 
como o valor cobrado nas 

fraudes variavam, ainda 
não tem como calcular o 
lucro da quadrilha.

Durante a operação, 50 
policiais civis participaram 
da ação.

A Sefaz comunicou que 
a quadrilha começou a ser 
investigada, internamente, 
em 2014 por meio de de-
núncia de um contribuin-
te. Ainda segundo o órgão, 
o grupo fraudou 174 guias 
de pagamento do ITCD.

Esses servidores suspei-
tos passam por processo 
administrativo disciplinar 
e podem ser demitidos, 
caso seja comprovada a 
participação, podendo vol-
tar ao serviço público após 
10 anos.

A Sefaz informou tam-
bém que vai autuar os con-
tribuintes que pagaram a 
menos para que paguem a 
diferença do ITCD.

Fonte: O Popular
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CRIXÁS EDUCAÇÃO

O ex-prefeito de Urua-
çu, Lourenço Pereira Filho, 
foi condenado, em segundo 
grau, por atos de improbida-
de administrativa ambien-
tal durante seu mandato, de 
2009 a 2012, ao não viabili-
zar políticas e ações para o 
gerenciamento dos resídu-
os sólidos urbanos. A decisão 
monocrática da desembarga-
dora Maria da Graças Carnei-
ro Requi conZ rmou sentença 
do juiz Leonardo Naci]  Be-
zerra, que acolheu pedidos 
feitos em ação civil propos-
ta pelo promotor de Justiça 
Afonso Antônio Gonçalves Fi-
lho.

Ele foi condenado ao pa-
gamento de multa civil no va-
lor equivalente a cinco remu-
nerações recebidas enquanto 
agente público, suspensão 
de seus direitos políticos por 
três anos e proibição de con-

tratar com o Poder Público, rece-
ber incentivos, benefícios Z scais 
ou creditícios pelo prazo de três 
anos.

Segundo apontado na ação, 
enquanto prefeito de Uruaçu, 
Lourenço não viabilizou políti-
cas e ações para o gerenciamen-
to dos resíduos sólidos urbanos, 
ocasionando sérios danos ao 
meio ambiente e à saúde públi-
ca de toda a população. 

Após a sentença, Lourenço 
interpôs apelação cível, defen-
dendo que a lei que instituiu a 
Política Nacional de Resíduos 
Sólidos já estava em vigor quan-
do o MP-GO ingressou com a 
ação civil pública e, portanto, 
não teria sido caracterizada le-
são ao erário, visto que tinha o 
prazo até agosto de 2014 para 
a implantação da disposição Z -
nal ambiental adequada de re-
jeitos. Disse ainda que prestou o 
serviço, não podendo caracteri-
zar improbidade administrativa, 
uma vez que deve haver o dolo, 
ausente no caso.

Contudo, a desembargado-
ra frisou que a disposição irre-
gular de resíduos sólidos, além 
de comprometer o equilíbrio 
ambiental e destruir a vegeta-
ção, os recurso hídricos, a paisa-
gem e a estabilidade geológica 
do local, prejudica toda a coleti-
vidade. “Ora, não há dúvidas que 
a destinação de resíduos sólidos 
de forma incorreta acarreta de-
plorável e insustentável dano 
ao meio ambiente. A destinação 
do lixo em áreas urbanas, como 
serviço essencial que é, possui 
repercussão direta para o meio 
ambiente e para a saúde geral 
da população, de tal sorte que é 

indispensável o município se 
mostrar atento quanto ao ge-
renciamento dos resíduos só-
lidos”, explicou.

Ela acrescentou ainda 
que o funcionamento de um 
local para deposição de resí-
duos sólidos sem tratamento 
adequado pode trazer danos 
ambientais como a penetra-
ção no solo de substâncias 
oriundas dos dejetos, pro-
dutos tóxicos e metais pesa-
dos, disse a magistrada, além 
de permitir que animais, ve-
getais e pessoas que entrem 
em contato com esses resídu-
os Z quem expostas a várias 
doenças. Facilita ainda a pro-
liferação de vetores respon-
sáveis pela transmissão de di-
versas doenças.

