
Pilar de Goiás

Com vice e correligionários, 
Sávio Soares inaugura
comitê de campanha 

Diante de centenas de pessoas que lotaram o local e ob-
servado pelos Deputado Federal Pedro Chaves e pelo De-
putado Estadual Bruno Peixoto, pesos pesados da politica 
goiana, Sávio pediu o apoio de todos, destacando as con-
quitas e afirmando que participação individual será decisi-
va nessas eleições. Pág. 3
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O candidato à reeleição Orlando Naziozeno Pelo PMDB 
inaugurou seu comitê de campanha em  Crixás no último 
dia 26 de agosto. Ao lado de eleitores, familiares, simpati-
zantes e de seu candidato a vice, Fawks do Carmo, e de to-
dos os seus candidatos a vereador, Nazeozeno deu rumo a 
sua campanha naquela cidade. Pág. 4

Um aumento de duas mil onças por ano e a redução de 11% nos custos operacionais. Este é o re-
sultado esperado do Projeto Carvão Ativado, que está em implantação na planta metalúrgica da 
unidade da AngloGoldAshanti em Crixás. A inovação é simples e eficiente: a inclusão do carvão 
no processo de beneficiamento resulta em um maior agrupamento das partículas de ouro, elimi-
nando potenciais perdas – o que gera mais produção e diminui o custo. Pág. 8

Orlando Naziozeno
inaugura comitê

central de campanha

Crixás
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AngloGoldAshanti
aposta em inovação na

 Unidade Serra 
Grande, em Crixás
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Momentos de Reflexão   Charges e Memes   Linha do Tempo

Por Fernando Arataque

 Nunca acreditei muito em coincidências, 
sempre procurava pensar que as coisas simples-
mente aconteciam e pronto. Com o passar do tem-
po, fui adquirindo experiência e tive a sorte de ter 
a perspicácia de observar os fatos com mais clare-
za, com um olhar mais amplo, procurando sempre 
estar desprovido de preconceitos. Com isso, pude 
observar e aprender que o universo é incrível. As 
coisas acontecem quando tem de acontecer, na 
hora exata. Não adianta desistir na primeira difi-
culdade, tampouco insistir em algo que se sabe ser 
impossível sua realização. Talvez melhor a se fazer, 
é nada fazer. Isso mesmo. Deixar que as coisas flu-
am naturalmente. Arriscar na hora certa e recuar 
quando preciso. Como saber quando fazer cada 
coisa? Nunca se sabe, os livros não ensinam. É algo 
que aos poucos vai se aprendendo, mas nunca tem 
fim. E é isso que torna a vida incrivelmente gosto-
sa! É aquela dúvida: insisto ou desisto? Condeno 
ou perdoou? Aponto o dedo ou estendo a mão? ...
 Sabe, a vida é cheia de surpresas e também 
armadilhas. Não há um mapa que diga “aqui é 
confiável, vá em frente, ou “ei, volte, aí é perigo-
so”! Em nossa estrada, cada passo é uma decisão 
e certamente trará consequências. Talvez saber vi-
ver seja simplesmente caminhar, sem medo, sem 
receio, com ou sem companhia. Talvez ser feliz seja 
aceitar. Aceitar erros e acertos, aprender com aque-
les e crescer com estes. 
 Mas uma coisa não se pode perder, a FÉ. 
Não somente a FÉ em um Ser superior, o qual rege 
o universo, mas a FÉ em si mesmo. É acordar todo 
dia, agradecer a Deus pela oportunidade de poder 
abrir os olhos e saber que esse dia é único, e o mais 
importante de nossas vidas. É dormir sonhando 
com um objetivo e acordar com determinação para 
realizá-lo. É saber que nada cai do céu. Embora vi-
vamos sempre pedindo a ele proteção e saúde. 
 Resumindo, é fazer nossa parte e deixar 
que as coisas aconteçam. E ficar atento às oportu-
nidades e sinais, que as vezes não damos a devida 
atenção e chamamos apenas de coincidência...

(Fernando Arataque) www.revistabrasilpolitica.com.br
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 A politica do pão e circo... pensem um pouco fora da caixa,en-
quanto não existirem creches, escolas, postos de saúde, atendimento 
preventivo e emergencial às gestantes, dignas moradias e trabalho, 
não se deveriam asfaltar ruas, construir praças, sambódromos, mo-
numentos artísticos etc., porque a vida, a saúde, o lar e a prevenção 
de doenças são mais importantes que as obras de concreto que fiam 
para demonstrar o poder do governante”. Encontra-se explícita nes-
te parecer uma merecida crítica à “política do pão e circo” que afeta 
a gestão político-administrativa brasileira. Esta prática é bastante an-
tiga e remonta aos tempos do Império Romano. A “política do pão 
e circo” (panem et circenses, no original em latim) era o modo pelo 
qual os líderes romanos lidavam com a população em geral para 

mantê-la fiel à ordem estabelecida e conquistar o seu apoio. Este termo tem origem na Sátira X, do hu-
morista e poeta romano Juvenal e, no seu contexto original, criticava a informação do povo romano, que 
não tinha qualquer interesse em assuntos políticos, e só se preocupava com o alimento e o divertimento.

