
ANO VII • EDIÇÃO Nº 90NOVEMNBRO 2016

acompanhe-noswww.imprensadocerrado.com.br

Crixás Pilar de Goiás

Os 290 anos de história e 63 anos emancipação política de Crixás foi celebrado 
no dia 30 de outubro, na Feira Coberta. A cidade recebeu, pela primeira vez, o 
show da Tribo da Periferia, que marcou o encerramento da festa que teve uma 
programação de três dias de shows e de atividades culturais. Pág. 7

Os concertistas do projeto “Talentos de Ouro” apresentaram e colocaram em prática aquilo que foi aprendido em sala de aula para uma plateia composta de 
pais, amigos e autoridades. O evento foi realizado na noite do último dia 10 de novembro, na quadra do Colégio SESI/Crixás, que fica na Vila São João – Setor 
Central. As apresentações levaram o público a aplaudir, efusivamente, a todo instante cada demonstração dos talentos dos alunos do projeto. Pág. 7

O governador Marconi Perillo recebeu na última segunda-feira, dia 28, em 
almoço no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia, o terceiro grupo de prefeitos 
eleitos e reeleitos no interior de Goiás. Participaram do encontro os novos 
prefeitos do PROS, PRB, PTN, PHS, PTC, PRTB, PT, DEM e PMDB. . Pág. 4

Tribo da Periferia encerra com chave 
de ouro 11º Festival Cultural do Pequi 

Governo vai atender principais
demandas dos municípios em 2017 

5ª Recital de “Talentos de Ouro”:
um espetáculo em grande estilo
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Momentos de Reflexão   Charges e Memes

Por Fernando Arataque

  A geração da rapidinha chegou. 
Foto bonita no Facebook, entra na página, 
vasculha o perfil, descobre quem é pai-mãe-
melhor amigo-cachorro-casa de praia-onde 
passou o último verão-e quem foi a última 
namorada. Adiciona como amigo. Aceitou. 
Manda Inbox. Respondeu. 10 frases e passa 
o WhatsApp. -Oi, oi; por aqui é bem melhor. 
-E aí, o que vai fazer no fds? -Vou na “dasa” 
e vc? -Também. -Então nos encontramos lá. 
Alguns dias de ansiedade e chega a hora. 
Será que ele vai? Com que roupa eu vou? 
Batom vermelho? Acho que não rola amiga. 
Vai de nude, salto e saia. -Oi, oi; prazer, pra-
zer. Beijos!!!! Beijos… Beijos sem muita con-
versa. Mas também, porque beijos precisam 
ser quase imediatos? Daí rola aqueles olha-

res sem muita profundidade. Vontade sem muito entusiamo. Mas o que podemos 
esperar de uma relação tão sem “relação”? Mas está bom, melhor que nada. Vida 
de solteira anda meio difícil não é mesmo? -Deixa que eu te levo em casa então.
 No outro dia de manhã tem WhatsApp. Quem manda primeiro? Quem 
está mais interessado? Não, quem é mais maduro. Um oi e um tchau. Uma noite, 
duas noites… Uma semana e uma mudança de lua são suficientes para acabar. A 
regra das relações rapidinhas segue a mesma constância: acho que não era para 
ser. É alto demais, é loiro, não trabalha, tem poucos seguidores, vive na balada, 
gosta de comer milho na frente dos outros e tem uma família meio torta. “Nada”, 
isso é o que significa as características que usamos para terminar alguma coisa 
que mal teve a chance de começar. A gente corta as asas de quem nem aprendeu 
a voar ainda. As pessoas perderam o olhar longo, a jogada de cabelo… Perderam 
a emoção de um sms escrito “estou com saudades”. Será que ninguém mais tem 
vontade de olhar as estrelas sem pensar em mais nada além daquele momento? 
Com aquela pessoa? Será que eu estou sozinha nesse mundo super lotado de pes-
soas sempre online?
 Parece que nada mais tem graça, parece que tudo anda meio vazio. Tudo é 
tão igual. A gente está perdendo a sutileza de saber o que significa se entregar, me-
recer, conquistar, estar, viver… Se perceber e se doar. Se amar e admirar a cor dos 
olhos do outro. A textura do cabelo, os ossinhos da mão e o jeito de andar rápido 
quando está atrasado. Sabe aquela voltinha na coluna que ninguém tem igual a 
ninguém? Ninguém mais repara nela. A gente existe por likes. Viaja por comentá-
rios, e vai para academia pelo espelho. A legging mais confortável perdeu espaço 
para a mais bonita. Essa é a lógica das relações de hoje: o que faz bem foi deixado 
de lado pela triste beleza do que faz mal. Eu tenho medo de pensar onde isso vai 
parar. Em um mundo onde se compra casamentos, seguidores, silicones, bocas 
carnudas e o perfect365 é de graça, eu fico pensando: será que um dia alguém 
ainda vai reparar quantos tipos de sorriso eu tenho? Por: Suh Riediger
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  Para Pensar
 O poder da palavra...não foi sim-
plesmente a personalidade de Jesus que 
cativou aqueles que o ouviam. Aqueles 
que puderem ouvir suas palavras e ob-
servar sua vida nos dizem que existia 
algo em Jesus de Nazaré que era dife-
rente de todas as outras pessoas.
 A única credencial de Jesus era ele 
mesmo. Ele nunca escreveu um livro, 
comandou um exército, ocupou um car-
go político ou teve uma propriedade. 
Normalmente ele viajava se afastando 

somente alguns quilômetros do seuvilarejo, atraindo multidões impressio-
nadas com suas palavras provocativas e seus feitos impressionantes.
 Ainda assim, a magnitude de Jesus era óbvia para todos aqueles 
que o viram e ouviram. E enquanto a maioria das grandes personalidades 
históricas desaparece nos livros, Jesus ainda é o foco de milhares de livros 
e controvérsias sem paralelos na mídia. Grande parte dessas controvérsias 
envolvem as afirmações radicais que Jesus fez sobre si mesmo, afirmações 
que espantaram tanto seus seguidores quanto seus adversários.(y-jesus )

Por Edson Teixeira Mendes
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Crixás Cultura

5ª Recital de “Talentos de Ouro”:
um espetáculo em grande estilo

 Pelo 5ª ano con-
secutivo, os concertistas 
do projeto “Talentos de 
Ouro” apresentaram e 
colocaram em prática 
aquilo que foi aprendido 
em sala de aula para uma 
plateia composta de pais, 
amigos e autoridades. O 
evento foi realizado na 
noite do último dia 10 de 
novembro, na quadra do 
Colégio SESI/Crixás, que 
fica na Vila São João – Se-
tor Central. As apresen-
tações levaram o público 
a aplaudir, efusivamente, 
a todo instante cada de-
monstração dos talentos 
dos alunos do projeto. 
 No repertório, fo-
ram apresentadas, entre 
outros, musicais, peças 
para piano, violino, vio-
loncelo e saxofone, em 
diferentes formações mu-
sicais. Obras de composi-
tores clássicos, a exemplo 
de Sebastian Bach e Wol-
fgang Amadeus Mozart, 
deram o tom do recital. 
Houve repertório popu-
lar, com destaque para 
os grandes músicos bra-
sileiros, além de grupos 
musicais representantes 
de cada uma das oito es-
colas que é atendida com 
o ensino da música.
 Houve também 
participação Musical de 
todas as Escolas Munici-
pais e da Escola SESI, que 
são atendidas com ensi-
no de música através do 
projeto Talentos de Ouro.

