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Pilar de Goiás Saúde

Entre os dias 25 e 28 de outubro,  aconteceu a 7.ª edição da Semana Interna de 
Prevenção de Acidente do Trabalho (SIPAT) da Servitec/Foraco, na cidade de 
Crixás. O evento já é uma tradição dentro da empresa, sendo aguardado du-
rante todo o ano pelos seus funcionário e colaboradores. Pág. 7

Uma das ações sociais mais aguardadas do ano chegou á Pilar de Goiás, fa-
zendo a alegria da comunidade e colaboradores, no último dia 22 outubro. 
Trata-se do “Dia Integrar”, cujo objetivo é o de contribuir com a comunidade a 
partir do acesso à atividades essenciais e diversão. Pág. 11

Sevitec/Foraco
realiza 7.ª edição da SIPAT

Prefeito reeleito Sávio Soares e seu vice João Grilo promoveram no sábado 
dia 15 a grande “Festa da Vitória do 15”, realizada na Praça das mães, em 
Pilar de Goiás. Desde o dia da eleição, em que o prefeito Sávio Soares foi 
reeleito com uma diferença de 520 votos, que a população de Pilar de Goi-
ás aguardava ansiosa pela festa de comemoração da vitória. Era notório a 
alegria e a satisfação estampada nos rostos dos eleitores do 15, que come-
moraram a vitória com muito entusiasmo. Pág. 3

Em festa da 
vitória, Sávio e 

João Grilo
comemoram
 reeleição ao
lado do povo

“Dia Integrar” do Instituto Yamana 
Gold movimenta Pilar de Goiás 

Fotos: Lanúzio Vicente
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Momentos de Reflexão   Charges e Memes

Por Fernando Arataque

 “E a namorada?” Alguém vai me perguntar. 
Aí vou sorrir e responder: “Estou solteiro!”. E 
logo depois vem aquela cara de: “nossa, coi-
tadinho”, quando ao meu ver era a hora certa 
da pessoa me abraçar e pularmos gritando: 
“Parabéns Campeão!” Sabe, realmente não 
entendo essas pessoas que colocam o fato de 
encontrar uma pessoa como sendo um dos 
objetivos primordiais da vida. Como se a or-
dem natural fosse: nascer, crescer, conhecer 
alguém e morrer. A meu ver, não é assim.
 As pessoas se dizem solteiras como quem 
diz que está com uma doença grave, alguém 
que precise de ajuda. Não é nada disso. Existe 
sim vida na “solteridão”! E das boas. E isso 
não quer dizer farra, putaria, poligamia ou 
promiscuidade. Aliás, quer dizer sim, mas só 

quando você tiver afim. No mais quer dizer liberdade, paz de espírito, intensidade.
 E olha que escrevo isso com algum conhecimento de causa, já que tenho vá-
rios anos de namoro no currículo. De verdade, do fundo do coração, eu estou muito 
bem solteiro. Acho até que melhor que antes. Gosto de acordar pela manhã sem saber 
como vai terminar meu dia. Gosto da sensação do inesperado, da falta de rotina e de 
não ter que dar satisfação.
 Gosto de poder dizer sim quando meu amigo me liga na quinta-feira per-
guntando se quero viajar com ele na manhã seguinte. De chegar em casa com o Sol 
nascendo. De não chegar em casa as vezes. De conhecer gente nova todos os dias. De 
não ter que fazer nada por obrigação. De viver sem angústia, sem ciúme, sem descon-
fiança. De viver.
 Acredito que todo mundo precisa passar por essa fase na vida. Intensamente 
inclusive. Sabe, entendo que talvez essa não seja sua praia. Ou talvez você nunca vá 
saber se é. Eu mesmo não sabia que era a minha, e veja só você, hoje sou surfista pro-
fissional.
 O que percebo são pessoas abraçando seus relacionamentos como quem se-
gura uma bóia em um naufrágio. Como se aquela fosse sua última chance de sobre-
vivência. Eu não quero uma vida assim. Nessa hora talvez você queira me perguntar: 
“Mas e aí? Vai ficar solteirão para sempre? Vai ser assim até quando?” E eu vou te res-
ponder com a maior naturalidade do mundo: “Vai ser assim até quando eu quiser”.
 Quando encontrar alguém que seja maior que tudo isso, ou talvez alguém 
que consiga me acompanhar. E não venha me dizer que aquele relacionamento meia 
boca seu é algo assim. O que eu espero é bem diferente. Quando se gosta da vida que 
leva, você não muda por qualquer coisa. Então para mim só faz sentido estar com 
alguém que me faça ainda mais feliz do que já sou, e como sei que isso é bem difícil, 
tenho certeza que o que chegar será bem especial.
 E se não vier também está tudo bem sabe? Eu realmente não acho que isso 
seja um objetivo de vida. Não farei como muitos que se deixam levar pela pressão 
dessa sociedade. Tanta gente namorando pra dizer que namora, casando pra não se 
sentir encalhado, abdicando da felicidade por um status social. Aí depois vem a trai-
ção, vem o divórcio, a frustração e todo o resto tão comum por aí.
 Não, não. Me deixa aqui quietinho com a minha vida espetacular. Pra ser 
totalmente sincero com você, a real é que não é sua situação conjugal que te faz feliz 
ou triste. Conheço casais extremamente felizes e outros que estão há anos fingindo 
que dão certo. Conheço gente solteira que tem a vida que pedi para Deus e outros 
desesperados baixando aplicativos de paquera e acreditando que a(o) ex era o grande 
amor e que perdeu sua grande chance.
 Quanta bobagem. A verdade é que só você mesmo pode preencher o seu 
vazio, e colocar essa missão nas mãos de outra pessoa e pedir pra ser infeliz. Conheço 
sim vários casais incríveis, assim como tantos outros que não enxergam que estão se 
matando pouco a pouco. Só peço que não deixem que o medo da solidão faça com 
que a tristeza pareça algo suportável.
 Viver sozinho no início pode parecer desesperador, mas de tanto nadar contra 
a maré, um dia você aprende a surfar. E te digo que quando esse dia chegar, você nun-
ca mais vai se contentar em ficar na areia. Desse dia em diante só vai servir ter alguém 
ao seu lado se este estiver disposto a entrar na água com você. (Desconhecido autor) www.revistabrasilpolitica.com.br
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  Para Pensar
 A verdade e que vamos ter mudan-
ças...pra continuar tudo do mesmo jeito. 
Quem está na aparente zona de conforto 
não quer mudanças. No máximo, tolera 
algumas reformas que pouco modifi-
quem seu status quo. O noticiário políti-
co prossegue dividido entre dois temas. 
Mais forte agora, a polêmica inútil sobre 
a PEC dos Gastos Públicos – mais uma 
peça de ficção legislativa para fazer os 
brasileiros de otários. Também segue 
abordado com intensidade o noticiário 