Maria das Graças ponde-
rou, por Z m, que a situação 
vem se arrastando desde o 
ano de 2009, sem que Lou-
renço tivesse viabilizado ne-
nhuma ação para mitigar os 
efeitos negativos causados 
ao meio ambiente, decor-
rentes do mau gerenciamen-
to dos resíduos. Assim, o pre-
feito se mostrou negligente, 
enquanto gestor público em 
combater tais problemas, 
“mantendo-se inerte dian-
te de sua obrigação legal de 
minimizar e reparar o dano, o 
que conZ gura ato de impro-
bidade administrativa”.  (Tex-
to: Cristina Rosa / Assessoria 
de Comunicação Social do 
MP-GO, com informações do 
Centro de Comunicação So-
cial do TJ-GO)

FALTA DE POLÍTICAS PARA GERENCIAMENTO 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS LEVA À CONDENAÇÃO 
DE EX-PREFEITO DE URUAÇU

CRIXÁS: POLICIAL DE FOLGA 
PRENDE DOIS ASSALTANTES

Um fato que não passou 
despercebido no Z nal do ano 
passdo, pelo menos na redes so-
ciais, onde recebeu muitos elo-
gios e curtidas, foi a ação espe-
tacular do Policial Militar Gilmar 
Caixeta Gomes (20 sargento Cai-
xeta). Tudo começou quan-

do ele, que estava de folga, re-
solveu ir até merceria Aldeia, 
no Setor Novo Horizonte. Che-
gando lá, o policial se deparou 
com um assalto, sendo execu-
tado por um elemento armado 
e seu comparça, que estava do 
lado de fora parado numa moto 

roubada. Ao perceber que ha-
via um delito ali, o policial espe-
rou o momento certo para em-
preender perseguição em seu 
carro aos meliantes. “Uma abor-
dagem mal sucedida, dento da 
merceria, poderia colocar as vi-
timas em perigo, revelou o poli-
cial. Depois de algumas minutos 
de perseguição pela ruas de Cri-
xás, Caixeta prendeu os dois as-
saltantes Layson e Elias em t a-
grante. 

Os  assaltantes já haviam 
rouba 500 reais da mercearia e 
uma carteira de um cliente. Ra-
pidamente, o policial entrou em 
contato com o Comando de Pa-
trulha do 5 pelotão de Crixás, 
que encaminhou algumas viatu-
ras ao local para prestar apoio à 
ocorrência. 

Perguntado por que mesmo 
estando de folga resolveu con-
ter os infratores, o policial res-
pondeu que a proZ ssão de Poli-
cial para ele é como se fosse um 
sacerdócio, e que juramento de 
proteger e servi a população e 
honrar a corporação da PM fa-
lou maior no momento.

URUAÇU JUSTIÇA

SEGURANÇA

A 
Prefeitura de Crixás, por 
meio da Secretaria Muni-
cipal de Educação, reali-

zou na última semana, entre os 
dias 12 e 19 de janeiro, a sema-
na pedagógica para professores 
das escolas nas zonas urbana e 
rural. A jornada estabelece me-
tas para a melhoria do processo 
da aprendizagem em todas as 
modalidades de ensino e visa al-
cançar bons resultados na Prova 

Brasil deste ano.
No dia 12 de janeiro, deu-

se início à abertura oficial da 
Semana Pedagógica na maço-
naria com a presença de pro-
fessores, monitores, equipe 
diretiva, secretário de educa-
ção – Adão Neto, Coordena-
dora Geral – Maria Aparecida 
Soares, coordenadora do ensi-
no fundamental – Eurivane de 
Carvalho e a coordenadora in-

fantil – Judielly Maciel.
Na oportunidade a Coorde-

nadora Geral – Cida Soares falou 
sobre o ano letivo de 2016, ca-
lendário escolar, plano de carrei-
ra, carga horário dos professo-
res, concurso, livro didático e os 
novos desaZ os da educação em 
nosso município.

Em seguida passou a pala-
vra ao nosso prefeito Orlando 
Naziozeno que desejou boas 
vindas a todos (as) e falou so-
bre os avanços que a educação 
teve nesta gestão e respondeu 
os questionamentos que alguns 
professores Z zeram.

Na quarta-feira (13) reuni-
ram-se no Auditório da Câma-
ra Municipal os professores da 
Educação Infantil para uma for-
mação com a Coordenadora Ge-
ral – Cida Soares que deu várias 
orientações sobre como traba-
lhar corretamente com o mate-
rial do Sistema Positivo.