 De acordo com 
Joyce Espínola, o projeto 

é pensado, principalmen-
te, para que os jovens 
possam ter oportunidade 
de conhecimento mu-

sical, assim como uma 
forma de se revelar gran-
des artistas e estimular a 
produção cultural local, 
sempre objetivando uma 
relevância social.
 “O recital faz 
parte das atividades pre-
vistas para os alunos do 
projeto Talentos de Ouro, 
que além do oferecer um 
curso gratuito e comple-
to de música, ele também 
exerce um importante 
papel social, facilitando o 
acesso à cultura”.
 Além de pro-
porcionar momentos de 
grandes emoções com be-
líssimas apresentações o 
projeto Talentos de Ouro 
promoveu paralelo ao 
Recital uma ação benefi-

Fotos: Lanuzio Vicente

cente, em que para assis-
tir à apresentação, a orga-
nização do recital, pediu 
aos convidados que con-
tribuíssem com a doação 
de um quilo de alimento 
não perecível. O público 
entendeu e seiscentas e 
trinta e cinco quilos (635 
Kg) de alimentos foram 

arrecadados, sendo todo 
ele, posteriormente, re-
passados a Sociedade São 
Vicente de Paulo (SSVP), 
de Crixás, para serem 
transformadas em cestas 
básicas e destinadas a 
caridade de famílias em 
situação de vulnerabili-
dade social no município.
 Tendo como sua 
proponente Joyce Espí-
nola Ferreira Tavares, 
o projeto “Talentos de 
Ouro” é uma realização 
do Ministério da Cultu-
ra, patrocinado pela An-
glogold Ashanti, através 
da Lei Rouanet de in-
centivo à cultura, com 
o apoio Prefeitura Mu-
nicipal. Trata-se de uma 
referência de formação 
musical no norte goiano
 No início era um 
grupo pequeno com ape-
nas 30 integrantes, mas 
com o passar do tempo 
o grupo foi se tornando 
numeroso e consistente, 
hoje com mais de 1.500 
(Mil e quinhentos) bene-
ficiários o projeto Talen-
tos de Ouro é referência 
em excelência na quali-
dade de ensino. 
 Desde a sua fun-
dação atendeu milha-
res de alunos, tornando 
acessíveis os benefícios 
da educação musical, 
para o melhor aprovei-
tamento escolar e o con-
vívio em sociedade.
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Pilar de GoiásParcerias

Governo vai atender principais demandas
dos municípios em 2017 

Prefeitura de Pilar de Goiás
tem índice zero de focos do Aedes Aegypti

 O governador 
Marconi Perillo recebeu 
na última segunda-fei-
ra, dia 28, em almoço 
no Palácio das Esmeral-
das, em Goiânia, o ter-
ceiro grupo de prefeitos 
eleitos e reeleitos no 
interior de Goiás. Par-
ticiparam do encontro 
os novos prefeitos do 
PROS, PRB, PTN, PHS, 
PTC, PRTB, PT, DEM e 
PMDB. As audiências 
em grupo e também as 
individuais têm sido 
lideradas pelo gover-
nador desde o dia 7 de 
novembro.
 “Eu os convidei 
aqui hoje, juntos aos de-
putados, para dar-lhes 
as boas vindas nessa 
relação com o Governo 
do Estado, para parabe-
nizá-los pelas eleições e 
sinalizar que da minha 
parte e do vice-gover-
nador José Eliton e dos 

meus secretários nós 
estaremos de portas 
abertas para o melhor 
relacionamento possível 
com cada um de vocês 
aqui presente”, ressal-
tou Marconi.
 Em discurso, in-

formou que celebrará 
novos convênios com 
os municípios a partir 
do próximo ano e pe-
diu a todos os prefeitos 
eleitos que selecionem 
as principais demandas 
para serem atendidas 

pelo governo estadual 
em um primeiro mo-
mento. “Não adianta 
só o governador querer 
parcerias. É preciso que 
os prefeitos também 
queiram e procurem o 
governador e os secretá-
rios. E que sejam objeti-
vos. Não adianta trazer 
500 pedidos cada um. 
Disse e repito: Vamos 
priorizar as principais 
demandas”, garantiu.

Parcerias

 Marconi ressal-
tou a necessidade de que 
as prefeituras sejam alia-
das institucionalmente 
do Governo de Goiás em 
prol de parcerias com as 
administrações munici-
pais. “Eu consegui man-
ter uma boa relação com 
o governo federal, antes 
com a presidente Dil-
ma, e agora com o pre-

sidente Temer. Sempre 
coloquei os interesses de 
Goiás acima dos assun-
tos partidários e políti-
cos. Graças a isso, e tam-
bém à relação muito boa 
com os prefeitos e pre-
feitas, nós conseguimos 
investir em Goiás, nos 
últimos anos, mais de 
R$ 6 bilhões em obras”, 
exemplificou. Fonte: Ga-
binete de Imprensa do Go-
vernador

Fotos: Divulgação

 Pilar de Goiás 
recebeu o certificado 
de “Município Aedes 
Zero”. Graças ao bom 
trabalho realizado pela 
prefeitura através da Se-
cretaria de Saúde, Agen-
tes Comunitários de Saú-
de (ACS) e os Agentes de 
Combate as Endemias 

(ACE), a cidade chegou 
ao índice 0,0% de focos 
do mosquito Aedes Ae-
gypti no primeiro se-
mestre. O certificado é 
um reconhecimento do 
Governo de Goiás pelos 
esforços empreendidos 
na força tarefa “Goiás 
sem Aedes”.

 Os números são 
classificados de acordo 
com o índice de infesta-
ção. Resultados inferio-
res a 1% estão dentro de 

condições satisfatórias, 
entre 1% e 2,5% quer di-
zer risco médio, números 
entre 2,6% e 3,9% indi-
cam condição de alerta e 
superiores a 4% indicam 
risco de surto. O prefeito 
Sávio Soares atribui o re-
sultado positivo às ações 
permanentes de combate 
ao mosquito, realizadas 
na cidade.