sobre a Lava Jato e seus desdobramentos. Ainda tem gente que se empolga 
com o enigma judiciário: Quando Lula vai ser preso?
 É chocante ler que a Eletrobrás contabilizou um custo de R$ 300 
milhões com a corrupção? A turma do andar de cima só se preocupa com 
isso quando as ações da companhia rendem prejuízos. Fora isso, a maioria 
rentista fica eletrizada com a perspectiva de dezenas de bilhões que voltam 
ao Brasil com a tal repatriação de recursos mandados ilegalmente para fora. 
Boa parte desta grana, que agora retorna com perdões fiscais, foi originada 
em negociatas contra a administração pública e o cidadão brasileiro. Os go-
vernadores, que quebraram seus estados com incompetência, desperdício e 
roubalheira, sonham com nacos destes bilhõezinhos para continuarem sus-
tentando suas máquinas perdulárias e corruptas. (Jorge Serrão)
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Pilar de Goiás Comemoração

Em festa da vitória, Sávio e João Grilo
comemoram reeleição ao lado do povo

 O prefeito ree-
leito Sávio Soares e seu 
vice João Grilo promo-
veram no sábado dia 
15 a grande “Festa da 
Vitória do 15”, realizada 
na Praça das mães, em 
Pilar de Goiás. Desde o 
dia da eleição, em que o 
prefeito Sávio Soares foi 
reeleito com uma dife-
rença de 520 votos, que 
a população de Pilar de 
Goiás aguardava ansio-
sa pela festa de come-
moração da vitória. Era 
notório a alegria e a sa-
tisfação estampada nos 
rostos dos eleitores do 
15, que comemoraram a 
vitória com muito entu-
siasmo.
 Dentro da pro-
gramação do evento 
festivo, estavam um 
delicioso almoço, que 
foi servido a toda co-
munidade, distribuição 
de 600 litros de chopp, 
além daquele que foi o 

ponto alto da celebra-
ção: Além da animação 
dos Djs Werley Oliver e 
Wilner Silva, três super 
shows artisticos, que co-
meçaram no periodo da 
tarde com a apresenta-
ção da dupla revelação 

do sertanjo Universitá-
rio, Gui Rocha e Rafael, 
e se estenderam pela à 
noite com o renomando 
cantor Nando Moreno, 
que colocou todo mun-
do para dançar com rit-
mo arrocha, fechando 

a noite o cantor Nasser 
Augusto. Diversar auto-
ridades passaram pela 
festa, tais com: O prefei-
to de São Luiz do Norte, 
Jacob Ferreira, o depu-
tado estadual José Nel-
to, assessores parlamen-

tares, vereadores eleitos, 
ex-prefeitos de Pilar de 
Goiás, entre outros.
 Em seu discurso, 
diante de uma mutidão, 
Sávio Soares agradeceu 
pela votação expressiva, 
no último dia 02 de outu-

bro, e disse que ele e seu 
vice irão fazer muito mais 
pela comunidade de Pi-
lar de Goiás. “Essa festa 
é para o povo que merece 
e precisa desse momen-
to de diversão. Só tenho 
que agradecer o carinho 
e a confiança depositada 
na nossa gestão. Vou fa-
zer por merecer o voto de 
cada um e tenham certeza 
que faremos muito mais 
do que já fizemos”, desta-
cou Sávio.
 O peemedebista 
foi reeleito com 59,14% 
dos votos válidos e con-
segue, pela primeira 
vez, ser o único prefeito 
reeleito na história do 
município. Além de fa-
zer cinco vereadores, de 
sua coligação, Sávio So-
ares também conseguiu 
o feito de ser o prefeito 
reeleito mais novo não 
só no Estado de Goiás 
mas em todo territorio 
nacional.

Fotos: Lanúzio Vicente

Sávio Soares (ao centro) comemorando sua reeleição
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Pilar de GoiásComemoração

Prefeitura promove atividades e brincadeiras
para comemorar Dia da Criança

 A Prefeitura Mu-
nicipal de Pilar de Goi-
ás, através da Secretaria 
Municipal de Assistên-
cia Social, promoveu na 
última quarta feira mui-
tas atividades e brinca-
deiras na Avenida Prin-
cipal, em frente a Praça 
da Saúde, para come-
morar o Dia da Criança, 
celebrado no dia 12 de 
outubro. 
 A exemplo do 
que aconteceu em anos 
anteriores da atual ges-
tão do prefeito Sávio So-
ares, o trecho foi fechado 
e ali montados diversos 
brinquedos cujos quais 
as crianças puderam se 
divertir gratuitamente. 

Esta é a quarta edição 
da festa do dia da crian-
ça, que é sempre realiza-

da no dia 12 de outubro.
 Na programa-
ção, além dos diversos 

brinquedos gigantes, as 
crianças podem desfru-
tar de uma mesa replen-

ta de frutas, pipoca, cre-
pe suiço, algodão doce, 
picolé, sorvete e cachor-

ro quente. Também hou-
ve gincanas, distribuição 
de presentes, sorteio de 
quatro bicicletas, con-
curso de dança e já tradi-
cional bricadeira do pau 
de cebo.
 O prefeito Sávio 
Soares também presti-
giou a comemoração e 
parabenizou a secretá-
ria Flaviane pelo even-
to. “É uma festa muito 
bonita que reuniu mui-
tas crianças. Parabenizo 
a secretária de assistên-
cia social e sua equipe 
pela essa bela festa. O 
que nos motiva sempre 
e nos alegra é ver o sor-
riso destas crianças”, 
contou Sávio Soares.