Quinta-feira (14) foi a vez do 
Ensino Fundamental. A profes-
sora Ana Claúdia realizou uma 
oZ cina sobre gêneros textu-
ais com professores de 1º ao 7º 
ano das 8h ás 17h, sob a orienta-
ção da coordenadora do Ensino 
Fundamental Eurivane.

Na sexta-feira (15) tivemos 
a honra de receber em nossa ci-
dade o grupo Caixa Cantada de 
Goiânia que realizou uma oZ ci-
na sobre a Arte de Contar Histó-
ria para professores da Educa-
ção Infantil e 1º ano do Ensino 
Fundamental das 8h às 12h. A 
tarde reunimos com os profes-
sores da zona rural para analisar 
o novo livro didático e o planeja-
mento anual.

Segunda-feira (18) ocor-

reu uma oZ cina de matemática 
para professores do 4º ao 7º ano. 
Na oportunidade as professoras 
Maria Lacerda, Vila Fernandes e 
Marisa Meireles orientaram as 
professoras em relação ao uso 
de jogos como xadrez, dama, 
tangran, material dourado e ou-
tros para enriquecer as aulas de 
matemática.

Terça-feira, dia 19, foi a vez 
dos professores e demais fun-
cionários da EJA. A coordenado-
ra Cida Soares falou sobre a re-
alidade de vida da maioria dos 
alunos da EJA e orientou os pro-
fessores em relação ao modo 
de lidar com eles e fez também 
uma análise do livro didático.

Segundo a coordenadora, 
Cida Soares, a semana pedagó-

gico é um marco para a educa-
ção de Crixás. “Esse encontro é 
de suma importância para pre-
parar os alunos melhor para os 
índices educacionais desse ano. 
A gente traça os objetivos, e, no 
decorrer do ano, vai trabalhar 
para conseguir isso. Ainda te-
remos a Prova Brasil, onde va-
mos fazer mais atividades com 
os alunos, já que agora, terá um 
professor especíZ co na discipli-
na de ciências”, informou. Leia 
a matéria:http://www.crixas.
go.gov.br/prefeitura-realiza-se-
mana-peda…/

Por Departamento de 
Comunicação – Prefeitura 

Municipal de Crixás

PREFEITURA REALIZA SEMANA PEDAGÓGICA 
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Fotos: Lanúzio Vicente

Fotos: divulgação

Fotos: divulgação/ facebook
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PILAR DE GOIÁS LEGISLATIVO

Em parceria com a Regio-
nal de Saúde São Patrício I, in-
tegrantes do Corpo de Bom-
beiros de Uruaçu, Câmara 
Municipal, funcionários da 
Saneago e Secretarias Muni-

cipais, a Prefeitura Municipal 
de Pilar, por meio da Secreta-
ria Municipal de Saúde, rea-
lizou no dia 13/01, a campa-
nha do Dia “D” de Combate à 
Dengue, Febre Amarela, Chi-

kungunya e Zika Vírus.
Esta ação faz parte do 

movimento “Goiás contra o 
Aedes”, que foi lançada, no 
dia 15 de dezembro, pelo go-
verno de Goiás e irá percorrer 
todos os imóveis do Estado 
com o objetivo de combater 
o mosquito Aedes aegypti.

Em Pilar de Goiás, o movi-
mento de combate ao mos-
quito não fugiu a regra. Os 
trabalhos começaram às 
08h00, após uma reunião no 
salão paroquial, com uma a 
caminhada de mobilização 
que percorreu toda a cidade 
recolhendo lixo e orientando 
os moradoderes sobre a im-
portância de manter as resi-
dências e lotes baldios livres 

te a mão na massa, uma vez 
que participaram recolhendo 
lixo e orientando os morado-
deres. 

“A sociedade precisa sa-
ber que esse problema é mui-
to mais sério. Esse é um pro-
blema que tem que envolver 
toda a população, porque 
não é só mais a dengue, que 
mata as pessoas. É a chikun-
gunya, o zika vírus, a febre 
amarela e agora a microce-
falia”, disse o prefeito, lem-
brando todas as doenças 
causadas pelo mosquito e a 
necessidade de combatê-lo.

