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Em uma solenidade concorridíssima, o prefeito reeleito de Pilar de Goiás, Sávio 
Soares (PMDB), assim como o vice-prefeito eleito, João Grilo (PTB), e os nove 
vereadores da nova composição da Câmara Municipal, incluindo um suplentes 
de cada coligação, foram diplomados, na noite do dia 14. Pág. 7

A Justiça Eleitoral da Comarca de Crixás realizou, na manhã do dia 16, o ato de diplomação dos candidatos eleitos no último dia 2 de outubro aos cargos de prefeito, 
vice-prefeito e vereadores das cidades de Crixás, Santa Terezinha de Goiás, Uirapuru e Campos Verdes. Pág. 6

Por meio do Instituto Yamana de Desenvolvimento Socioambiental, a comunidade 
da cidade de Pilar de Goiás recebeu no último dia 18, o grandioso espetáculo Auto de 
Natal, que apresentou a peça “Amor, Mar e Fúria”, apresentado ao ar livre e exibido 
ao lado da Igreja das Mercês, que fica na saída para Santa Terezinha. Pág. 3

Sávio Soares é diplomado prefeito
de Pilar de Goiás 

Auto de Natal emociona público com 
a história “Amor, Mar e Fúria” 

Prefeitos e vereadores da 85ª Zona 
Eleitoral são diplomados em Crixás 
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Momentos de Reflexão   Charges e Memes

Por Fernando Arataque

  Inicia-se o primeiro dia do últi-
mo mês do ano e mais uma vez constamos 
o quão rápido o tempo passa. É inevitável 
não se lembrar de como e onde passamos 
o último Natal e Ano-Novo.A sensação de 
ciclicidade e renovação do tempo são fasci-
nantes. Esquecemo-nos, todavia, de que o 
tempo nunca para. Às vezes, comportamo-
nos como um hamster em sua roda plástica 
de exercícios. O rato corre sem saber que 
jamais sairá do lugar; nós, ficamos parados 
vendo o tempo passar.
  O Ano-Novo, entretanto, vem aí e 
com ele novas e velhas promessas de mu-
danças. Poucos sequer lembram-se dos ob-
jetivos e metas estabelecidas para esse ano 
que se finda; raríssimos são os que se auto-

avaliam e constatam seu grau de mudança. Para muitos de nós olhar para trás e 
constatar que o que se fez ou deixou de fazer é tarefa árdua. Muito mais aprazível 
ao ego é pular sete ondas e assistir à queima de fogos. 

E no final, queimamo-nos na fria chama do lapso temporal...

F.A.F

www.revistabrasilpolitica.com.br

Clique e fique por dentro das notícias do meio político
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  Para Pensar
Você sabe envelhecer?...os corpos são com-
postos de energia. “Todo átomo é compos-
to de 99,9% de espaço vazio e as partículas 
que se movem neste espaço são feixes de 
energia que carregam informação. Nossos 
corpos são o resultado físico das interpre-
tações que fazemos a partir dessas infor-
mações. Nossas células foram instiladas 
com nossas lembranças. Cada célula é 
consciente de como você pensa e como se 
sente. Quem está deprimido projeta triste-
za para dentro de si”, explica.

Célia afirma que o envelhecimento tem que ser visto como um proces-
so que se dá em quatro dimensões diferentes: biológica, social, psíquica 
e espiritual. “A dimensão biológica é a mais observada porque envolve o 
corpo, que tem uma massa. Mas o que está cada vez mais claro é que esse 
corpo se comporta a partir da influência das demais dimensões. A mente 
influencia cada célula existente. Por isso podemos afirmar que o envelhe-
cimento é um processo fluido e cambiável, que pode ser acelerado ou de-
sacelerado”. (Célia Caldas - Gerontóloga)

Por Edson Teixeira Mendes
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  Linha do Tempo

Garimpo de Pilar de Goiás, década de 80
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Auto de Natal emociona público 
com a história “Amor, Mar e Fúria” 

Fotos: Lanuzio Vicente

 Por meio do Insti-
tuto Yamana de Desenvol-
vimento Socioambiental, 
a comunidade da cidade 
de Pilar de Goiás recebeu 
no último dia 18, o gran-
dioso espetáculo Auto de 
Natal, que apresentou a 
peça “Amor, Mar e Fúria”. 
 Apresentado ao 
ar livre, o espetáculo foi 
exibido ao lado da Igreja 
das Mercês, que fica na 
saída para Santa Terezi-
nha, onde centenas de 
pessoas acompanharam 
as apresentações encena-
das pelos artistas da com-
panhia Teatro de Tábua. 
 A história versa 
sobre importantes temas 
debatidos atualmente 
na sociedade moderna: 
amor, ódio, ciúme, cor-
rupção, consumismo e 
política são alguns dos 
assuntos abordados du-
rante a peça teatral. No 
decorrer da história, o 

palco se transformou em 
varios cenários, com os 
atores surpreendendo os 
espectadores com muita 
dança, música ao vivo e 
atrações circenses.
 De acordo com o 
produtor cultural do Tea-
tro de Tábuas, Peterson Ri-
cardo, o foco principal do 

enredo é sempre o amor.
 “Será que vale a 
pena um esforço desse 
tamanho em nome do 
amor? Será que a trama 
tem final feliz? Vamos 
navegar e aproveitar 
desse momento mágico 
que o teatro proporciona 
a toda comunidade”, res-

salta o produtor.
 “A cada edição, 
procuramos surpreen-
der os espectadores com 
uma bela apresentação, 
levando cultura e diver-
são para toda a família. 
É uma honra para nós 
poder proporcionar este 
momento que une a arte 

e o espírito natalino, res-
gatando o sentimento de 
união e alegria entre os 
habitantes”, afirma Os-
valdo Filho, diretor exe-
cutivo do Instituto Yama-
na de Desenvolvimento 
Socioambiental.
 O Auto de Natal 
é uma criação da ONG 