Por Edson Teixeira Mendes

EXPEDIENTE

Sede: Rua Carmem Miranda, Vila São João Crixás (GO)
CNPJ: 18.855.073/0001-20

Uma publicação de Lanuzio Vicente Alves

Abrangência: Entorno DF, Norte de Goiás,
Vale de São Patrício e Goiânia

Lanuzio Vicente 
Editor Geral

(62) 98310-3817

Criolo Publicidade
(Paulo Victor)

(62) 99185-2580

Joelton Godoy
Editor de Fotografia

MTB 2723/GO
Goiânia

As opiniões aqui expressas não são necessariamente as do jornal!

contato@imprensadocerrado.com.br
imprensadocerrado@yahoo.com.br

www.imprensadocerrado.com.br

Curta nossa página 
no Facebook

/imprensa.docerrado



Agosto de 2016  |   3 www.imprensadocerrado.com.br

Pilar de Goiás Eleições

Com vice e correligionários,
Sávio Soares inaugura comitê

central de campanha 
 “Vamos fazer 
uma campanha limpa, 
transparente e proposi-
tiva em aliança com o 
povo de Pilar”, afirmou 
o prefeito Sávio Soares 
candidato à reeleição 
pela Coligação “O Tra-
balho Continua”, ao 
lado de seu vice João 
Grilo, na inauguração 
do Comitê Central, que 
fica na avenida princi-
pal daquela cidade, no 
final da tarde do dia 20 
de agosto. 
 Diante de cente-
nas de pessoas que lota-
ram o local e observado 
pelos Deputado Federal 
Pedro Chaves e pelo De-
putado Estadual Bruno 
Peixoto, pesos pesados 
da politica goiana, Sávio 
pediu o apoio de todos, 
destacando as conquitas 
e afirmando que parti-
cipação individual será 
decisiva nessas eleições. 
 “Nossa campa-
nha será pautada em 
arguments das con-

quistas de Pilar nesse 
últimos anos e também 
será conduzida pela 

consciência de cada um 
sobre o que a cidade 
precisa”. 

 Agradecendo o 
apoio e a confiança que 
vêm recebendo nas ca-
minhadas pelos setores 
da cidade, o candidato à 
reeleição disse que a po-
pulação de Pilar de Goi-
ás reconhece o que foi 
feito nos últimos anos 
para transformar a rea-
lidade do município.
 “Se não tivesse 
atendido às expectati-
vas do povo de minha 
terra, eu não estaria 
agora sendo candidato. 
Mas tenho consciência 
que fiz o máximo pelo 

Município e o resultado 
está aí. Sinto um orgu-
lho muito especial pelo 
que fiz na construção 
deste novo momento da 
cidade”, assinalou Sávio 
Soares.
 Um pouco an-
tes da fala do prefeito, 
candidatos a vereadores 
pela coligação se revesa-
ram ao microfone para 
apresentação do nome 

um e seus respectivo 
números cada um. Con-
victo de que tudo fez é 
em prol de Pilar de Goi-
ás e em clima de festa, 
os presentes cantaram 
o jingle da campanha: 
“Campeão, vencedor... 
Deus dá asas, faz teu 
voo Campeão, vence-
dor... Essa fé que te faz 
imbatível Te mostra o 
teu valor”.

A3P celebra Dia dos Pais com sorteio de uma moto 0km
 A rede Postos 
A3P celebrou o Dia dos 
Pais em grande estilo 
e espírito festivo com 
o sorteio de uma Moto 
Honda Titan 160cc na 
data comemorativa. 
 A promoção, 
que começou no dia 
08 de maio, após o sor-
teio do dia das mães, 
funcionou da seguinte 
forma: a cada R$ 10 em 
abastecimento, o cliente 
recebia um cupom para 
responder e depositar 
em urna com a seguinte 
pergunta: “Qual é o pos-
to de combustível que 
presenteia seus clientes 
com 1 Moto Titan 1600cc 
0 km?”. 
 O sorteio foi re-
alizado na presença de 
vários clientes do posto 
e foi coordenado pelo 
empresário Ivan Morei-
ra e seu filho Ivanzinho, 
proprietários da rede de 
postos A3P.