As ações continuaram 
todo mês de janeiro pas-

O 
mês de Janeiro co-
meçou na Câmara 
Municipal de Pilar 

de Goiás com o vereador 
Netto Maron entregando 
de forma simbólica a cha-
ve do Legislativo Pilarense 
ao novo presidente, o vere-
ador André Corsini. 

Na ocasião, o ex-presi-
dente Netto agradeceu a 
toda equipe que o acom-
panhou no último ano e 
desejou que 2016 seja de 
muitas vitórias. Durante 

PRESIDENTE ANDRÉ CORSINI RECEBE AS 
CHAVES DO LEGISLATIVO PILARENSE

PILAR DE GOIÁS ADERE AO 
MOVIMENTO “GOIÁS CONTRA O AEDES”

Prefeitura 
Municipal 
de Crixás

o ato informal, o Ex-presi-
dente deu também boas 
vindas à nova mesa dire-
tora da Câmara, e ainda 
aj rmou que vai continu-
ar à disposição da casa Le-
gislativa. O vereador Netto 
do Marom exerceu a presi-
dência do legislativo pila-
rense por um ano. 

Já o novo presiden-
te disse que vai dar conti-
nuidade ao trabalho que 
vinha sendo executado. 
Conforme André, durante 

seu mandato como presi-
dente da casa legislativa 
de Pilar, vai continuar dan-
do oportunidade para que 
todos possam se expressar. 
Ele aj rmou que o Legisla-
tivo anda para frente se 
houver a união de todos os 
colegas vereadores, e que 
Câmara fará seu papel de 
legislar e j scalizar o execu-
tivo de Pilar, mas tudo den-
tro de uma total harmonia 
entre os dois poderes mu-
nicipais constituídos. 

O novo presidente An-
dré Corsini foi eleito para 
comandar o legislativo pi-
larense em novembro do 
ano passado. Mostrando 
que chegou para j car no 
cenário da política local, 
André Corsini, já no seu 
primeiro mandato como 
vereador, presidirá a mesa 
diretora por um ano junto 
com o Vice-presidente Pe-
dro Netto Ferreira, Napo-
leão Soares (10 secretário) 
e Celso Amorim.

SAÚDE

dos focos do mosquito aedes 
egypti. 

O prefeito Sávio Soares 
e a secretária de Saúde Neu-
za Rodrigues j zeram ques-
tão de colocarem literalmen-

sando por todos os domi-
cílios, verij carem quintais, 
calhas e residências que con-
tinham criadouros do mos-
quito transmissor dessas do-
enças em diversos pontos da 
cidade. 

Fotos: Secom/ Pilar de Goiás

Fotos: divulgação

Foto: Geovane MirandaFoto: Geovane Miranda

André Corsini recebe as chaves de Netto do Marom

Autoridade de Pilar unidas contra a dengue

Prefeito Sávio também 
colocou a mão na massa
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PILAR DE GOIÁS ESPORTE

Com o objetivo de proporcio-
nar momentos de alegria aos mo-
radores do entorno das opera-
ções, a Yamana e sua subsidiária 

O Instituto Yamana de De-
senvolvimento Social, por meio 
da Brio Gold, realizou a “1 Reu-
nião Cidadã”do ano 2016 no úl-
tima dia 26 de janeiro, no salão 
paroquial da cidade Pilar de Goi-
ás, onde contou com a presença 
de comerciantes, corpo diretivo 
da Brio Gold e lideranças políti-
cas locais.

O objetivo da reunião “1 
Reunião Cidadã” foi possibili-
tar uma maior comunicação en-
tre a empresa de Mineração Brio 

O 
confronto na W nal do  
Super Campeonato de 
Futsal de Rialma 2016, 

entre as equipes de Pilar de Goi-
ás e Auto Clube, foi disputa-
da em alto nível no decorrer de 
toda a partida, com os dois ti-
mes empatando 4x4 no tempo 

Gold e diversos atores sociais, 
principalmente comerciantes 
locais e prestadores de serviço. 

Na oportunidade, foi apre-
sentado O Programa de Desen-
volvimento de Fornecedores 
(PDF), que visa à aproximação 
dos fornecedores locais, Brio 
Gold, grandes empresas com-
pradoras e entidades de classe.