Fotos: Lanúzio Vicente
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 O Governo de 
Goiás consolidou mais 
um processo de pro-
moção de policiais mi-
litares. Assinada pelo 
comandante-geral da 
Polícia Militar, coronel 
Divino Alves, a portaria 
nº 008358 foi publicada 
nesta quinta-feira, dia 
6, na página da corpo-
ração. No total. 1.273 
praças foram contem-
plados. A relação dos 
militares promovidos 
pode ser consultada no 
site www.pm.go.gov.br. 
 A promoção 
vale a partir de 21 de 
setembro deste ano, 

com efeitos financeiros 
a contar de 1º de janeiro 
de 2017. “É uma grande 
conquista para policiais 
e sociedade goiana. Tra-
ta-se de um gesto de 
compreensão do gover-
nador Marconi Perillo e 
do vice-governador José 
Eliton”, avalia o coronel 
Divino Alves.
 De acordo com o 
documento, as promo-
ções observam critérios 
de antiguidade e mere-
cimento. Pela antigui-
dade, serão promovidos 
de 1º sargento para sub-
tenente (75); de 2º sar-
gento para 1º sargento 

(82); de 3º sargento para 
segundo sargento (311); 
de cabo para terceiro 
sargento (353); de solda-
do para cabo (61).
 Por merecimen-
to, serão promovidos de 
1º sargento para subte-
nente (37); De 2º sargen-
to para 1º sargento (53); 
De 3º sargento para 2º 
sargento (155); de cabo  
para terceiro sargento 
(131); de soldado para 
cabo (8). No quadro de 
praças músicos, serão 
promovidos 7 policiais. 
Fonte: Comunicação Seto-
rial Secretaria de Seguran-
ça Pública

Goiás promove
1.273 policiais militares

Investimento

Marconi anuncia maratona de audiências
com novos prefeitos

 Para reafirmar o 
tom republicano e de-
monstrar que as portas 
do Palácio das Esme-
raldas estarão sempre 
abertas às próximas 
administrações munici-
pais, o governador Mar-
coni Perillo anunciou 
nesta quarta-feira, dia 
27,  durante entrevis-
ta a emissoras de rádio 
do Sudeste do Estado, 
que inicia em novembro 
uma maratona de audi-
ências oficiais aos pre-
feitos eleitos. A previ-
são, segundo ele, é que 
sejam recebidos 100 dos 
246 novos gestores, an-
tes da virada do ano. As 
audiências prosseguirão 
em janeiro.
 Antes de res-
ponder às perguntas 
dos repórteres, o Mar-
coni cumprimentou os 

prefeitos eleitos de cada 
uma das cidades repre-
sentadas: Catalão, Cal-
das Novas, Ipameri, Pi-
res do Rio, Piracanjuba, 
Silvânia e Morrinhos. 
“Passadas as eleições, 
o clima de disputa tem 
de ficar para trás”, su-
blinhou ele, para quem 

a população não pode 
perder por causa de ri-
xas políticas. “Perde-
dores devem colaborar 
com os vitoriosos”, de-
fendeu.
 Para o governa-
dor, mais do que nunca 
é preciso que haja o es-
forço de todos na pers-

pectiva de “superação 
de problemas”. Aos jor-
nalistas, enfatizou que 
sempre teve um relacio-
namento institucional 
da melhor qualidade 
com os prefeitos, inde-
pendente de legendas 
partidárias. Neste atual 
mandato, o governador 

ressaltou que só não 
conseguiu estabelecer 
uma parceria institu-
cional com apenas um 
prefeito, o de Guapó, 
apesar do esforço por 
uma parceria republica-
na. “Procurei trabalhar 
de forma convergente”, 
disse Marconi.
 Para ele, o tra-
balho republicano deve 
visar sempre a solução 
dos problemas que afli-
gem a população. Além 
de temas específicos 
de suas cidades, os re-
pórteres o indagaram a 
respeito da política na-
cional. Um dos assuntos 
ventilados na entrevista 
foi a recente aprovação 
pela Câmara dos Depu-
tados da PEC 241, que 
limita gastos no País. “O 
Brasil está à beira de vi-
rar uma Grécia”, alertou 

Marconi. Segundo ele, a 
aprovação da PEC 241 é 
indispensável para que 
o Brasil volte aos trilhos. 
“É preciso colocar defi-
nitivamente um freio na 
gastança”.
 Na coletiva, ar-
gumentou que a situ-
ação de Goiás é bem 
melhor que a do País, 
mas a crise é a maior da 
história e muitos esta-
dos apresentam-se com 
um quadro de pré-co-
lapso. “Quando o PIB 
cai 4%, a economia cai 
muito mais”, enfatizou. 
Ele disse esperar que o 
Senado tenha a mesma 
sensibilidade da Câ-
mara dos Deputados e 
aprove a PEC 241, “por-
que senão o Brasil vai 
quebrar”. Gabinete de 
Imprensa do Governador 
de Goiás

Fotos: Divulgação

Goiás Administração
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Bandidos explodem 
Banco do Brasil em

Santa Terezinha

Quatro conselheiras e uma 
suplente do Conselho

Tutelar de Santa Terezinha 
são afastadas

 Por Volta das 
22 horas bandidos 
fortemente armados 
explodiram caixas ele-
trônicos da agência do 
Banco do Brasil, que 
fica localizada na ave-
nida principal de Santa 
Terezinha.
 Para realizarem 
a ação os meliantes 
chegaram atirando e 
logo fizeram cerca de 
10 pessoas como reféns. 
Na sequencia, o ban-
do entrou nas depen-

dências do banco para 
posteriormente, com 
grande quantidade de 
dinamite, explodir os 
caixas eletrônicos. A 
explosão foi tão grande 
que causou a destrui-
ção completa do prédio 
do Banco.
 A ação durou 
cerca de quarenta mi-
nutos, e logo após os 
bandidos fugiram em 
direção à estrada que 
liga Santa Terezinha 
à cidade de Campos 

Santa Terezinha de Goiás
Foto: Lanúzio Vicente

Fotos: Rodrigo Jatobá

Verdes levando alguns 
reféns, que logo foram 
soltos.
 Segundo infor-
mações, os bandidos 
ainda alvejaram a tiros 
casas de polícias que 
estavam de folga, as-
sim como o quartel da 
Polícia Militar, como 
o objetivo de reprimir 
a ação dos militares. 
Apesar da violência 
empregada na ação cri-
minosa nem uma pes-
soa saiu ferida.