 Tal como acon-
teceu no sorteio do Dia 
das Mães, em que tam-
bém foi sorteada uma 

moto Okm, a promoção 
recebeu uma grande 
adesão dos clientes, que 
além de concorrer ao 

Fotos: Lanuzio Vicente

sorteio da moto também 
participaram de sorteios 
de Uma Tablet, uma fo-
gão, uma bicicleta e uma 
barraca de camping. 
 No ato do sor-
teio da moto, a direção 
do A3P tentou entrar em 
contato sorteado, con-
tudo sua esposa estava 
presente e representou 
o ganhador Radir da 
Silva, que mudou a me-

nos de três para Crixás. 
“Estamos felizes com o 
sucesso da promoção, 
agradecemos aos nossos 
clientes e, em especial, ao 
povo de Crixás que abra-
çou a ideia” disse o pro-
prietário Ivan Moreira. 
 O proprietá-
rio aproveitou para 
convidar a sociedade 
Crixaense para novas 
promoções que em bre-

ve estarão se iniciando 
com muitos prêmios 
valiosos. “Convido a 
todos para participa-
rem das próximas pro-
moções o ano que vem. 
Estaremos sempre aqui 
para oferecermos pro-
dutos de boa qualidade 
e promoções em forma 
de sorteio para presen-
tear os nosso clientes, 
declarou Ivan Moreira.

Fotos: Lanuzio Vicente

Sávio Soares acena para um mutidão de apoiadores
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Orlando Naziozeno inaugura comitê 
central de campanha

 O candidato à 
reeleição Orlando Na-
ziozeno Pelo PMDB 
inaugurou seu comitê de 
campanha em  Crixás no 
último dia 26 de agosto. 
Ao lado de eleitores, fa-
miliares, simpatizantes e 
de seu candidato a vice, 
Fawks do Carmo, e de 
todos os seus candidatos 
a vereador, Nazeozeno 
deu rumo a sua campa-
nha naquela cidade.

 “Nosso comitê de 
campanha é um espaço 
para distribuição de ma-
teriais, reuniões, base de 
apoio e um local para que 
toda população venha 
conhecer as propostas 
da coligação “Por amor 
a Crixás” e propor ideias 
para uma gestão partici-
pativa com a comunida-
de” disse Orlando.
 O evento foi 
marcado por uma con-

centração logo cedo e 
depois o comitê foi ofi-
cialmente inaugurado. 
Ao lado do vice, Fawks 
do Carmo, e de candi-
datos a vereadores pela 
coligação, cujo quais 
tiveram a oportunida-
de para um rápido dis-
curso, Orlando falou 
sobre a sua caminhada 
até agora realizada na 
política, com enfase no 
trabalho que prestou 

durante as outras qua-
tro vezes que já foi eleito 
para comandar a prefei-
tura de Crixás. 
 O candidato cha-
mou a atenção dos pre-
sentes para continuida-
de do trabalho que vem 
sendo feito e apontou 
pontos que deve ser me-
lhorados, se assim for 
eleito em outubro des-
te ano. No mesmo tom, 
foi o seu vice, Fawks 
do Carmo, que também 
destacou o carinho que 
tem recebido durante as 
visitas que tem feito ao 

lado de Orlando. Entre 
uma proposta e outra, 
o candidato a vice fez 
questão de salientar a 
importância  também 
em fazer maioria na Câ-
mara.

 O comitê da co-
ligação “Por Amor a 
Crixás” fica na rua Oito, 
na via de acesso a ponte 
de madeira, funciona de 
segunda da sábado das 
8h às 18h.

ABANDONO DE EMPREGO
Srta. Eliércia da Costa Navarro

Mátricula 744

 Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista encontrar-se em local não sabido, convidamos o Srta. 
Eliércia da Costa Navarro, portadora da mátricula 744, a camparecer em nosso escritório, a fim de retornar ao emprego ou 
justificar as suas faltas durante 29 dias,  dentro do prazo de 48 horas a partir desta publicação, sob pena de ficar rescindido, 
automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da CLT. 

Master Drilling Brasil Ltda
Rodovia Go 336 Km 97 Zona Rural Mineração Serra Crixás Go.

Crixás

Ex-prefeito Bila Venâncio e Dr.João
hipotecam apoio a Sávio Soares

 Agora é oficial: 
o ex-prefeito de Pilar 
de Goiás Bila Venâncio 
e Dr. João Ricardo estão 
apoiando a candidatura 
de Sávio Soares (PMDB) 
ao governo da cidade de 
Pilar de Goiás. A adesão 
só mostra que cada vez 
mais o cadidato à ree-
leição Sávio Soares vem 
engrossando as fileiras 
de apoio a sua candida-
tura ao paço municipal 

de Pilar de Goiás.
 Na noite do dia 
21, o ex-prefeito recebeu 
a visita do candidato 
Sávio Soares e seu vice 
na chapa, João Grilo, e 
hipotecou seu apoio pu-
blicamente ao projeto da 
coligação “O Progres-
so Continua”, trazendo 
consigo seu genro Dr. 
João Ricardo.
 Convicto, o 
ex-prefeito Bila teria 

destacado o potencial 
do candidato Sávio 
Soares.“A partir de 
agora estamos com a 
candidatura do Sávio, 
porque acreditamos 
que, hoje, para Pilar 
de Goiás é o melhor 
nome que se apresenta 
até em função de ter o 
apoio de vários forças 
políticas do Governo 
Estado”, definiu Bila 
Venâncio.