 Para a secretária 
de saúde, Neuza Soares, 
as ações de combate não 
param. “Durante todo o 
ano organizamos muti-
rões, visitas domiciliares, 
coleta de pneus, trabalho 
de conscientização nas es-
colas e com a população 
para que cuidem dos seus 
quintais e ajudem a fis-
calizar e denunciar pos-

síveis focos do mosquito 
em seus bairros”, afirmou.
 O mosquito Ae-
des aegypti, conhecido 
popularmente por mos-
quito da dengue, é res-
ponsável por transmitir 
não só a dengue como 
também o temido zika ví-
rus, a febre amarela, a chi-
kungunya, entre outras 
doenças. Fonte: Ascom

Governador ao lado do prefeito de Pilar de Goiás, Sávio 
Soares
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Forças de segurança recebem novas viaturas
Goiás Segurança Pública

 O governador 
Marconi Perillo concla-
mou nesta segunda-fei-
ra, dia 28, o conjunto das 
forças de segurança de 
Goiás para uma mobili-
zação nacional em defe-
sa da criação do Fundo 
Nacional de Segurança 
Pública. O pedido de 
engajamento foi duran-
te solenidade de entrega 
de 200 novas viaturas, 
coletes à prova de bala, 
armamento e equipa-
mentos de Proteção In-
dividual (EPI) à Polícia 
Militar, Civil, Corpo de 
Bombeiros e Superinten-
dência da Polícia Técni-
co Científica (STPC).
 A solenidade, re-
alizada da Academia de 
Polícia Civil, em Goiâ-
nia, reuniu além do vice-
governador e secretário 
de Segurança Pública, 
José Eliton, o coman-
dante-Geral da PM, co-
ronel Divino Alves, o 
diretor-geral de Polícia 
Civil, Álvaro Cássio, 
do Corpo de Bombeiros 
Militar, Carlos Helbin-
gen, e integrantes das 
três corporações.
 Marconi afirmou 
que, em caso de votação 

da vinculação consti-
tucional, não necessa-
riamente os estados 
deverão aplicar menos 
recursos no setor. “O 
Governo do Estado con-
tinuaria investindo esse 
montante (12,5%), mas 
é preciso mais”, disse. 
Segundo ele, a União 
tem a “obrigação” de 
garantir mais recursos 
para a Segurança Públi-
ca, de forma a proteger 
os cidadãos. “Com mais 
dinheiro, nós teremos 
como efetivar as políti-
cas de segurança e pro-
teger o cidadão”, justifi-

cou o governador.
 De acordo com 
Marconi, o governo es-
tadual tem aplicado 
vultosos recursos na Se-
gurança Pública. Para se 
ter ideia, a cada um ano 
e meio realiza-se a troca 
da frota de 2.141 viatu-
ras e, no ano que vem, 
mais 700 novos veícu-
los reforçarão a frota do 
Estado para a área. “Se 
todo mundo começar 
a enviar email, a gente 
pode mudar essa rea-
lidade”, conclamou à 
plateia, formada por de-
legados, agentes e poli-

ciais civis e militares.
 Em relação à cri-
se econômica que pas-
sa o País, afirmou que 
a grande preocupação 
não é com a questão 
conjuntural, mas com as 
medidas estruturantes 
a longo prazo. “Eu não 
vou deixar a peteca cair 
no meu governo”, disse 
Marconi, ao enfatizar 
que será governador 
por pouco mais de um 
ano e meio e que é pre-
ciso pensar políticas de 
governo voltadas para 
o futuro. “A grande pre-
ocupação nossa é com a 

responsabilidade e com 
a austeridade fiscal”, 
observou.
 Para o governa-
dor, o tripé de qualquer 
boa gestão pública é 
composto de Segurança 
Pública, Saúde e Edu-
cação: “Investir nesses 
pilares é garantir as ba-
ses para o desenvolvi-
mento a curto, médio e 
longo prazos”. Por fim, 
Marconi fez um agra-
decimento especial ao 
vice-governador por 
ter aceitado o desafio 
de comandar uma das 
áreas “mais duras e di-
fíceis” do Estado, que 
é a Segurança Pública, 
mas que a escolha dele 
teve um significado es-
pecial: “Quem é que vai 
deixar de reconhecer as 
postulações legítimas 
de alguém como o vice-
governador do Estado e 
que tem carta branca do 
governador?”.

Viaturas e equipamento 

 Na solenidade 
desta segunda-feira, 
foram destinados 200 
veículos às Polícias Ci-
vil e Militar, Corpo de 

Bombeiros, superinten-
dências da Polícia Téc-
nico-Científica e Admi-
nistração Penitenciária. 
Além disso, 500 novos 
coletes balísticos femi-
ninos à Polícia Civil. Na 
primeira etapa, em ou-
tubro desde ano, foram 
entregues 400 novos ve-
ículos à Polícia Militar e 
às Superintendências da 
Polícia Técnico-Cientí-
fica e de Administração 
Penitenciária.
 Os investimen-
tos na renovação dos 
contratos com quatro 
empresas locadoras de 
veículos por um período 
de mais 24 meses são da 
ordem de R$ 133,3 mi-
lhões. Segundo o gover-
nador, o objetivo é dar 
maior segurança e agi-
lidade aos policiais na 
execução de suas ativi-
dades ostensivas, inves-
tigativas e administra-
tivas. Os veículos serão 
distribuídos a unidades 
policiais de Goiânia, Re-
gião Metropolitana de 
Goiânia e interior. A re-
novação de toda a frota 
será feita em etapas. Fon-
te: Assessoria de Imprensa 
do Governador de Goiás

Foto: Divulgação

Justiça Condena candidato derrotado 
Tiagão à inelegibilidade por 8 anos

Eleições 2016

 O Juiz da 39ª 
zona eleitoral, Alessan-
dro Manso e Silva, de 
Itapaci-GO, julgou pro-
cedente no último dia 7 
desse mês a AIJE (Ação 
de Investigação Judi-
cial Eleitoral), proposta 
pelo Ministério Público 
Eleitoral, decretando a 
inelegibilidade dos can-
didatos derrotados a Pre-

feitura de Pilar de Goiás: 
Tiago Japiassu Batista do 
Nascimento e Braz Pedro 
Ribeiro Júnior do Partido 
Verde (PV), pelo prazo 
de 8 (oito) anos a contar 
da data da realização das 
Eleições de 2016.
 A decisão decor-
re prática de ato de abu-
so de poder em decor-
rência do uso indevido 

dos meios de comunica-
ção social por parte dos 
representados, em virtu-
de da confecção e distri-
buição maciça de 2.000 
(dois mil) exemplares 
do jornal impresso de-
nominado de “Pilar No-
tícias”, distribuídos pela 
coligação “Coragem De-
terminação e Fé” - PSB / 
PP / PV / PSDB / PSD 