 Segundo Durval Vieira, Co-
ordenador do PDF, O programa 
procura identiW car as oportuni-
dades proporcionando a parti-

BRIO GOLD PROMOVE “ 1 REUNIÃO CIDADÃ” DE 2016
cipação dos fornecedores locais 
nas concorrências, possibilitan-
do a geração de empregos e a 
realização de negócios, alavan-

cando o crescimento da econo-
mia local.

 Ainda segundo ele, o tra-
balho vem sendo desenvolvido 

em articulação de diferentes ati-
vidades, envolvendo os presta-
dores de serviço, trabalhadores 
e empresas da região de abran-

gência. Durante a reunião, um 
comitê executivo foi elaborado 
para acompanhar o programa 
durante seu tempo.

SOCIEDADE

AÇÃO SOCIAL

Brio Gold realizaram uma campa-
nha de Natal incentivando a arre-
cadação de brinquedos, alimen-
tos e vestuário. A ação beneficiou 

mais de mil pessoas dos municí-
pios de Barrocas, Jacobina, Teofi-
lândia (BA), Alto Horizonte, Cam-
pinorte, Guarinos, Nova Iguaçu de 
Goiás e Pilar de Goiás (GO).

  No total, houve a contribui-
ção de mais de 900 brinquedos, 
além de roupas e sapatos para 
crianças de 4 a 15 anos e cerca de 
cinco mil quilos de alimento que 
renderam quase 300 cestas natali-
nas para a comunidade. Nas loca-
lidades próximas à Pilar de Goiás 
Desenvolvimento Mineral (PGDM), 

PILAR DE GOIÁS É CAMPEÃO DO TRADICIONAL 
CAMPEONATO REGIONAL FUTSAL  DE RIALMA

empresa da Brio Gold, os peque-
nos moradores escreveram cartas, 
que foram atendidas por 852 em-
pregados da unidade e entregues 
próximo à data festiva.

“A empresa fez a distribuição 
nas escolas, casas de famílias ca-
rentes e também na zona rural da 
cidade. As crianças ficaram muito 
contentes e motivadas ao sabe-
rem que seriam presenteadas no 
fim do ano”, contou Suelma dos 
Reis Pereira Alves, diretora das es-
colas municipais Gotinhas do Sa-

ber e Santo Antônio, em Guarinos.
A campanha já está em sua se-

gunda edição e mobiliza todos os 
anos milhares de voluntários, que 
se disponibilizam em prol de um 
Natal mais feliz e solidário. “Mais 
uma vez, a iniciativa foi um su-
cesso e reforça o sentimento de 
companheirismo e cooperação, 
fazendo com que esta data tão im-
portante seja sempre sinônimo de 
alegria. Estamos muito contentes 
com o resultado e pudemos es-
treitar ainda mais os laços da em-

presa com a população”, diz Grace 
Carvalho, gerente administrativo 
da unidade.

A coleta dos materiais foi feita 
por meio da Jacobina Mineração 
e Comércio (JMC), Mineração Ma-
racá Indústria e Comércio (MMIC), 
empresas da Yamana; Fazenda 
Brasileiro Desenvolvimento Mine-
ral (FBDM) e Pilar de Goiás Desen-
volvimento Mineral (PGDM), em-
presas da Brio Gold.

Fonte: ML&A

YAMANA REALIZA CAMPANHA SOLIDÁRIA NO NATAL

normal. Finalizando na prorro-
gação,  com a vitória da equipe 
Pilar de Goiás por 6x5, na quadra 
de Ginásio de Esporte de Rialma, 
conhecida com a “La Bombone-
ra do Vale”, no último dia 29.

Sobre o jogo, o dirigente da 
equipe Marcos D’Lua falou que 

o time de Pilar de Goiás enfren-
tou um adversário forte, que jo-
gou de igual para igual, com 
muita raça e habilidade, que va-
lorizou ainda mais o titulo con-
quistado. Ele também fez ques-
tão de agradecer a participação 
de todos os atletas e apoiadores.