Foto: Assessoria do Candidato

 Bila Venâncio 
foi prefeito de Pilar 
de Goiás nos anos de 
1996/2000, tendo como 
vice-prefeito e poste-
riormente prefeito Va-
teco, cujo qual é pai do 
atual prefeito Sávio So-
ares. Já Dr. João foi can-
didato a prefeito pelo 
PSB nas últimas eleições 
municipais 2012 obten-
do cerca de 500 votos na 
oportunidade.

Bila Venância e Dr. João comemoram a aliança ao lado de 
Sávio Soares e João Grilo

Orlando e Fawks comemoram o apoio recebido

Fotos: Lanuzio Vicente

Pilar de GoiásEleições
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MP eleitoral pede impugnação de registro da candidata a 
prefeita de São Miguel do Araguaia que está inelegível

 O promotor elei-
toral Alencar José Vital 
propôs ação de impug-
nação de registro de 
candidatura de Vilma 
Maria Ferreira Cardoso 
ao cargo de prefeita de 
São Miguel do Araguaia 
pelo fato de estar inele-
gível, uma vez que, na 
qualidade de gestora 
do Fundo Municipal de 
Assistência Social, entre 
janeiro a dezembro de 
2012, teve suas contas 
rejeitadas por irregula-
ridade insanável, que 
configura ato doloso de 

improbidade adminis-
trativa em decisão do 
Tribunal de Contas dos 
Municípios. 
 A rejeição acon-
teceu por ter a ex-gesto-
ra entregue fora do pra-
zo as contas de janeiro e 
fevereiro de 2012, o que 
gerou uma multa de R$ 
600,00 a Vilma. Acór-
dão do órgão fiscaliza-
dor também apontou a 
falta de comprovação 
de saldo disponível em 
dezembro de 2012, o 
recebimento de remu-
neração acima do teto, 

pagamento de contri-
buição patronal supe-
rior ao fixado em lei, a 
falta de comprovação 
da legalidade das des-
pesas com diárias e a 
não comprovação da 
legalidade do aumento 
de despesas com pas-
sagens e locomoção no 
exercício de 2012, o que 
gerou multa de R$ 3 
mil. Na mesma decisão, 
foi imputado a Vilma o 
débito de R$ 4.492,00 
pelo recebimento de 
remuneração acima do 
teto.

 O promotor res-
salta que o julgamento 
ocorreu em dezembro 
de 2013, não havendo 
nenhum recurso contra 
essa decisão, deixando 
evidente que ela transi-
tou administrativamen-
te em julgado. Ele expli-
ca que a decisão, para 
gerar inelegibilidade, 
obrigatoriamente deve 
ser irrecorrível, como é 
o caso em questão.
 O MP Eleitoral 
requereu, portanto, o in-
deferimento do registro 
de candidatura ou seu 

cancelamento, caso tenha 
sido deferido, ou ainda 
a cassação do diploma, 
se eventualmente tenha 
sido proclamado o resul-

tado quando do julga-
mento definitivo da ação. 
(Cristiani Honório/As-
sessoria de Comunicação 
Social do MP-GO)

Trinta municípios de Goiás são Aedes Zero
 O governador 
Marconi Perillo e o secre-
tário da Saúde Leonardo 
Vilela entregam na quar-
ta-feira, dia 31, os certifi-
cados Município Aedes 
Zero  e incentivos finan-
ceiros, totalizando R$ 
319.052,85  aos 30 muni-
cípios goianos que conse-
guiram eliminar os focos 
do transmissor da den-
gue, zika e chikungunya, 
no primeiro semestre da 
força-tarefa Goiás contra 
o Aedes, realizado de ja-
neiro a junho deste ano.
 Os outros 216 
municípios goianos rece-
berão o Certificado Me-
nos de 1% Aedes, pela 
redução da infestação, 
em seus territórios. A 
cerimônia será no Audi-
tório Mauro Borges, do 
Palácio Pedro Ludovico 
Teixeira, em Goiânia.
 “Com apoio do 
Corpo de Bombeiros 
Militar, pudemos acom-
panhar a eliminação de 
focos, de casa em casa, 
em tempo real. O resul-
tado foi verificado com 
a redução em 95% dos 
criadouros, em seis me-
ses de trabalho”, destaca 
o secretário da Saúde, 
Leonardo Vilela.