/ SD / PR, no municí-
pio de Pilar de Goiás, 
cujo conteúdo denegria 
e atentava em desfavor 
à pessoa do candidato 
rival, além de insinua-
ções inverídicas ao atual 
prefeito Sávio Soares.
 O processo 
está sob o Nº 0000282-
04.2016.6.09.0039 - AIJE 
(Ação de Investigação 

Foto: Material de Campanha

de Investigação Judi-
cial Eleitoral) UF: GO 
39ª ZONA ELEITORAL 
MUNICÍPIO: PILAR DE 

GOIÁS - GO, dispos-
ta no Site do TRE/GO. 
Fonte: Com Informações do 
TRE Goiás
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CrixásPolítica

Prefeitura intensifica combate ao Aedes aegypti 
com telas de proteção em caixas d’água

 O constante tra-
balho de prevenção rea-
lizado pela Prefeitura de 
Pilar de Goiás, por meio 
da Secretaria de Saúde, 
tem recebido elogios por 
parte dos moradores do 
município. Nesta sema-
na, agentes de combate 
a endemias atingiram 
a marca de 200 telas 
de proteção em caixa 

d’água instaladas.
 Para receber a 
instalação de uma tela 
de proteção em sua cai-
xa d’água é só procurar 
a Secretaria Municipal 
de Saúde. O combate 
ao Aedes aegypt, trans-
missor da dengue, zika 
e chikungunya, é res-
ponsabilidade tanto da 
Prefeitura que mantem 

suas ações preventivas e 
de combate a criadouros 
do mosquito, bem como 
da população que deve 
redobrar a atenção em 
suas residências e locais 
próximos para acabar 
com os focos do aedes. 
 O prefeito Sávio 
Soares reforça a importân-
cia da população na luta 
contra o mosquito Aedes 

Aegypti. “É de extrema 
importância fazer da ins-
peção em casa um hábito 
semanal e de ter um olhar 
atento a locais menos ób-
vios que podem acumu-
lar água. Uma inspeção 
semanal de dez minutos 
é suficiente para eliminar 
os criadouros domésticos, 
que representam cerca de 
80%” destacou Savio

Equipes de transição de
governo fazem primeira reunião de trabalho

 Dando conti-
nuidade ao processo de 
transição municipal, O 
prefeito de Crixás se reu-
niu pela primeira vez, 
na tarde do dia 22, com 
membros da equipe de 
transferência do pre-
feito eleito Plínio Paiva 
para deliberarem sobre 
cronograma que irá le-
vantar detalhes sobre as 
contas, questões emer-
genciais e andamento de 
projetos da atual gestão 
municipal. A reunião 
foi realizada no prédio 
da prefeitura municipal 
mais precisamente do 
gabinete do prefeito Or-
lando Nazeozeno. 
 Recebida com 
cordialidade e respeito 
por membros da atual 
administração, pela a 
equipe de transição da 
futura administração 
compareceram: Plínio 
Paiva (Prefeito eleito), 
Dr. Júnior (Vive- prefei-
to eleito), Rafael Jasiara, 
Luiz Carlos Viveiros e 
Bruno Berilo. Já a co-
missão municipal, lide-
rada pelo prefeito Dr. 
Orlando Nazeozeno, foi 
integrada por: Gutem-
berg Gomes dos Santos, 
secretário de adminis-
tração; Venceslau Arou-
ca Barbosa, secretário de 
finanças e Nádia Ribei-
ro, gestora do controle 
interno. Entre outros es-
tiveram presentes tam-
bém Prycilla Nazeozeno 
(Sec. De Saúde), Adão 
Neto (Sec. De Educa-
ção), Ezequiel Gançal-

ves (Sec. De Esporte) e 
Jesrael de Araújo (Sec. 
De Infraestrutura).
 A formação dos 
dois grupos atende a 
instrução normativa do 
Tribunal de Contas do 
Município (TCM), cujo 
objetivo evitar desconti-
nuidade administrativa. 
Dentro da normativa do 
TCM reza que a atual 
gestão irá repassar do-
cumentos relacionados 
à disponibilidade de 
caixa, dívidas, emprésti-
mos, orçamento, relação 
de servidores, contratos 
e licitações, obras em 
andamento, projetos de 
lei em tramitação na câ-
mara, entre outros.
 Segundo o atual 
prefeito Orlando Naze-
ozeno, existe um bom 
entrosamento de ambas 
as equipes de transição, 
por conta disse não vê 

nem uma dificuldade 
no que se refere a nor-
mativa do TCM.
“ Vejo as duas 
equipes, uma nomeada 
por mim e a outro pelo 
Plínio, já nesse primeiro 
momento, com muito 
entrosamento. Ao con-
trário de quando rece-
bemos a prefeitura da 
última gestão, vamos 
entregar a administra-
ção municipal como 
manda as instituições 
normativas TCM, já que 
é obrigação de quem 
está no poder é dar 
oportunidade a nova 
gestão de ter conheci-
mento prévio, para que 
ela tenha soluções de 
continuidade nas ativi-
dades administrativas e 
não prejudicar os cida-
dãos do município. Da 
mesma forma, quem re-
cebe tem a obrigação de 

procurar o conhecimen-
to devido para fazer as 
ações de planejamento, 
principalmente nos pri-
meiros dias de governo. 
Prestar contas é um de-
ver institucional, temos 
que relacionar a situa-
ção atual da prefeitura 

para garantir uma boa 
transição e a continuida-
de dos serviços públicos 
municipais”, pontuou 
Orlando.
 De acordo o pre-
feito eleito Plínio Paiva, 
a primeira reunião foi 
muito proveitosa, no 
que concerne entendi-
mentos administrativos 
de transição de gover-
no. Ele destacou que 
sua equipe, apesar de 
ter um perfil jovem, tem 
muita vontade de com-
preender e trabalhar 
para bom andamento 
da transição.
 “Estaremos tra-
balhando lado a lado 
com a outra equipe para 
bom andamento da tran-
sição de governo. Nossa 
equipe, apesar do perfil 
jovem, tem muita dis-
posição para buscar co-
nhecimento e trabalhar 
em prol do bem comum. 
Gostaria de agradecer a 

equipe da atual admi-
nistração por abrir as 
portas da prefeitura para 
nós, uma vez que a equi-
pe nomeada por mim 
irá acompanhar todos as 
secretarias e órgãos para 
ter o conhecimento de 
toda a estrutura admi-
nistrativa e patrimonial 
da prefeitura”, declarou 
Plínio Paiva.
 Na opinião de 
todos que participaram 
do primeiro dia de tra-
balho, o encontro desta 
última quarta feira foi 
mais um importante 
passo para realização 
da Transição Municipal, 
que objetiva oferecer 
condições para que o 
futuro prefeito possa re-
ceber todos os dados e 
informações necessários 
para assegurar a plena 
continuidade adminis-
trativa do município e à 
implantação do progra-
ma do novo governo.