 O juiz Alex Al-
ves Lessa, em decisão 
liminar, determinou o 
afastamento de quatro 
conselheiras tutelares 
de Santa Terezinha de 
Goiás e um suplen-
te, eleitos em outubro 
do ano passado, após 
conquistarem votos de 
forma irregular. Entre 
os afastados pela medi-
da, concedida no curso 
de ações civis públicas 
propostas pelo promo-
tor Luciano Miranda 
Meireles, estão: Valdete 
Pereira Venâncio, Jua-
meire Moreira da Silva 
Bailona, Irismar Paulino 
Godoi, Ediane Rosa Xa-
vier e Fernanda Carva-
lho dos Santos.
 Consta que, du-
rante as eleições para 
o Conselho Tutelar, fo-
ram disponibilizados 
servidores do MP para 
atuarem como fiscais. 

Durante o trabalho, es-
ses fiscais presenciaram 
condutas irregulares 
por parte das então can-
didatas a conselheiras. 
A suplente Valdete Ve-
nâncio, segundo o apu-
rado, foi flagrada junto 
com a candidata Jua-
meire Bailona abordan-
do eleitores nas redon-
dezas da zona eleitoral 
para pedir votos. Além 
delas, a candidata Edia-
ne Xavier foi flagrada 
realizando a chamada 
“boca de urna”.
 Já Irismar Go-
doi, conforme consta, 
realizou o transporte 
de eleitores até a zona 
eleitoral, onde entregou 
folders para que eles vo-
tassem nela. No caso de 
Fernanda Santos, ape-
sar de não ter realizado 
o transporte por conta 
própria, emprestou o 
veículo para que a cabo 

eleitoral levasse os elei-
tores.
 Por desrespei-
tarem o previsto na Lei 
Municipal nº 503/2003, 
no Edital nº 01/2015 do 
Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e 
do Adolescente de San-
ta Terezinha de Goiás, 
bem como na Resolu-
ção nº 170 do Conselho 
Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adoles-
cente, o juiz considerou 
que as candidatas elei-
tas demonstraram não 
estarem aptas para as 
responsabilidades do 
cargo. Por terem interfe-
rido na escolha popular, 
determinou afastamento 
das cinco até a decisão 
judicial final. (Texto: Ana 
Carolina Jobim – Estagiá-
ria da Assessoria de Comu-
nicação Social do MP-GO 
– Supervisão de estágio: 
Ana Cristina Arruda)

Crime

Boca de urna

Cidades
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Sevitec/Foraco realiza 7.ª edição da Semana Interna 
de Prevenção de Acidente do Trabalho (SIPAT)

PF faz operação para
coibir pesca ilegal no Lago 

Serra da Mesa

Pesca ilegal

 PF faz operação 
para coibir pesca ilegal 
no Lago Serra da Mesa 
A Polícia Federal defla-
grou, na manhã do últi-
mo dia 05, uma operação 
para coibir a pesca ilegal 
no Lago Serra da Mesa, 
no norte de Goiás. São 
cumpridos 24 mandados 
judiciais em Minaçu, nor-
te do Estado, e em mais 4 
cidades: Goiânia, Anápo-
lis, Aparecida de Goiânia 
e Rialma. No total, 70 po-
liciais federais cumprem 
os mandados judiciais, 
expedidos pela Justiça 
Federal, sendo que 14 são 
de prisão preventiva e 10 

de busca e apreensão.
 As investiga-
ções que resultaram na 
Operação Janaína co-
meçaram há seis meses. 
Segundo a PF, foi iden-
tificada uma quadrilha 
especializada na pesca 
clandestina e predatória 
de peixes de várias es-
pécies nativas do lago. 
 Depois, o grupo 
vendia os itens para pei-
xarias espalhadas pelo 
estado, cujos donos tam-
bém participavam do 
esquema. Durante as di-
ligências, um dos suspei-
tos foi preso em flagrante, 
em Uruaçu, transportan-

do mais de 300 quilos de 
tucunarés na carroceria 
de uma pick-up.
 Ainda segundo a 
PF, os envolvidos com o 
esquema criminoso de-
vem ser indiciados por 
furto qualificado, pesca 
ilegal e predatória, re-
ceptação qualificada e 
formação de quadrilha, 
cujas penas máximas, 
se somadas, chegam a 
22 anos. A PF deve pas-
sar outros detalhes da 
operação durante uma 
entrevista coletiva, pre-
vista para a manhã des-
ta quarta-feira, em Goiâ-
nia. Fonte: Site G1

 Entre os dias 25 
e 28 de outubro,  acon-
teceu a 7.ª edição da 
Semana Interna de Pre-
venção de Acidente do 
Trabalho (SIPAT) da Ser-
vitec/Foraco, na cidade 
de Crixás. O evento já é 
uma tradição dentro da 
empresa, sendo aguar-
dado durante todo o 
ano pelos seus funcio-
nário e colaboradores.
 Além de fun-
cionários da empresa, 
técnicos de segurança, 
lideranças internas e in-
tegrantes da Comissão 
Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA) par-

ticipam também da SI-
PAT representantes da 
Serra Grande e fornece-
dores locais.
 Neste ano, o 
evento teve como slo-
gan “Eu cuido de você e 
você cuida de mim”. O 
tema foi definido atra-
vés de reunião realizado 
entre as equipes do SES-
MET e CIPA. Palestras 
motivacionais, dinâmi-
cas de grupo, conscien-
tização sobre cidadania, 
sorteios de brindes e ar-
recadação de alimentos, 
fizeram parte dos as-
suntos pertinentes nesta 
7.ª edição.