Goiás contra o Aedes

 A ação Goiás con-
tra o Aedes foi lançada 
pelo governador Marconi 
Perillo, em 15 de dezem-

bro de 2015, e realizada, 
de forma intensiva, em 
todo o território goiano 
desde janeiro de 2016. A 
iniciativa foi tão bem-su-
cedida que, nos seis pri-
meiros meses do ano, os 
índices de infestação do 
Aedes caíram de 3,99% 
para 0,2% em todo o Esta-
do, uma redução de 95%.
 Neste período, 
equipes compostas por 
servidores da SES, agen-
tes de endemias, agentes 
comunitários de saúde, 
membros de entidades 
representativas da co-
munidade, funcionários 
de órgãos públicos mu-
nicipais e voluntários 
visitaram mais de dez 
milhões de imóveis.

Municípios 0%

 Os 30 municípios 
que conseguiram o êxito 
de 0% de infestação são: 
Aloândia, Alto Horizon-
te, Americano do Brasil, 

Anhanguera, Avelinó-
polis, Brazabrantes, Bu-
riti de Goiás, Campestre 
de Goiás, Campinorte, 
Campo Limpo de Goiás, 
Caturaí, Chapadão do 
Céu, Córrego do Ouro, 
Doverlândia, Edéia, Ga-
meleira de Goiás, Guara-
íta, Jesúpolis, Moiporá, 
Morro Agudo de Goiás, 
Nova América, Pilar de 
Goiás, Pontalina, Portei-
rão, Sanclerlândia, Santa 
Rosa de Goiás, Tuverlân-
dia, Turvânia,Vicentinó-
polis e São Patrício.
 Durante o even-
to, gestores desses muni-
cípios receberão o Certi-
ficado Aedes Zero e uma 
bonificação, no valor do 
recurso mensal recebido 
por cada um deles para 
a execução das ações na 
área da saúde.

Destaque nacional

 O bom desem-
penho da força-tarefa 

Goiás contra o Aedes fez 
com que a ação se tor-
nasse referência no País. 
A metodologia aplicada 
na execução da operação, 
que tem como princípios 
básicos a regularidade na 
remoção dos focos, mobi-
lização e conscientização 
da população e o uso do 
sistema de georreferen-
ciamento e monitora-
mento dos dados, foi elo-
giada pelo então ministro 
da Saúde, Marcelo de 
Castro, e por gestores de 
outros estados. Equipes 
do MS vieram ao Conec-
ta SUS, da SES-GO, de 
onde é monitorado, em 
tempo real, o trabalho de 
eliminação dos focos.
 O Goiás contra 
o Aedes é desenvolvida 
pela SES, em parceria 
com o Corpo de Bombei-
ros, prefeituras munici-

pais, Secretarias estadu-
ais e entidades civis. As 
equipes que fazem as 
visitas de casa em casa, 
nas quais estão sempre 
presentes agentes de en-
demias e agentes comu-
nitários de saúde, reali-
zam vistorias, removem 
os criadouros do Aedes 
e prestam informações 
sobre a forma de elimi-
nar tais focos e a necessi-
dade de executar a tarefa 
rotineiramente.
 Todo o trabalho 
desenvolvido pelas equi-
pes é monitorado, em 
tempo real, pelo Corpo 
de Bombeiros, por meio 
do sistema de georrefe-
renciamento. Tal metodo-
logia consiste na divisão 
da cidade, em quadras, 
e na identificação, por 
cor, da situação de infes-
tação de cada um destes 

espaços. Esse sistema é 
alimentado, diariamente, 
pelas equipes dos muni-
cípios, diretamente nos 
postos de comando du-
rante as mobilizações.
 A cor amarela in-
dica as quadras visitadas 
nas quais as equipes se 
depararam com imóveis 
fechados. A vermelha si-
naliza aquelas em que há 
pelo menos um foco do 
Aedes e a verde, as qua-
dras em que não há focos 
do mosquito. A instala-
ção do Sistema de Mo-
nitoramento e Georrefe-
renciamento possibilitou 
acompanhar, em tempo 
real, as mobilizações nos 
municípios, a quantida-
de de visitas realizadas, 
recusadas, casas fecha-
das, números de focos 
e imóveis recuperados. 
Fonte: Site Goiás Agora

Fotos: Divulgação

Goiás Justiça
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Detran estuda simplificar processos