Fotos: Lanuzio Vicente

Equipes empenhadas na transição de governo
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Crixás Cultura

Tribo da Periferia encerra com chave de ouro
11º Festival Cultural do Pequi 

 Os 290 anos de 
história e 63 anos eman-
cipação política de Cri-
xás foi celebrado no 
último domingo, 30 de 
outubro, na Feira Co-
berta. Na data do seu 
aniversário, Crixás rece-
beu, pela primeira vez, 
o show da Tribo da Peri-
feria, que marcou o en-
cerramento da festa que 
teve uma programação 
de três dias de shows e 
de atividades culturais. 
A programação teve 
inicio no dia 28 com o 
show da dupla sertane-
ja Max & Luan, além do 
show de lançamento do 
CD da dupla Júnior & 
Roger.
 No sábado, dia 
29 de outubro foi à vez 
de Rogerio & Regian-
ne se apresentar para 
milhares de pessoas 
que vibraram ao som 
de diversos sucessos. 
Os jovens Nuria e Da-

niel demonstraram be-
leza, simpatia e muita 
desenvoltura e foram 
eleitos miss e mister 
Crixás. Já na noite do 

domingo (30), uma 
multidão foi contagia-
da pelo grupo de rap 
Tribo da Periferia que 
emocionou o público 

que compareceu em 
peso e vibrou ao som 
de vários sucessos que 
embalou o encerra-
mento do festival. Em 

todos os dias do even-
to a entrada foi franca 
e o espaço contou com 
uma praça de alimenta-
ção que oferecia pratos 

diversos e tradicionais 
à base do pequi.
 O Festival Cul-
tural do Pequi chegou 
a sua 11º Edição como 
parte das comemora-
ções do aniversário da 
cidade. Além do suces-
so de público, que na 
estimativa da prefeitura 
chegaram aproximada-
mente 25 mil pessoas no 
período em que foi rea-
lizada a festa, o governo 
do município comemo-
ra também a tranqui-
lidade com que trans-
correu o evento, sem 
nenhuma ocorrência de 
relevância.
 No periodo, a 
festa movimentou a 
economia da cidade, ho-
téis lotaram seus leitos, 
os barraqueiros e toda 
economia informal que 
gerou empregos neste 
período estão satisfeitos 
contentes com os resul-
tados obtidos.

Fotos: Lanuzio Vicente e Dídimo Neto

Explosão de cores e alegria no 11º Festival do Pequi
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GoiásEleição FGM

Prefeitura de Pilar de Goiás realiza 120 exames de PSA
 Encerrando a 
campanha Novembro 
Azul, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde con-
cluiu, no dia 25 de no-
vembro, o mutirão de 
exames de PSA, com 
120 atendimentos rea-
lizados e a ação contou 
também com uma pa-
lestra do Médico Dr. Vi-
tor Hugo Peixoto.
 O prefeito Savio 
Soares destacou a im-
portância dos homens 
pilarense de cuidarem 
da saúde. “O exame de 
PSA é o início de um 
trabalho de prevenção, 
evitando assim proble-
mas futuros, já que o 
câncer de próstata não 
apresenta sintomas em 
sua fase inicial. Só atra-
vés do PSA e do exame 
de toque é possível sa-
ber se é necessário ini-
ciar de imediato o tra-
tamento”, comentou o 
prefeito.

 A campanha No-
vembro Azul se encerrou 
neste mês, mas os ho-

mens podem continuar 
buscando os exames nos 
postos de saúde, e rece-

bendo informações para 
se manterem saudáveis. 
Além do PSA, outras 

ações foram desenvol-
vidas durante a ação, 
como aferição de pressão 

arterial e distribuição de 
panfletos com dicas de 
saúde. Fonte: Ascom

Prefeitos do Norte são decisivos
na vitória de Haroldo na eleição da FGM

  Com importan-
tes apoios de prefeitos 
da região Norte, Harol-
do Naves Soares, pre-
feito eleito de Campos 
Verdes de será o novo 
presidente da Federa-
ção Goiana dos Muni-
cípios (FGM). Em uma 
disputa acirrada, Ha-
roldo venceu José de 
Sousa Cunha, futuro 
prefeito de Porteirão, 
por apenas sete votos 
de diferença - 61 votos 
contra 54, na última se-
gunda (28). 
 Prefeitos como: 
Sávio Soares (Pilar de 
Goiás), Zazá Elói (Hidro-
lina), Jacob Ferreira (São 
Luiz do Norte) e Orlan-
do Nazeozeno (Crixás) 
hipotecaram seu apoio a 
chapa encabeça por Ha-
roldo Naves e acabaram 
sendo decisivos no resul-
tado final, uma vez que 
a diferença foi de apenas 
sete votos diante do seu 
adversário. 
 Segundo o pre-
feito de Crixás Orlando 

Nazeozeno, já era che-
gada a hora de um can-
didato da região ocupar 
a cadeira da FGM, ten-
do em vista os anseios 
de outros prefeito, junto 
com capacidade de Ha-
roldo Naves.
  “Já era mais que 
oportuna a eleição de 
gente da nossa região 
para FGM. A candida-

to do Haroldo era uma 
vontade nossa. Harol-
do tem o perfil de um 
homem arrojado e tem 
total apoio dos prefeitos 
daqui do Norte”, decla-
rou Orlando. 
 Haroldo, que é 
ex-funcionário da FGM 
afirma que sua candi-
datura é fruto de cha-
mamento de grupo de 

prefeito, cujo quais sem-
pre acreditaram em seu 
nome.  Ele ressalta quais 
serão as principais ações 
de sua administração. 
“Nós queremos impul-
sionar a escola técnica 
de gestão pública e for-
talecer a administração 
municipal,” enumera. 
 Filiado ao 
PMDB, o novo pre-

feito da FGM garante 
que vai ter uma rela-
ção harmoniosa com 
o governador Marconi 
Perillo. Ele apenas as-
segura que a federação 
não vai perder a inde-
pendência. 
 “A FGM é um 
importante meio para 
os prefeitos cobrarem 
os direitos de seus mu-
nicípios e populações. É 
uma instituição que, em 
Goiás, tradicionalmente 
é comandada pela opo-

sição, como agora, o que 
não significa que não 
teremos diálogo com 
o governo do Estado. 
Nosso maior interesse é 
proporcionar melhorias 
em nossas cidades”, res-
saltou.
 Em tempos de 
crise, Haroldo aponta 
que os principais conse-
lhos para os colegas pre-
feitos serão para cortar 
gastos supérfluos e bus-
car gerar renda dentro 
do próprio município.