 Luciana Farias, 
Psicopedagoga e or-
ganizadora do evento, 
explicou que os temas 
abordados foram pen-
sados para reforçar a 
reflexão sobre seguran-
ça do trabalho, levando 
em consideração algu-
mas necessidades ma-
nifestadas pelos colabo-
radores.
 “Buscamos tra-
balhar nesta edição a 
propositividade dos fun-
cionários da empresa. 
Estamos confiantes na 
eficácia que a semana 
de prevenção trouxe aos 
participantes, pois con-

sideramos as sugestões 
encaminhadas à CIPA e 
apartir daí buscamos fa-
zer o melhor para todos”, 
completa Luciana Farias.
 Entre os pa-
lestrantes estavam: 
Palestrante do dia 25 
- Luciana Farias (Psico-
pedagoga), com tema 
“Eu cuido de você, você 
cuida de mim”; do dia 
26 - Jorcilene Ferreira 
(Enfermeira), com tema 
“Falando de proteção”. 
Cuidado com as mãos 
e como prevenir as ocu-
pacionais; do dia - Be-
nônimo Júnior (Enge-
nheiro de Segurança e 

Engenheiro Ambiental 
e Cinthya Gomes (Psi-
cóloga) Relacionamento 

Interpessoal e o stress 
no ambiente de traba-
lho.

Diretor-presidente Walid Kaoli participou da abertura 
do SIPAT 2016

Crixás Evento
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Tribunal libera multa por farol baixo apagado em rodovias

Carreta do IPASGO realiza gratuitamente
exames preventivos do câncer entre titulares e

beneficiários do Ipasgo e do SUS

 O Tribunal Re-
gional Federal da 1ª Re-
gião (TRF-1), que aten-
de ao Distrito Federal 
e outros 13 Estados do 
Norte, Nordeste, Sudes-
te e Centro-Oeste, libe-
rou a cobrança de multa 
aos motoristas de carro 
que trafegarem por ro-
dovias com o farol baixo 
apagado. A decisão foi 
proferida pelo desem-
bargador federal Carlos 
Moreira Alves.
 A lei inicial, que 
entrou em vigor em 8 de 
julho deste ano, havia 
sido suspensa por de-
cisão da Justiça Federal 
de Brasília em 2 de se-
tembro, após ação civil 
da Associação Nacional 
de Proteção Mútua aos 
Proprietários de Veículos 
Automotores (ADPVAT).

 A lei inicial, que entrou em vigor em 8 de julho deste ano, havia sido suspensa por decisão da Justiça Federal de Brasília em 2 de setembro

 A entidade pro-
pôs a interrupção na 
aplicação das penalida-
des por falta de sinali-
zação nas rodovias, o 
que poderia confundir 
os motoristas. A multa 
para o descumprimento 
dessa regra é R$ 83,15, 
com a perda de quatro 
pontos na Carteira Na-
cional de Habilitação 
(CNH).
 No entanto, o 
desembargador decla-
rou que isso não impede 
que multas sejam infli-
gidas “nas rodovias que 
possuem sinalização e 
que as indiquem como 
tais como as sinalizadas 
com placas característi-
cas de identificação de 
se tratar de rodovia”. 
Sendo assim, as penali-
dades não poderão ser 

aplicadas em vias que 
não tiverem placas de 
indicação adequadas.
 A finalidade da 
lei, segundo o Ministério 
das Cidades, é aumentar 
a segurança nas rodovias 
e evitar colisões frontais. 
Segundo a Polícia Ro-
doviária Federal (PRF), 
os veículos podem ser 
avistados a cerca de três 
quilômetros com as lu-
zes baixas acesas. Ante-
riormente, caminhões, 
ônibus e motocicletas já 
eram obrigados a seguir 
a regra.
 O Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB) 
descreve rodovias como 
vias pavimentadas em 
trechos rurais, ou seja, 
fora de áreas urbanas; e 
estradas são as vias ru-
rais não pavimentadas.

 No primeiro 
mês em que a lei este-
ve em vigor, 124,1 mil 
multas foram aplicadas 
pela Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), ou seja, 

média de 127 multas 
por hora. Goiás foi o 
Estado recordista de pe-
nalidades, com 14.683, 
à frente do Paraná, com 
12.976, e Minas Gerais, 

com 12.660 registros. 
Apenas em São Paulo 
foram 17.239 autuações 
e arrecadação de R$ 1,46 
milhões. Fonte: Site Exa-
me.com

 A prefeitura de 
Crixás em parceria com 
o Governo de Goiás con-
seguiu com que a Clíni-
ca Móvel do Instituto de 
Assistência dos Servido-
res Públicos do Estado 
de Goiás (IPASGO) re-
alize atendimentos por 
cinco dias no município. 
Os atendimentos tive-
ram início nesta segun-
da-feira (24) e são desti-
nados às associadas do 
IPASGO e pacientes do 
SUS. Na clínica, mulhe-
res podem fazer exames 
de mamografia, ultras-
som de mama, tireóide, 
abdome total, pélvica, 
transvaginal, totalmen-
te gratuitos.
 A carreta está es-
tacionada em frente à Câ-
mara Municipal, ao lado 
do prédio anexo à prefei-
tura, e o atendimento das 
8 às 17 horas, até sexta-
feira, 28 de outubro.
 O projeto busca 
levar atendimento para 
as usuárias que não tem 
acesso fácil a exames de 

prevenção de câncer. A 
intenção é que a unida-
de visite principalmen-
te municípios que não 
contam com os estes ti-
pos de serviços creden-
ciados pelo IPASGO.
 A Clínica Móvel 
é uma estrutura monta-
da em uma carreta, com 

consultório médico, sala 
para coleta de material 
de exame, um mamó-
grafo e um ultrassom, 
além de uma equipe es-
pecializada na atenção 
à mulher. Além de con-
sultas e dos exames de 
mamografia e ultrasso-
nagrafia, se necessário 

também é colhido ma-
terial para o exame de 
Papanicolau.
 Depois dos exa-
mes, os casos em que os 
resultados apresentam 
alteração são encami-
nhados imediatamente 
para acompanhamento. 
Colaboradoras da Ge-

rência de Ação Preven-
tiva do Ipasgo marcam 
uma nova consulta com 
um especialista para 
investigação mais apro-
fundada.
 Usuárias do 
SUS, interessadas em 
fazer os exames, devem 
comparecer ao posto de 

saúde de seu bairro, mu-
nidas do Cartão do SUS, 
RG, CPF, para pegar o 
encaminhamento para 
os exames. Já as usuá-
rias do IPASGO devem 
se dirigir diretamente à 
carreta de atendimen-
tos. Fonte: Site Prefeitura 
de Crixás