Prefeito de São Luiz do Norte é acionado 
por omissão em questões ambientais

 O Detran Goiás 
montou uma comissão 
formada por técnicos 
para estudar a simplifi-
cação de procedimentos 
de habilitação e veículos. 
A meta é desburocrati-
zar e tornar os serviços 
mais ágeis, propiciando 
economia de tempo e 
elevação da qualidade 
do atendimento ao pú-
blico. Para isso, está sen-
do elaborado um plano 
de ação com base nas 
sugestões dos permis-
sionários. A iniciativa 
integra um pacote estra-
tégico de medidas de de-
mocratização que vem 

 O promotor de Jus-
tiça Afonso Antônio Gon-
çalves Filho propôs ação 
civil pública por ato de im-
probidade administrativa 
ambiental contra o prefeito 
de São Luiz do Norte, Jacob 
Ferreira, em razão de sua 
omissão na implementação 
de políticas públicas para 
o setor e descumprimento 
de ordem judicial que de-
terminou a adequação no 
gerenciamento de resíduos 
sólidos. O Ministério Públi-
co requereu a aplicação das 
penalidades previstas na Lei 
de Improbidade Adminis-
trativa, tais como a perda 
das funções públicas, sus-
pensão de direitos políticos, 
pagamento de multa, e proi-
bição de contratar ou receber 
benefícios do poder público.
 Consta do processo 
que, em outubro de 2014, 
o MP ingressou com ação 
civil pública contra a admi-
nistração municipal para 
garantir o adequado geren-
ciamento dos resíduos só-
lidos urbanos, em especial 
quanto à sua destinação fi-
nal. No início de 2015, uma 

sendo implantado pela 
autarquia
 Nos últimos 
dias foram realizadas 
seis rodadas de reuni-
ões com os principais 
parceiros do Detran 
para coletar informa-
ções e sugestões sobre 
modernização nos pro-
cessos. O plano de ação 
deve ser concluído até 
setembro, mas algumas 
das sugestões apresen-
tadas já foram acatadas, 
como a entrega da CNH 
para candidatos através 
dos Centros de For-
mação de Condutores 
(CFCs) e a redução do 

decisão liminar determinou 
que a prefeitura apresen-
tasse o plano de gestão in-
tegrada de resíduos, abran-
gendo desde a coleta até a 
disposição final, incluindo 
a obrigação de construir um 
aterro sanitário.
 O promotor relata, 
entretanto, que até o mo-
mento não houve nenhum 
avanço significativo no sen-
tido de dar cumprimento à 
ordem judicial e aponta que 
a prefeitura não possui ainda 
uma política definida quanto 
ao gerenciamento dos resí-
duos sólidos, o que ocasiona, 
de forma permanente, sérios 
danos ao meio ambiente e à 

tempo de entrega das 
habilitações e da devo-
lução dos processos de 
candidatos reprovados.
 Mais de quatro 
mil permissionários, en-
tre CFCs, despachantes, 
empresas de placas, mé-
dicos e psicólogos, estão 
envolvidos na prestação 
de serviços do Detran. 
Todas as categorias estão 
participando da cons-
trução do plano de ação. 
“Precisamos de sinto-
nia para que possamos 
atender à demanda da 
sociedade com maior 
agilidade, segurança e 
qualidade”, explica o 

presidente Manoel Xa-
vier Ferreira Filho.

Sugestões

 Durante a roda-
da de reuniões, a co-
missão técnica recebeu 
sugestões diversas, 
desde pedidos de alte-
ração no sistema até de 
redução do tempo de 
atendimento aos per-
missionários. Para o 
presidente da Associa-
ção dos Centros de For-
mação de Condutores, 
Jader Neves, todas as 
sugestões foram fun-
damentadas na busca 

de benefícios para a 
população.
 De acordo com o 
presidente do Sindicato 
dos Despachantes, Jua-
rez Guimarães, o Detran 
ficou parado por muito 
tempo no que se refere 
à mudança de procedi-
mentos. “Todos chega-
mos à conclusão de que 
é hora de mudar”, alerta.
 Já a presidente 
do Conselho de Psicolo-
gia, Simone Minasi afir-
ma que o estreitamento 
da relação do Detran 
com os parceiros gerará 
muitos benefícios para o 
público. “Temos muito o 

que melhorar. São neces-
sários ajustes adequados 
aos profissionais, atu-
alização constantes de 
informações, um bom 
conhecimento, troca de 
informações”, explica 
a psicóloga. “Estamos 
maximizando o fluxo de 
processos, para atender 
a demanda de todos os 
atores envolvidos, De-
tran, parceiros e cida-
dãos”, destaca a assesso-
ra técnica da presidência 
e uma das responsáveis 
pela construção do plano 
de ação, Fernanda Maria 
da Silva Faria. Fonte: Site 
Goiás Agora

saúde da população.
 “Sem qualquer 
justificativa plausível, a 
questão do gerenciamento 
regular dos resíduos urba-
nos nunca foi cumprida de 
forma integral pela munici-
palidade, sendo certo que, 
depois de anos de irrespon-
sabilidade dos governan-
tes, a situação perdura até 
hoje. O atual gestor tam-
bém não conseguiu alterar 
esse quadro, tendo a situ-
ação se agravado”, avalia 
Afonso Filho. (Texto: Cris-
tiani Honório/Assessoria de 
Comunicação Social do MP-
-GO- Foto: site da prefeitura 
de São Luiz do Norte)