Foto: Divulgação

Confira abaixo a chapa vencedora:

Presidente: Haroldo Naves Soares (Campos Verdes)
1º vice: Francisco Alves de Sousa Júnior (Terezópolis) 
2º vice: José da Silva Faleiro (Silvânia)
Diretor Administrativo: Haicer Sebastião Pereira 
Lima (Iaciara)
Diretor Adminstrativo Substituto: Nélio Pontes da 
Cunha (São Miguel do Araguaia)
Diretor Financeiro: Gilmar Alves (Quirinópolis)
Diretor Financeiro Substituto: Flávio Júnior Vilela 
(Aernópolis) 
Diretora Escola de Gestão Pública: Reila Aparecida 
Naves de Faria
Fonte: Com informações do Site Pauta Goiás

Jacob Ferreira, prefeito de São Luiz do Norte; Zazá Eloy, prefeito de Hidrolina; Harol-
do Naves, prefeito eleito de Campos Verdes e Sávio Soares, prefeito de Pilar de Goiás, 
juntos na votação da FGM

Fotos: Dídimo Neto
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Brasil Economia

Dívidas de IPVA poderão ser quitadas com
desconto de até 98% em multas durante Mutirão

Polícias Civil e Militar prendem traficantes de 
drogas e apreendem armas em Crixás

 Os contribuintes 
com dívidas de ICMS, 
IPVA e ITCD poderão 
ter desconto de até 98% 
nas multas e redução 
de 50% nos juros para 
pagamento à vista dos 
débitos, durante Mu-
tirão de Negociação 
Fiscal realizado entre o 
dia 28 de novembro e 
9 de dezembro. O go-
verno estadual afirma 
que descontos varia-
dos também estão em 
análise, na Assembleia 
Legislativa, para parce-
lamentos.
  O Mutirão é rea-
lizado em parceria com 
o Tribunal de Justiça em 
onze municípios do in-
terior de Goiás, além da 

 As Polícias Ci-
vil e Militar, de forma 
integrada, prenderam 
quatro pessoas em fla-
grante e apreenderam 
armas, drogas, celula-
res, dinheiro, balan-
ça de precisão e uma 
chave micha, duran-
te operação policial, 
em Crixás. Na ação 
conjunta das polícias, 
foram detidos Jhowzi-
nho, Lucão, Luquinha 
(Itapaci) e Gabriel do 
Carmo.
 O quarteto e 
acusado de trafico de 
drogas, porte ilegal de 
arma de fogo, sendo 
dois deles apontados 
pelo crime de tentativa 
de homicídio. Todos os 

capital. Em Goiânia, os 
contribuintes poderão 
quitar as dívidas com 
desconto no Shopping 
Passeio das Águas, das 
8 às 18 horas, e no inte-
rior, nas Delegacias Re-
gionais de Fiscalização 
em Anápolis, Catalão, 
Formosa, Goiás, Goia-
nésia, Itumbiara, Jataí, 
Luziânia, Morrinhos, 
Rio Verde e Porangatu.
 Poderão ser re-
negociados débitos de 
ICMS e ITCD contraídos 
até o dia 30 de junho e 
débitos de IPVA até 2015. 
Para crédito decorrente 
de pena pecuniária será 
concedida redução máxi-
ma de 90%. O contribuin-
te pode parcelar os débi-

acusados encontram-se 
presos e à disposição 
da justiça no presídio 
municipal de Crixás.
  Nas infor-
mações divulgadas, 
a operação é fruto de 
um mandado de bus-
ca e apreensão expe-
dida pelo Juiz da co-
marca de Crixás, Alex 
Lessa, em três residên-
cias. A polícia ainda 
informou que novas 
investigações estão 
em andamento para 
combater atividades 
criminosas, visando a 
captura e detenção de 
outros traficantes que 
agem na região. Fonte: 
Assessoria de comunica-
ção da PM/Crixás

tos em até 60 meses, em 
parcelas iguais. O valor 
de cada parcela não pode 
ser inferior a R$ 200 para 
o IPVA e a R$ 300 para o 

ICMS e o ITCD. 
 O vencimen-
to das parcelas ocorre 
no dia 25 de cada mês, 
à exceção da primeira, 

que deve ser quitada 
na data do pedido do 
parcelamento. O supe-
rintendente da Receita, 
Adonídio Neto Vieira 

Júnior, diz que a expec-
tativa da Sefaz é obter 
receita adicional de R$ 
100 milhões à vista e 
mais R$ 400 milhões em 
parcelamentos. 
 Os contribuintes 
que já participaram de 
negociações anteriores 
também podem parti-
cipar assim como con-
tribuintes com crédito 
tributário objeto de co-
brança judicial, imposi-
ção de pena pecuniária, 
crédito não constituído, 
desde que confessado 
espontaneamente e de-
corrente de lançamento 
que tenha servido de 
base à representação fis-
cal para fins penais. Fon-
te: O Popular 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Segurança públicaGoverno de Goiás

Promotor aciona o Estado de Goiás contra jornada 
de trabalho excessiva dos policiais militares

 O promotor Vi-
lanir de Alencar Ca-
mapum Júnior, da 68ª 
Promotoria de Justiça 
de Goiânia, com atua-
ção na defesa da saúde 
do trabalhador, propôs 
contra o Estado de Goi-
ás uma ação civil públi-
ca de proteção ao meio 
ambiente de trabalho 
para que seja respeitada 
a carga horária de traba-
lho dos policiais milita-
res. Segundo apuração 
da promotoria, diante 
da falta de contingente 
na corporação, e do sig-
nificativo aumento da 
violência, os policiais 
têm enfrentado escalas 
de até 24 horas contínu-
as de trabalho e de exces-
so de jornadas mensais, 
o que pode caracterizar 
trabalho escravo, por se 
tratar de situação desu-
mana e degracontínuas 
de trabalho e de exces-
so de jornadas mensais, 

o que pode caracterizar 
trabalho escravo, por se 
tratar de situação desu-
mana e degradante.
 Para o promotor, 
os concursos realizados 
pelo governo de Goiás 
ao longo dos últimos 
anos foram insuficientes 
para recompor as bai-
xas na tropa da Polícia 
Militar. Isso provocou 

a drástica redução do 
contingente para o pa-
tamar atual e acarretou 
uma gigante distância 
entre o que é necessário 
para realizar as ativida-
des policiais de segu-
rança pública e a reali-
dade com que se pode 
contar, gerando um au-
mento significativo de 
reclamações relativas ao 

excesso de jornadas.
 Com o intuito 
de proteger a saúde dos 
militares, foi editada 
a Portaria 2.550/2012, 
fruto de estudos coor-
denados pelo Coman-
do de Saúde da Polí-
cia Militar, que fixa a 
jornada máxima de 42 
horas semanais para o 
pessoal administrativo 