Crixás de GoiásSaúde

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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O programa mais bolsas está com inscrições
abertas para Itapaci e cidade vizinhas

 Uma bolsa de es-
tudo é a chave para mui-
tas pessoas ingressarem 
em instituições particu-
lares sem precisar pagar 
o valor integral da men-
salidade. Para facilitar o 
acesso ao ensino supe-
rior, o programa Mais 
Bolsas está disponibili-
zando, para o semestre 
2017.1, descontos de até 
50% em cursos de gra-
duação e pós-graduação, 
que irão beneficiar mais 
de 500 Itapacinos.
 Por meio de par-
cerias com mais de 10 mil 
instituições, como a Fael 
e Wpós, o programa con-
cede bolsas de estudo nas 
modalidades presencial 
e à distância para todo 

Vereador eleito é representado
por compra de votos em Nova Crixás

 O promotor elei-
toral Francisco Borges 
Milanez representou por 
captação ilícita de votos 
Wandelan Pereira dos 
Santos, candidato eleito 
ao cargo de vereador de 
Nova Crixás, pela coli-
gação O Futuro Começa 
Agora I. A representação 
foi protocolada na segun-

da-feira (3/10) e requer a 
condenação de Wande-
lan nas sanções estipu-
ladas pela Lei Comple-
mentar n° 64/1990, que 
inclui a sua não diploma-
ção ou perda do cargo.
 Um vídeo, que 
acompanha a represen-
tação, mostra o candida-
to oferecendo vantagens 

Representação

o país. Entre os cursos 
oferecidos em Itapaci/
GO estão Administração, 
Ciências Contábeis, Ges-
tão Pública, Pedagogia e 
Análises Clínicas.
 Para o geren-
te do Mais Bolsas, José 
Araújo, o desejo de obter 
um diploma ou realizar 
uma especialização está 
cada vez mais presente 
e o programa pode ser a 
solução para quem não 
tem condições de pagar 
uma mensalidade inte-
gral. “As pessoas têm 
consciência da competi-
tividade do mercado de 
trabalho em meio à crise 
econômica e vêm bus-
cando uma qualificação 
profissional. O Mais 

Bolsas existe justamen-
te para oportunizar esse 
acesso”, afirma Araújo.
 Para se inscre-
ver gratuitamente, basta 
acessar www.maisbolsas.
com.br, escolher a cida-
de, o curso e a instituição 
pretendida. As bolsas 
de estudo são limitadas, 
mas o candidato pode ser 
aprovado de imediato, 
caso haja vaga disponí-
vel. Mais informações po-
dem ser obtidas por meio 
do SAC, chat, redes so-
ciais ou Central de Aten-
dimento, nos telefones 
4007-2209, para capitais 
e regiões metropolitanas, 
ou 0800 002 5854, para as 
demais localidades. Fon-
te: Site Vale Notícia

aos eleitores com o fim de 
obter votos, o que carac-
teriza a captação de su-
frágio. Pela transcrição, o 
candidato é responsável 
por oferecer alimentação 
gratuita à população, 
brinquedos, atividades 
de lazer, entre outros be-
nefícios. No vídeo, ele 
também menciona uma 

ambulância que chegou 
ao município, bem como 
que levou os eleitores 
da zona rural para regu-
larizar o título “por sua 
conta” e, posteriormente, 
deixa claro que tudo isso 
tem um motivo, ou seja, 
pelo fato de ser candida-
to a vereador. 
 A fala do repre-

sentado comprova a 
ilegalidade, como pode 
ser verificado no trecho 
“Levei tudinho, ninguém 
paga nada. É de graça 
mesmo, mas tudo tem 
um porque né? ….Sou 
candidato a vereador e 
peço a ajuda de vocês des-
de agora.” Para o promo-
tor da 110ª Zona Eleitoral, 

houve abuso de poder 
por parte do representa-
do, com a captação ilícita 
de sufrágio, pela oferta de 
vantagens aos eleitores, 
deixando claro que é can-
didato a vereador, com a 
nítida influência de obter 
votos. (Cristiani Honório / 
Assessoria de Comunicação 
Social do MP-GO)

Foto: Divulgação

Itapaci Educação
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BrasilSaúde

Meninos também serão vacinados contra HPV

Forças policiais recebem 
500 novas viaturas

 O Brasil será o 
primeiro da América do 
Sul e o sétimo do mundo 
a oferecer a vacina con-
tra o HPV para meninos 
em programas nacionais 
de imunizações. Em 
Goiás, serão 112.389 mil 
meninos beneficiados 
de 12 e 13 anos, além de 
1.127, na faixa etária de 
9 a 26 anos vivendo com 
HIV/Aids. O anúncio é 
do Ministério da Saúde. 
Outra novidade é a am-
pliação da vacina con-
tra meningite C para os 
adolescentes, de ambos 
os sexos. Em Goiás, se-
rão beneficiados 221.170 
mil meninos e meninas.
 A partir de janei-
ro de 2017, passa a ser 
disponibilizada a vaci-
na contra o HPV para a 
população masculina na 
rotina do Calendário Na-

cional de Vacinação do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS). A faixa-etária do 
público-alvo será am-
pliada, gradativamente, 
até 2020, quando serão 
incluídos os meninos de 
9 anos até 13 anos. Tam-
bém a partir de 2017, 
serão incluídas na vaci-
nação do HPV as meni-
nas que chegaram aos 14 
anos sem tomar a vacina 
ou que não completaram 
as duas doses.

 Já o objetivo 
da ampliação para os 
adolescentes da menin-
gocócica C é reforçar a 
eficácia da vacina, uma 
vez que, com o passar 
dos anos, pode haver 
diminuição da prote-
ção após a imunização, 
que acontece na infân-
cia. A vacinação será 
ampliada para adoles-
centes (sexo feminino 
e masculino) de 9 a 13 
anos, gradativamente, 

de 2017 a 2020. No pró-
ximo ano, serão incluí-
dos adolescentes de 12 
a 13 anos e, a cada ano, 
será acrescida nova fai-
xa etária em ordem de-
crescente.