Foto: Divulgação
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Rally dos Sertões 2016.
Prólogo em Goiânia/ GO

 A poeira subiu pela 
primeira vez no Rally dos Ser-
tões 2016. No sábado (dia 3), 
pilotos de carros, motos, qua-
driciclos e UTVs aceleraram 
forte no prólogo. Em um cir-
cuito de 2.900 metros, monta-
do no Cidade Alpha Goiás, em 
Senador Canedo, foi definida 
a ordem de largada da prova, 
que terá 3.212 quilômetros, 
com início em Goiânia/GO e 
término em Palmas//TO.
 No prólogo, os pilo-
tos largavam em duplas. Na 
disputa final das Motos, Jean 
Azevedo, o maior vencedor 
da história da prova na ca-
tegoria (seis títulos), ficou 
com a primeira colocação. 
Nos Carros, Reinaldo Varela 
e Gustavo Gugelmin, campe-
ões do ano passado, largam 
na frente. Nos quadriciclos, 

Marcelo Medeiros, foi o mais 
rápido. A dupla Cristiano Ba-
tista e Robledo Nicoletti, fez 
o melhor tempo nos UTVs.
 No domingo (dia 4), 
os pilotos cairam na estrada. 
A primeira etapa foi entre 
Goiânia/GO e Padre Bernar-
do/GO. Eles enfrentaram 
364,54 quilômetros, sendo 
111,79 quilômetros de espe-
cial (contra o relógio).
 A cidade goiana de Ca-
valcante foi o ponto de encer-
ramento da segunda etapa do 
Rally dos Sertões 2016. Na ter-
ceira etapa os pilotos fizeram 
um trecho de 643,48 quilôme-
tros até cidade de Posse/GO.
 O Rally dos Sertões 
terá mais quatro etapas e o 
encerramento será na cidade 
de Palmas/TO no dia 10 de 
setembro. Fonte: VIPCOM

GoiásTrânsito
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Goianas do vôlei sentado miram 
medalha nas Paralimpíadas

 Cerca de 15 mi-
nutos antes do horário 
combinado, o professor 
Guedes chega a um gi-
násio, localizado na re-
gião central de Goiânia, 
e prepara o ambiente. 
Com zelo, ele joga água 
no piso e passa o rodo. 
Espera algum tempo 
até secar e arma as re-
des. Depois fica de olho 
no portão de entrada, 
esperando por suas pu-
pilas.
 A relação de afe-
to se confunde com a de 
pai e filhas. Mas quando 
o apito toca, logo de-
pois do alongamento, a 
cobrança indica que se 
trata mesmo é de um 
técnico querendo ver o 
melhor que cada atleta 
pode oferecer. Esse é o 
bastidor de uma rotina 
cujo único objetivo é o 
pódio olímpico.
 José Guedes, 
esse que prepara o giná-
sio para depois treinar 
as goianas, é professor 
da rede pública estadu-
al de Educação e tam-
bém técnico da seleção 
brasileira feminina de 
vôlei sentado. Entre as 
suas convocadas para as 
Paralimpíadas Rio 2016, 
lista divulgada no mês 
de junho, estão Adria 
de Jesus, Jani Freitas, 
Nurya de Almeida e 
Pâmela Pereira, atletas 
beneficiadas pelo Pró-

-Esporte, programa do 
Governo de Goiás.

Superação

 As goianas che-
garam ao Rio de Janeiro 
de cabeça erguida e com 
a certeza de que supera-
ram o maior desafio en-
frentado até hoje: todas 
ficaram com sequelas 
após sofrerem aciden-
tes de trânsito e deram 
a volta por cima ao op-
tarem pela prática do 
esporte de forma pro-
fissional. Trata-se de um 
estilo de vida.
 Jani, de 29 anos, 
lembra que o vôlei sen-
tado mudou sua forma 
de encarar a própria 
realidade. Ela perdeu 
parte da perna esquerda 
depois de ser atropela-

da por uma motocicleta, 
em 2008. “Pensava que 

só eu era amputada e 
que não poderia mais 

ter uma vida comum. 
Foi quando me apresen-
taram o vôlei sentado. 
Me apaixonei desde o 
primeiro dia. O que sou 
hoje é por causa do es-
porte”, diz a atleta e 
também fisioterapeuta.
 Essa está sendo 
sua segunda experiên-
cia na seleção brasileira 
em Paralimpíadas. “Fui 
para Londres, na edição 
de 2012, e ficamos em 
quinto lugar. Foi uma 
experiência incrível, 
mas faltou algo. Nosso 
objetivo hoje é conquis-
tar um lugar no pódio, 
não importa a cor da 
medalha, aí sim vai ficar 
completo”, comenta.