 “Dedico essa importan-
te título no Futsal ao desportis-
ta de Pilar de Goiás e todos os 
apoiadores desse esporte”, disse 
D’Lua. A equipe de Pilar de Goi-
ás também levou a artilharia de  
2016  com Lucas Carlos, assim 
como o  goleiro menos vazado 

Joaquim.
O Super Campeonato de 

Futsal de Rialma, um dos maio-
res eventos esportivos do Es-
tado de Goiás, contou com 16 
equipes e a participação dos 
melhores atletas da região e a 
da comunidade em todos os jo-

gos. O campeonato conta com 
arbitragem da Federação Goia-
na com o apoio da AGEL, e apoio 
do Governo do Município de 
Rialma. 

Fotos: Divulgação

Torcida pilarense compareceu à grande W nal

Fotos: Divulgação

Fotos: Lanúzio Vicente

O cordenador do PDF Durval Vieira palestrando ao públco
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SOCIEDADE 
DO CERRADO

CRIXÁS LIDE

Parabéns à competentíssima Psicopedagoga Luciana Farias, 
que fez aniversariante do mês de Janeiro

Enlace matrimonial do casal Euclania e Guilherme na igreja catolica de Crixas Maria Eduarda junto com seus pais Marçal Souto e Kamilla Neves

Turma de Formando do Curso de Redes 2015/2 da Unidade Crixas

E
m entrevista recente ce-
dida ao Jornal Impren-
sa do Cerrado, o então 

prefeito de Crixás, Orlando 
Naziozeno, explica que, na 
época (dois últimos anos do 
seu mandato 2001/2004) os 
salários dos agentes políticos 
eram vinculados aos salários 
dos deputados.

Orlando explica que, 
com a criação do auxílio 
moradia pelos deputados 
estaduais, os vereadores de 
Crixás, desde o início rece-
beram a cota proporcio-
nal a esse auxílio. O prefei-
to e vice passaram a receber 

este benefício nos dois úl-
timos anos de mandato, só 
após receberem resposta 
do TCM pela respectiva ad-
missibilidade, inclusive ob-
tendo aprovação das con-
tas pagas referente a esses 
salários.

No caso de Crixás, a Câ-
mara Municipal e xou os sa-
lários do prefeito, vice e ve-
readores proporcionalmente 
aos subsídios pagos aos de-
putados estaduais, fazendo 
jus a toda remuneração rece-
bida por eles.

Já em 2004, consoante o 
prefeito, o TCM orientou às 

Câmaras Municipais no sen-
tido de elaborarem leis com 
salários em reais para todos 
os agentes políticos, excluin-
do a possibilidade de vincu-
lação aos salários de deputa-
dos.

Orlando lembra que o ex-
prefeito Olímpio Cesar, mes-
mo não havendo lei autori-
zativa, recebeu por dois anos 
o mesmo auxílio e teve que 
devolver após acordo feito 
com o Ministério Público. Ex-
plica que foi chamado a fa-
zer o mesmo acordo com o 
MP, mas diante da lei autori-
zativa e parecer do TCM pela 

admissibilidade do recebi-
mento, resolveu recorrer ju-
dicialmente; como não lo-
grou êxito junto ao Tribunal 
de Justiça, recorrerá ao Su-
premo.

“Nos dias de hoje, juízes, 
promotores, desembargado-
res, ministros dos tribunais 
de justiça poderão, todos, re-
ceber auxílio moradia, mes-
mo tendo residência própria 
na cidade onde trabalham, 
inclusive recebendo retroati-
vosde até cinco anos. Prefeito 
no Brasil não tem esse direi-
to!”, registrouOrlando Nazio-
zeno.

ORLANDO AFIRMA QUE RECEBEU AUXÍLIO MORADIA COM 
AUTORIZAÇÃO DO TCM E DEVE RECORRER AO SUPREMO

Compareça 
às sessões
da nossa 
Câmara

Câmara de Vereadores de Pilar de Goiás

Fotos: Divulgação
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CRIXÁS TRASNPARÊNCIA

Fiscais da Secretaria do 

Meio Ambiente, Recursos 

Hídricos, Infraestrutura, Ci-

dades e Assuntos Metropo-

litanos (Secima) estão no 

Lago de Serra da Mesa, nos 

municípios de Campinorte 

e Uruaçu, acompanhando 

as investigações e tentan-

do descobrir o que tem cau-

sado a alta mortalidade de 

peixes nos criatórios e ao 

longo do reservatório. So-

mente nesta semana, os 

FISCAIS INVESTIGAM MORTE DE TONELADAS DE PEIXES EM SERRA DA MESA 
criatórios perderam mais de 

19 toneladas de peixes.