Foto: site da Polícia Militar
e operacional. Há casos 
relatados que chegam 
a 69 horas semanais de 
trabalho. O promotor 
recebeu a informação 
de que, para evitar o 
não cumprimento do 
documento, o comando-
geral da PM pretende 
suprimir ou modificar a 
Portaria 2.550/2012. 
 Na ação do Mi-
nistério Público, tam-
bém foram apresentados 
ao Judiciário diversos 
regulamentos editados 
pelo governo de Goiás 
e pela sua corporação 
militar, no sentido de 
proteger os servidores e 
reduzir os riscos ineren-
tes ao trabalho. Também 
informou que há um ter-
mo de ajustamento de 
conduta firmado com o 
Ministério Público que 
trata justamente do cum-
primento das escalas e 
jornadas de trabalho dos 
servidores militares.

 Vilanir Cama-
pum requereu que o 
Comando-Geral não 
revogue ou modifique 
a Portaria 2.550/2012 
antes do julgamento da 
ação; que não convoque 
militares para escalas 
de 24 horas contínuas 
ou para escalas ordi-
nárias que excedam 42 
horas semanais e que 
pague multa mensal de 
R$ 500 mil em caso de 
descumprimento das 
obrigações. Pede ainda 
que o Estado de Goiás 
adote procedimentos 
de proteção da saúde 
aos militares e promova 
concurso público para 
recompor o contingen-
te suficiente da Polícia 
Militar de forma a ga-
rantir que os limites das 
jornadas ordinárias não 
sejam ultrapassados. 
(Texto: Ricardo Santana – 
Assessoria de Comunica-
ção Social do MP-GO)

Nota de Agradecimento
 É com grande 
alegria e satisfação que 
viemos por meio deste 
agradecer a presença 
de todos na palestra 
motivacional “Con-
fiança é Tudo”, aos 
amigos convidados 
que vieram de Cida-
des circunvizinhas, ao 
público Crixaense e a 
presença fundamental 
dos Pós Graduandos 
da UEG Crixás. 
 Foi um encon-
tro realmente especial. 
Sem sombra de dúvi-
da, atingimos um dos 
nossos objetivos que é 
desenvolver a relação 
intra e interpessoal do 
individuo.
 Este evento 
se concretizou com o 
apoio de: Miliga Celu-

lares , Aconchego Mo-
das, Jhonatas Calça-
dos, Realce, Detalhes, 
Joyce Confecções, 
Capricho Modas, Le-
d´s Moda Intima, Via 
Bela Boutique, Casa 
dos Parafusos, De-
liene Revendedora 
Demillus, Alessandra 

Marinho Moda Fit-
ness, Renata Maciel 
Style, , Cacau Show, 
Mais Bonita Centro de 
Beleza, Kassia Ferraz 
Fotografias, Trevo de 
Ouro Loterias e Clube 
Santa Barbara Espaço 
para Eventos. Patrícia 
Canaverde Bessa.

Pesque & Pague do Marcão 
comemora um ano com dois 

shows sertanejos
 O Pesque & Pa-
gue do Marcão, o mais 
famoso da região, come-
morou seu aniversário de 
um ano com dois gran-
des shows sertanejos, no 
último dia 26 de novem-
bro. Muita gente bonita 
e animada curtiram mo-
mentos inesquecíveis de 
muita descontração com 
as duplas Júnior & Ro-
ger, Gui Rocha & Rafael, 
além da apresentação do 
Dj Douglas Alves.
 Assim como preza 
o Pesque & Pague do Mar-
cão desde sua abertura, o 
evento, que comemorou 
um ano da casa, também 
teve excelente diferencial, 
dentro de um ambiente 
agradável, familiar e pron-
to para receber amigos. 
Trata-se da ampliação do 
espaço com a construção 
de uma área coberta para 
melhor atender os clientes 
principalmente em perío-
dos chuvosos. 

 “O Pesque & Pa-
gue do Marcão comple-
tou o primeiro ano de 
vida. Sentimos que foi 
um primeiro ano de mui-
tos desafios, conquistas, 
perdas e ganhos, mas o 
balanço final é positivo. 
 Gostaria de agra-
decer aos nossos clientes 
pelo apoio e confiança 
depositada. Agradecer as 
diversas sugestões, as cri-
ticas construtivas que nos 
ajudaram tanto a melhorar 
cada vez mais. A festa de 
comemoração de um ano 
foi um sucesso”, declarou 

o proprietário Marcão.
 Sobre Pesque & 
Pague do Marcão - Inau-
gurada há um ano com 
o propósito de trazer um 
novo conceito de em la-
zer e atendimento espe-
cial, o Pesque & Pague do 
Marcão levou a cidade de 
Crixás uma moderna op-
ção de se divertir, em um 
espaço totalmente diferen-
ciado e sempre com gran-
des atrações para o públi-
co. O Pesque & Pague do 
Marcão fica na saída para 
Uirapuru na Rodovia GO 
156, 500 metros à esquerda
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Crixás Ação Social

AngloGold Ashanti abre inscrições
para programa de investimento social em Crixás

Futuro prefeito de Santa Terez-
inha, Marcos Cabral, vai à Brasília 

em busca de investimento 

 Com o objetivo 
de estimular ações que 
promovam o desenvol-
vimento local e que se 
perpetuem nas comuni-
dades em que está pre-
sente, a produtora de 
ouro AngloGold Ashan-
ti abre as inscrições para 
os empreendimentos 
sociais interessados em 
fazer parte do Programa 
Parcerias Sustentáveis. 
 A iniciativa é 
uma evolução da Cha-
mada Pública, ação 
que anualmente sele-
ciona os projetos so-
ciais que serão apoia-
dos pela empresa em 
Crixás e nos outros seis 
municípios mineiros 
em que atua: Barão de 
Cocais, Caeté, Rapo-
sos, Sabará, Santa Bár-
bara e Nova Lima. A 
seleção é feita de uma 
maneira diferenciada: 
com a participação de 
representantes da pró-
pria comunidade na 
decisão de quais pro-
jetos serão aprovados. 