Rotina e desafio

 De acordo com 
Guedes, maior que a 
distância geográfica en-

tre as atletas convocadas 
é a vontade de fazer dar 
tudo certo e proporcio-
nar um belo espetácu-
lo. “A torcida brasileira 
ficou bem acostumada 
com nosso voleibol, 
tanto na areia quanto 
indoor. O Brasil é fa-
vorito nas competições 
que participa. É natural 
que no voleibol sentado 
a torcida também espe-
re essa mesma tradição 
de brigar por medalhas. 
Felizmente iremos bri-
gar por medalhas sim”, 
afirma.
 A equipe brasi-
leira já está em concen-
tração em Volta Redon-
da, no Rio de Janeiro, 
onde fica até esta quar-
ta-feira, 31. De lá, as jo-
gadoras seguem para a 
Vila Paralímpica. *As-
sessoria de Imprensa Se-
duce

Foto: Léo Iran/Seduce
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 Um aumento de 
duas mil onças por ano 
e a redução de 11% nos 
custos operacionais. 
Este é o resultado espe-
rado do Projeto Carvão 
Ativado, que está em 
implantação na planta 
metalúrgica da unidade 
da AngloGoldAshanti 
em Crixás. A inovação é 
simples e eficiente: a in-
clusão do carvão no pro-
cesso de beneficiamento 
resulta em um maior 
agrupamento das partí-
culas de ouro, eliminan-
do potenciais perdas – o 
que gera mais produção 

e diminui o custo.
 O Projeto Car-
vão Ativado chega à 
Serra Grande depois de 
ter sido testado com su-
cesso nas unidades da 
AngloGoldAshanti em 
Minas Gerais.Para sua 
implementação, foram 
necessárias obras civis 
para novas instalações 
na planta metalúrgica 
e adequação em outros 
equipamentos já existen-
tes – as obras começaram 
em março e têm previsão 
para estar concluídas no 
final deste mês. A segun-
da fase é a adequação 

eletromecânica – mon-
tagem de estruturas, cal-
deiraria e equipamentos 
e instalações elétricas e 
automação – e deverá 
ser finalizada no pri-
meiro semestre de 2017, 
quando o carvão entra 
definitivamente no pro-
cesso de beneficiamento 
do ouro.
 Para garantir a 
eficiência do novo pro-
cesso, os profissionais 
passaram por capaci-
tações. Serão ao todo 
18 treinamentos que 
somarão 340 horas de 
aprendizado nas áreas 

de segurança, operação 
e manutenção.
 O Brasil é um 
dos países mais avança-
dos do mundo no cam-
po da tecnologia de mi-
neração, pela excelência 
dos equipamentos e 
processos utilizados, e 
o desenvolvimento de 
soluções de engenha-
ria para a atividade de 
mineração em subsolo. 
E inovação e sustenta-
bilidade são os princí-
pios que permeiam a 
estratégia de negócios 
e a atuação da Anglo-
GoldAshanti. Essas pre-

missas norteiam desde 
a adoção de modernos 
sistemas de extração de 
minério, produção de 
ouro e rigorosas práti-
cas de segurança no tra-
balho às soluções inova-
doras para a mitigação 
de riscos ambientais, 
visando ao uso eficiente 
dos recursos naturais.
 Com posição de 
destaque entre as maio-
res mineradoras de ouro 
do Brasil, a AngloGol-
dAshanti completa, em 
2016, uma trajetória de 
182 anos no País. No 
Brasil possui três uni-

dades de negócio: além 
da Serra Grande, duas 
estão em Minas Gerais – 
Córrego do Sítio (Santa 
Bárbara) e Cuiabá-La-
mego (Sabará/Nova 
Lima). As operações 
brasileiras respondem  
por 15% da produção 
global de ouro do gru-
po e estão entre as mais 
avançadas do mundo 
no campo da tecnologia 
de mineração. A empre-
sa adota as melhores 
práticas da mineração 
mundial e é referência 
para as unidades da em-
presa em todo o mundo.  

AngloGoldAshanti aposta em inovação na
 Unidade Serra Grande, em Crixás

Projeto Carvão Ativado está em implantação. Produção aumentará em 2 mil onças ao ano e redução de custos operacionais chegará a 11%

CrixásMineiração