HPV

 O esquema va-
cinal para os meninos 
contra HPV será de 
duas doses, com seis 
meses de intervalo entre 
elas. Para os que vivem 
com HIV, a faixa etária é 
mais ampla (9 a 26 anos) 
e o esquema vacinal é 
de três doses (intervalo 
de 0, 2 e 6 meses). No 
caso dos portadores de 
HIV, é necessário apre-
sentar prescrição médi-
ca. Atualmente, a vacina 
HPV para meninos é 
utilizada como estra-

tégia de saúde pública 
em seis países (Estados 
Unidos, Austrália, Áus-
tria, Israel, Porto Rico e 
Panamá).
 A vacina dis-
ponibilizada para os 
meninos será a quadri-
valente, que já é ofere-
cida desde 2014 pelo 
SUS para as meninas. 
Confere proteção con-
tra quatro subtipos do 
vírus HPV (6, 11, 16 e 
18), com 98% de eficácia 
para quem segue corre-
tamente o esquema va-
cinal. Vale ressaltar que 
os cânceres de garganta 
e de boca são o 6º tipo de 
câncer no mundo, com 
400 mil casos ao ano e 
230 mil mortes. Além 
disso, mais de 90% dos 
casos de câncer anal são 
atribuíveis à infecção 
pelo HPV.

 Nas meninas, o 
principal foco da vaci-
nação é proteger contra 
o câncer de colo do úte-
ro, vulva, vaginal e anal; 
lesões pré-cancerosas; 
verrugas genitais e infec-
ções causadas pelo vírus. 
O HPV é transmitido 
pelo contato direto com 
pele ou mucosas infecta-
das por meio de relação 
sexual. Também pode 
ser transmitido da mãe 
para filho no momento 
do parto. Estimativas da 
OMS indicam que 290 
milhões de mulheres no 
mundo são portadoras 
do vírus, sendo 32% in-
fectadas pelos tipos 16 e 
18. Em relação ao câncer 
do colo do útero, estudos 
apontam que 265 mil 
mulheres morrem devi-
do à doença em todo o 
mundo, anualmente. No 
Brasil, o Instituto Nacio-
nal do Câncer estima 16 
mil novos casos. Fonte: 
Site Goiás Agora

 “Aquelas cenas 
patéticas de bravos poli-
ciais serem obrigados a 
empurrar viaturas cain-
do aos pedaços por falta 
de gasolina, ou aquelas 
cenas de policiais sem 
munição, sem revólveres, 
sem pistolas, sem coletes, 
são de um passado dis-
tante”, afirmou o gover-
nado Marconi Perillo na 
última quinta-feira, 20.
 A declaração foi 
durante a entrega para as 
forças policiais goianas 
de 500 novas viaturas, 
em cerimônia na Acade-
mia de Polícia Militar, 
em Goiânia, na presença, 
entre outras autoridades, 
do comandante geral da 
Polícia Militar  e secre-
tário de Segurança em 
Exercício, coronel Edson 
Costa Araújo.
 Os veículos com-
põem um conjunto de 
2.141 novas viaturas que 
a polícia goiana receberá 
em três etapas até o final 

deste ano. Na segunda 
etapa serão entregues mil 
veículos, e na terceira, 
641. O investimento total 
do governo estadual é de 
R$ 133,37 milhões.
 Durante a en-
trega Marconi ressaltou 
também que o governo 
estadual, prioriza a se-
gurança pública e pro-
porciona boas condições 
de trabalho às polícias, 
renovando sempre a fro-
ta de veículos, os equi-
pamentos, e concedendo 
promoções e aumentos 
salariais. “Tudo para que 
nossas polícias possam 
cumprir as metas, apre-
sentar os melhores resul-
tados e devolver a paz e 
a segurança à sociedade 
goiana”, disse.

Aumento salarial

 Marconi anun-
ciou que o governo esta-
dual concederá aumento 
de 12,66% para as polí-

cias, e que deve assinar 
a autorização provavel-
mente ainda neste mês. 
“Farei isto no momento 
em que 20 estados brasi-
leiros já não pagam mais 
as folhas no mês, ou não 
darão conta de fazê-lo. 
Farei isso porque houve 
compreensão dos poli-
ciais, dos comandantes, 
dos praças, de que não 
era possível no ano pas-
sado, sob pena de che-
garmos a este ano em 
condições de colapso”, 
observou.
 Dos 2.141 veícu-
los, 1.332 serão destina-
dos à Polícia Militar; 531 
à Polícia Civil; 75 para 
a Polícia Técnico-Cien-
tífica; 131 para a Admi-
nistração Penitenciária; 
68 para a Secretaria de 
Segurança Pública; três 
para a Secretaria Cidadã 
e um para o Corpo de 
Bombeiros. (Gabinete de 
Imprensa do Governador 
de Goiás)

Prefeito e vice reeleitos
em Campinorte e 

secretário são acionados 
por compra de votos

 O promotor 
eleitoral Afonso Gon-
çalves Filho propôs 
ação por captação ilíci-
ta de sufrágio contra o 
prefeito de Campinor-
te e candidato reeleito 
ao cargo, Francisco 
Correa Sobrinho; e o 
atual vice e também re-
eleito ao cargo, Agnal-
do Antônio de Ávila, 
com o objetivo que os 
dois primeiros sejam 
condenados à multa 
de R$ 53.205,00, e te-
nham seus registros 
ou diplomas cassados. 
Foi acionado também 
o secretário de Habita-
ção, Reginaldo Ribeiro 
Alves, a quem foi re-
querida a aplicação da 
multa de igual valor 
aos demais.
 O promotor re-
lata que, durante o pro-
cesso eleitoral e mais 
especificamente nos 
últimos dias de cam-
panha, vários eleitores 
receberam promessa 

de doação de lotes pelo 
município, o que seria 
feito pelo então candi-
dato à reeleição.
 Testemunhas 
também confirmaram 
que, na segunda-feira 
após as eleições, várias 
pessoas seguiram para 
uma área no Setor Sul, 
próxima à subestação 
da Celg, onde havia 
um loteamento. Esses 
eleitores tinham papéis 
em mãos e cercaram os 
lotes que teriam rece-
bido em doação nos 
dias que antecederam 
o pleito.
 “Essa movi-
mentação demonstrou 
a doação dos terrenos, 
e motivou a comu-
nidade a procurar as 
autoridades para de-
nunciar a compra de 
votos e o abuso do po-
der econômico e polí-
tico para beneficiar os 
candidatos que se sa-
graram vencedores”, 
afirmou o promotor.