Desde  esta quarta-feira, 

dia 27, eles estão trabalhan-

do em conjunto com servi-

dores das secretarias mu-

nicipais de Meio Ambiente 

dos dois municípios que 

abrigam o lago. Análises da 

água de Serra da Mesa es-

tão sendo feitas e o resul-

tado deve sair nesta sex-

ta-feira, dia 29.  A situação 

também é delicada fora dos 

criatórios. Há suspeitas de 

que o lago tenha sido con-

taminado com agrotóxi-

cos levados pela chuva das 

plantações. Há também a hi-

pótese de um choque térmi-

co na água do reservatório, 

ou mesmo a falta de oxigê-

nio na água. Os relatórios 

de análises da água devem 

trazer respostas à morte de 

tantos peixes.

Fonte: Goiás Agora

Foto: Divulgação

VEÍCULOS

Em todo o País, 3298 ad-
ministrações municipais re-
ceberam recomendação por 
descumprimento de leis que 
impõem abertura de dados; 
ranking mostra que 98% das 
cidades do Piauí e 86% de 

Alagoas têm pior avaliação
Em todo Brasil, 3298 municí-

pios receberam simultaneamen-
te recomendações expedidas 
pelo Ministério Público Federal 
(MPF) por descumprimento das 
Leis Complementares 101/2000 

e 131/2009 e da Lei Ordinária 
12.527/2011, que dispõem so-
bre critérios de transparência. O 
levantamento estatístico da pri-
meira fase do Projeto do Ranking 
Nacional dos Portais da Transpa-
rência, elaborado pela Câmara de 
Combate à Corrupção do Ministé-
rio Público Federal, concluiu, ain-
da, que 1071 inquéritos civis pú-
blicos foram instaurados.

As informações foram divul-
gadas no site da Procuradoria 
Geral da República.  A Procura-
doria no Piauí foi a que mais ins-
taurou inquéritos civis públicos: 
178. Em segundo lugar, l cou o 
Estado do Maranhão, com 154 
inquéritos civis.

Os Estados com pior avalia-
ção são o Piauí, que somou 220 

PROCURADORIA COBRA TRANSPARÊNCIA DE 3 MIL MUNICÍPIOS

INFORMAÇÃO

recomendações, atingindo 98% 
dos municípios, e Alagoas, com 
86% dos municípios e 87 reco-
mendações.

A avaliação dos portais da 
transparência dos 5568 muni-
cípios e 26 Estados e Distrito 
Federal foi feita com base em 
questionário desenvolvido pela 
Estratégia Nacional de Comba-
te à Corrupção e Lavagem de Di-
nheiro (Enccla), que selecionou 
as principais exigências legais e 
itens considerados ‘boas práti-
cas de transparência’.

O questionário traz 31 per-
guntas que abordam o acesso à 
informação nos portais dos muni-
cípios, como a divulgação de con-
tratos, resultados de licitações, 
despesa nos últimos seis meses, 

ferramenta de pesquisa de conte-
údo, assim como endereços e te-
lefones das respectivas unidades 
e horários de atendimento.

Dos 5568 municípios bra-
sileiros, 1073 ainda não dispo-
nibilizaram informações sobre 
transparência na internet. Ou-
tros 2589 não apresentam in-
formações sobre a receita nos 
últimos 6 meses, incluindo na-
tureza, valor de previsão e valor 
arrecadado, e apenas 847 divul-
gam informações sobre a re-
muneração individualizada de 
agentes públicos.

Inicialmente, os gestores te-
rão prazo de 120 dias para corri-
gir as irregularidades. Após esse 
prazo, será feita uma nova ava-
liação nacional no período de 11 

de abril a 9 de maio de 2016. 
Caso não sejam atendidas as 
exigências legais, ações ci-
vis públicas serão ajuizadas 
contra os gestores dos muni-
cípios avaliados no segundo 
semestre de 2016.

O projeto idealizado pela 
Câmara de Combate à Cor-
rupção do Ministério Público 
Federal consiste na classil ca-
ção de Estados e municípios 
por boas práticas de transpa-
rência. O objetivo da iniciati-
va é utilizar a acessibilidade 
às informações como ferra-
menta de controle social dos 
gastos públicos.