“O Programa Parce-
rias Sustentáveis traz 
grandes novidades, 
mantendo a origem e o 
princípio da Chamada 
Pública: a participação 
conjunta da comunida-
de nas decisões sobre o 
investimento social da 
empresa”, ressalta Dir-

lene Taveira, coordena-
dora de Relacionamen-
to com Comunidades. 
 Este ano, uma 
das novidades é que 
qualquer pessoa pode 
se inscrever para uma 
das vagas da comissão 
julgadora final, formada 
por representantes da 

empresa e da comuni-
dade. Para isso, basta fa-
zer a inscrição pelo site: 
www.anglogoldashanti.
com.br.
 É também pelo 
site que os projetos e ini-
ciativas sociais podem se 
inscrever. No ciclo 2017, 
o programa traz outras 

novidades como o foco 
autossustentabilidade 
dos projetos apoiados e 
quatro novos eixos: Cul-
tura, Turismo & Gastro-
nomia; Associativismo, 
Cooperativismo e Ne-
gócios Sociais; Soluções 
Sustentáveis (energia, 
água, reciclagem, mate-
riais alternativos, agri-
cultura orgânica etc.); e 
Capacitação para o mer-
cado de trabalho & Em-
preendedorismo.
 As inscrições – 
tanto para os projetos 
como para fazer parte 
da comissão julgadora 
– vão de 5 de dezembro 
a 5 de janeiro. Além do 
investimento financeiro, 
os projetos selecionados 
recebem ainda suporte e 
capacitação para gestão 
de negócios sociais ao 
longo do ano.

Empreendedorismo so-
cial

 Em sete edições, 
já foram apoiados 168 

projetos – 26 somente 
em 2016, com aporte 
de R$ 6,075 milhões 
em recursos próprios. 
Em Crixás, um exem-
plo de projeto, foi o de 
perfuração de um poço 
suporte ao funciona-
mento da Associação 
Vida Nova, localizada 
em Rubiataba, cidade 
próxima a Crixás. Com 
a água disponível, foi 
possível ampliar o nú-
mero de internos para 
recuperação de depen-
dência química, além 
de implantar outras 
atividades de laborte-
rapia, sendo uma delas 
a produção de mudas 
de árvores nativas, que 
atualmente estão sendo 
adquiridas pela Anglo-
Gold Ashanti para fins 
de doação ou refloresta-
mento de áreas e estão 
contribuindo na gera-
ção de renda da insti-
tuição. Em 2016, mais 
de 2 mil mudas produ-
zidas pelos internos já 
foram adquiridas.

Câmara de Crixás aprova
aumento de salários para 

legislativo e executivo
 Mesmo com a gra-
ve crise econômica que 
atinge o Brasil, a Câmara 
Municipal de Crixás apro-
vou por ampla maioria, no 
mês de outubro, logo após 
as eleições municipais, 
reajuste os subsídios do 
prefeito, do vice-prefeito, 
dos secretários municipais 
e dos 10 vereadores para a 
legislatura que terá início 
em 1º de janeiro de 2017. 
 Com o novo re-
ajuste, as remunerações 
passam a ser de R$ 25.200, 
00 (vinte e cinco mil e du-
zentos reais) para prefeito, 

de R$ 15.120, 00 (quinze 
mil e cento e vinte re-
ais) para vice-prefeito e 
de R$ 7.596, 67 (sete mil, 
quinhentos e noventa e 
seis reais e sessenta e sete 
centavos) para secretários 
municipais e vereadores.
 A Lei que “Fixa 
subsídios dos Agentes 
Políticos do Município 
de Crixás” está sob o nº 
1.890/2016, de 16 de Agos-
to de 2016, sendo ela para 
legislatura de 2017 a 2020.  
Projeto de lei é de autoria 
da Mesa Diretora daquela 
casa legislativa.

Programa Parcerias Sustentáveis da AngloGold Ashanti é lançado com foco no autossustentabilidade dos projetos sociais
e na decisão conjunta com as comunidades

Foto: Divulgação

Serra Grande destina recursos para produção de sabão a partir do óleo de cozinha: 
preocupação ambiental

 Antes mesmo 
de assumir o comando 
da Prefeitura de Santa 
Terezinha de Goiás, o 
prefeito Marcos Cabral 
e o Senador Ronaldo 
Caiado se movimenta 
para ampliar o orça-
mento do município e 
viabilizar projetos do 
plano de governo elei-
to pelo povo. Foi com 
esse pensamento que 
Marcos viajou a Brasí-
lia (DF) na sua primeira 
viagem administrativa.
 Na Capital Fe-
deral, recebido pelo 
ministro da Educação, 
Mendonça Filho, Mar-
cos Cabral dialogou, ao 
lado do Senador Ronal-
do Caiado, sobre proje-
tos de melhoria na área 

de educação em Santa 
Terezinha, assim como 
também investimen-
tos em equipamentos e 
transporte escolar.
 Dentro da ob-
servância do Ministro, 
o prefeito eleito rece-

beu a garantia de que, 
já para próxima ano, 
os investimentos na 
área da educação irão 
colocar e transformar 
Santa Terezinha em um 
grande celeiro de jovens 
“notáveis” no saber. 

Como abonamento, o 
Ministro garantiu um 
ônibus escolar já para os 
primeiros meses do ano 
que vem. Ao todo serão 
oito ônibus escolares. 
Fato esse que encheu de 
muita esperança o pre-
feito eleito.
 “Temos uma 
boa relação com mem-
bros dos governos Fe-
deral e Estadual ao 
mesmo tempo. Vamos 
aproveitar esse momen-
to para ampliar o orça-
mento e dar qualidade 
de Vida ao povo. É por 
isso que estive em Brasí-
lia para dar início a este 
processo e viabilizar a 
execução do nosso pla-
no de governo”, finali-
zou Marcos Cabral.

Foto: Divulgação

Ministro Mendonça Filho; prefeito eleito de Santa Te-
rezinha, Marcos Cabral e Senador Ronaldo Caiado
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A ANGLOGOLD ASHANTI APRESENTA: 
PROGRAMA PARCERIAS SUSTENTÁVEIS

A Chamada Pública de Projetos evoluiu e agora é Programa Parcerias Sustentáveis. 
A AngloGold Ashanti investe em empreendimentos sociais para promover o 
desenvolvimento local sustentável. Tudo isso feito em um processo seletivo aberto, 
transparente e com a participação da comunidade. 
 
INSCRIÇÕES ABERTAS
Se você quer inscrever sua iniciativa no programa
ou se deseja fazer parte da comissão julgadora, 

acesse: www.anglogoldashanti.com.br