 Apuração do 
MP confirmou que 
houve uma articulação 
incisiva do prefeito e 
do secretário para a 
eleição dos dois candi-
datos aos cargos públi-
cos, com a promessa e 
doação de vantagem 
pessoal ao eleitor com 
o intento de obter-lhe 
voto, abuso que se deu 
por meio da doação ile-
gal dos terrenos.
 Afonso Filho 
esclarece que relatos 
revelaram que houve a 
promessa de doação de 
lotes dirigida a grupos 
determinados de eleito-
res, sendo que, na vés-
pera das eleições, por 
determinação de Fran-
cisco, o secretário fez a 
entrega de memoriais 
descritivos a vários ci-
dadãos, que individu-
alizavam lotes de uma 
área próxima à subesta-
ção. (Cristiani Honório / 
Assessoria de Comunica-
ção Social do MP-GO)
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Pilar de Goiás Evento

 Uma das ações 
sociais mais aguardadas 
do ano chegou á Pilar de 
Goiás, fazendo a alegria 
da comunidade e colabo-
radores, no último dia 22 
outubro. Trata-se do “Dia 
Integrar”, cujo objetivo 
é o de contribuir com a 
comunidade a partir do 
acesso à atividades es-
senciais, estímulo à saú-
de e ao bem-estar, além 
de valorizar a cultura 
local e promover mais 
conhecimento e diversão. 
 O evento é mais 
uma ação de responsa-
bilidade social promovi-
da pelo Instituto Yama-
na de Desenvolvimento 
Socio-Ambiental, reali-
zado por meio da uni-
dade Brio Gold (Pilar de 
Goiás).
 Com abertura 
feita às 8h pelo corpo 
diretivo da Brio Gold, 
o evento contou com 
um grande público e a 
presença do prefeito de 
Pilar de Goiás, Sávio So-
ares, vice prefeito João 
Grilo e vereadores. O 
evento “Dia Integrar”es-
tá na sua 4ª edição e foi 
realizado  na avenida 
principal ao lado da Pra-
ça Neri Batista.
 Dentro da pro-
gramação, foi realizada 

várias ações como: con-
sultas oftalmológicas, 
testes de glicemia e afe-
rição de pressão arte-
rial, distribuição de kit 
dentário, preservativos 
e distribuição de mudas 
de plantas nativas, aten-
dimento com nutricio-
nista, massagistas, ex-
posição sobre extração 
de ouro e cultural local, 
corte de cabelo, pintura 
de unhas, solicitação de 
carteira de identidade, 
entre outros serviços 
oferecidos.
 Para entreter 
toda a família, havia 
ainda muitos jogos, 

brinquedos gigantes, 
apresentações circenses, 
pinturas no rosto, espe-
táculos musicais, dis-
tribuição de pipoca, ca-
chorro quente, algodão 
doce e picolé. Gincanas 
e sorteios de bicicletas 
também fizeram alegria 
da garotada, que sem-
pre interagia com os co-
laboradores do começo 
ao fim do evento.
 Segundo, o 
“Gerente Geral da Brio 
Gold” (Unidade Pilar 
de Goiás), Glauber Lu-
vizzotto, o Dia Integrar 
possibilita uma inte-
ração maior com aco-

munidade, alcançando 
uma retorno positivo 
para empresa e a coleti-
vidade em geral.
 “Esse é o terceiro  
“Dia Integra” em Pilar 
de Goiás, o ano passado 
fizemos em Guarinos, 
somando se a este já é 
o quarto “Dia Integrar” 
da unidade. Na edi-
ção desse ano, tivemos 
mais de 30 atrações, 
entre serviços culturais, 
sociais e médicos. Nós 
entendemos que, essa 
ação, é uma forma de 
aproximar os funcioná-
rios com a comunidade, 
buscando desenvolver e 

integrar os cidadãos em 
torno onde a empresa 
está inserida”, afirma 
Glauber.
 Segundo ele, o 
Instituto Yamana está 
fundamentado em co-
brir todos os ramos da 
comunidade, com gera-
ção de emprego, renda 
e desenvolvimento do 
comércio local. “O Dia 
Integrar” é uma ação 
social importante para 
toda a comunidade. As 
pessoas sempre parti-
cipam dessa iniciativa, 
pois, o retorno que te-
mos é sempre positivo. 
Seja por parte  da comu-

nidade, como também, 
dos funcionários, volun-
tários e das empresas 
parceiras que nos aju-
dam sempre. Isso gera 
um ambiente de con-
fraternização e união, 
o que é muito positivo 
para todos os envolvi-
dos”, acrescenta, des-
tacando que a empresa 
está se empenhando 
cada vez mais em aten-
der os anseios da comu-
nidade. Prova disso foi 
a inauguração da casa 
Yamana para receber as 
demandas da popula-
ção local. “Entendemos 
que estamos no cami-
nho certo de cooperação 
com as comunidades de 
Pilar e Guarinos”, fina-
liza o gerente geral da 
unidade Brio Gold, de 
Pilar de Goiás.
 Para organizar o 
Dia Integrar, o Instituto 
Yamana de Desenvolvi-
mento Socioambiental 
contou com a partici-
pação de voluntários, 
entre funcionários, par-
ceiros e membros da 
comunidade. Além de 
contar com o apoio de 
importantes parceiros, 
como a Prefeitura de Pi-
lar de Goiás, empresas 
parceiras, Polícia Militar 
e comércio local.

“Dia Integrar” do Instituto Yamana Gold
movimenta Pilar de Goiás 

Fotos: Lanuzio Vicente

Uma grande multidão compareceu ao evento
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NESTE 30 DE OUTUBRO, 
CRIXÁS COMPLETA 63 ANOS.
Terra do Pequi, da Catira, 
da Festa do Divino, do 
Ouro e das Cavalhadas. 

Berço de gente feliz, que 
se orgulha de sua história
e trabalha para construir 
um futuro de prosperidade 
e desenvolvimento.

A AngloGold Ashanti tem orgulho 
de compartilhar essa história.

PARABÉNS, 
  CRIXÁS, 
PELO SEU 

ANIVERSÁRIO.