Saiba mais sobre o projeto 
no endereço www.rankingda-
transparencia.mpf.mp.br.

A 
Controladoria-Ge-
ral da União (CGU) 
apresentou, em 20 

de outubro de 2015, o re-
sultado da segunda edição 
da Escala Brasil Transpa-
rente (EBT). O índice mede 

PREFEITURA DE CRIXÁS LIDERA 
O RANKING DA TRANSPARÊNCIA 
PÚBLICA NO INTERIOR DE GOIÁS
CGU divulga resultado da Pesquisa que avaliou 
o cumprimento da Lei de Acesso à Informação.

o grau de transparência 
pública em estados e mu-
nicípios brasileiros quan-
to ao cumprimento às nor-
mas da Lei de Acesso à 
Informação (LAI). A primei-
ra avaliação foi divulgada 

em maio deste ano. Leia a 
matéria completa:  http://
www.cr ixas.go.gov.br/
prefeitura-de-crixas-lide-
ra-o-ranking-da-transpa-
rencia-publica-no-interior-
de-goias/

A partir de 30 de março, 23 ta-
xas de serviços do Detran deixam 
de existir. Elas foram extintas pela 
Lei 19.194/2015, proposta pelo 
Governo do Estado. A medida be-
nel cia proprietários de veículos, 
candidatos à habilitação e permis-
sionários da autarquia, como Cen-
tros de Formação de Condutores 
(CFCs) e despachantes.  A maioria 
das isenções benel cia a população.

Entre as taxas extintas está 
a de baixa de veículo, R$ 120,80. 
O serviço é utilizado por pro-
prietários de veículos antigos, 
já sem condições de rodar, ou 
que sofreram sinistro com clas-
sil cação de grande monta (per-

GOIÁS VAI EXTINGUIR 23 TAXAS DO DETRAN
da total). Os usuários também 
não terão que pagar, a partir de 
30 de março, pela segunda via 
do laudo de apreensão de veí-
culos. A taxa atualmente é de R$ 
21,30. Conl ra as taxas que dei-
xarão de existir:

SERVIÇO - TAXA ATUAL (R$)

::Baixa de veículo para qualquer 
l m 120,8

::Busca no arquivo (por processo)                                                                                                                          
30,9

::Cancelamento de credencia-
mento junto ao Detran 19,68

::Continuação de exames de ha-
bilitação em outro Município, 
CFC (A) (B) (AB) 81,47
::Embargo ou desembargo de li-
cenciamento de veículo 28,08

::Hora-aula para cursos de qua-
lil cação para l ns de credencia-
mento 5,78

::Inscrição para curso de diretor 
geral ou de ensino de CFC (A) (B) 
(AB) e despachante 98,33

::Inscrição para reavaliação do 
exame de aptidão física e men-
tal ou de avaliação psicológica 
22,47

::Laudo técnico de vistoria vei-
cular 39,32

::Listagem de dados ( por pági-
na) 2,81

::Prontuário para quaisquer 
l ns 42,13

::Reciclagem para instrutor, exa-
minador de trânsito, diretor ge-
ral/ensino de CFC (A) (B) (AB) 
261,27

::Reemissão de DUA – Docu-
mento Único de Arrecadação, 
quando solicitada pelo usuário 
11,24

::Rubricas em livros de creden-
ciados (quando necessário) 
160,14

::Segunda via de auto apreen-
são 21,30
::Taxa de entrega de documento 
em domicílio 16,86

::Taxa de expediente 11,24

::Taxa de l scalização de CFC (A) 
(B) (AB)- 1ª VIA, permissão para 
dirigir, revalidação, reciclagem, 
mudança de categoria ou adi-
ção de categoria (devida pelo 
CFC por candidato inscrito na 
entidade) 22,47

::Vistoria de veículo apreendi-
do ou por solicitação do usuá-
rio 36,52

::Vistoria em estabelecimen-
to para l ns de credenciamen-
to (acrescendo o mesmo valor 
42,13 a cada 100 Km percorri-
dos)

::Vistoria técnica de veículo em 
domicílio (por veículo – no mí-
nimo 5) 19,56

::Emissão de credenciamen-
to para uso em vaga especial 
11,24
Fonte: Goiás Agora

Foto: divulgação