Teatro de Tábuas, pro-
movido por meio do Ins-
tituto Yamana, com in-
centivos da Lei Rouanet. 
O evento também teve a 
realização Nova Iguaçu 
de Goiás, Alto Horizonte 
e Campinorte.  Fonte: Tex-
to com informações da Asses-
soria de Imprensa da Empresa

Presa em Rubiataba
quadrilha de assaltantes que 

aterrorizava a cidade de Crixás
 Por volta das 
19h, da última quinta –
feira (15/12), uma equi-
pe da Polícia Militar, 
prendeu em flagrante, 
quatro suspeitos de as-
salto. A polícia informa 
que os suspeitos vinham 
aterrorizando a região e 
supostamente cometen-
do diversos roubos.
 De acordo com a 
polícia, após ter recebi-
do uma denúncia anôni-
ma, dando conta de que 
havia uma motocicleta 
produto de furto na ga-
ragem de um hotel, no 
centro de Rubiataba, se-
gundo a PM, os suspeitos 
estariam hospedados no 
mesmo quarto do hotel.
 Os policiais 
adentraram ao hotel, e 
no quarto encontraram 
Márcio Santos da Silva, 
Mateus Alencastro Vei-
ga do Carmo, Eduardo 
Antônio Pereira dos 

Santos e Daniel Ferreira 
da Silva, todos maiores 
de idade e com grande 
ficha criminal. Informou 
a polícia.
 A polícia disse ter 
encontrado no quarto do 
hotel, pertences de víti-
mas, dinheiro, celulares 
e mercadorias, tudo pro-
dutos de roubos.
 Os quatro, segun-
do a polícia, foram reco-
nhecidos até o momento 
como sendo os autores 
de 02 roubos na cidade de 
Rubiataba, um roubo na 
cidade do Carmo do Rio 

Verde, e um furto de veí-
culo na cidade de Crixás.
 Diante das evi-
dências, os quatro sus-
peitos confessaram ser 
os autores de tais crimes, 
inclusive deram detalhes 
a quadrilha agia.
 A PM, comentou 
que em Rubiataba rouba-
ram uma mercearia, que 
fica no setor Bouganvil-
le, levando dinheiro, um 
aparelho celular e merca-
dorias.
 Cometeram tam-
bém um roubo a tran-
seunte, uma senhora de 

70 anos de idade, no setor 
Vila Esperança, levando 
dinheiro e uma corrente 
dourada, inclusive com 
uso de desmedida vio-
lência, a derrubando no 
chão por duas vezes, lhe 
causando ferimentos nos 
braços e joelho.
 Em Carmo do 
Rio Verde, são suspei-
tos de assaltarem uma 
conveniência, levando 
dinheiro, um aparelho 
celular e bebidas.
 Na cidade de Cri-
xás, furtaram uma moto-
cicleta, que estava esta-
cionada de frente a uma 
academia de musculação.
 Os quatro foram 
entregues na DP de Ru-
biataba, onde foram au-
tuados em flagrante deli-
to por roubo qualificado 
e formação de quadrilha.
 A Polícia pede 
para que se alguém re-
conhecer os acusados, 
ou tiverem sido vítima 
de algum crime por par-
te desses, que informe a 
Delegacia local de sua ci-
dade. Os acusados foram 
encaminhados a Unida-
de Prisional de Rubiata-
ba. Fonte: Com informações 
do Site Jornal Populacional

Foto: Divulgação Mídias Sociais

Um bom público compareceu para assistir a apresentação

Pilar de Goiás Cultura
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GoiásJustiça

Projeto prevê multa de até R$ 50 mil por fraudes 
nas bombas de combustível em Goiás

Secretarias municipais
recebem visitas da equipe de 

transição

Matéria ainda determina a interdição do estabelecimento e cassação da inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado

 Tramita na As-
sembleia Legislativa do 
Estado de Goiás o pro-
jeto de lei de número 
3.595/16. De autoria do 
deputado Jean (PHS),a 
matéria estabelece san-
ções administrativas 
em caso de utilização 
da bomba de abasteci-
mento adulterada nos 
postos revendedores de 
combustíveis.
 De acordo com a 
proposta, caso seja des-
cumprida a lei, as pena-

lidades administrativas 
serão: multa pecuniária 
no valor R$ 15 mil a R$ 
50 mil, interdição do 
estabelecimento pelo 
período de 30 dias e 
cassação da eficácia da 
inscrição no Cadastro 
de Contribuintes do Es-
tado, em caso de reinci-
dência.
 Segundo a pro-
positura, considera-se 
bomba de abastecimen-
to adulterada aquela 
que possuir qualquer 

mecanismo para frau-
dar a quantidade de 
combustível fornecida 
ao consumidor. “Há 
uma série de denúncias 
relacionadas à utiliza-
ção de bombas de abas-
tecimento adulteradas 
em nosso Estado. Por 
meio de um chip ou ou-
tro dispositivo instalado 
nas bombas, os veículos, 
ao serem abastecidos, 
recebem uma quantida-
de menor do produto 
do que o demonstra-

do no visor da bomba. 
Esse tipo de fraude tem 

causado graves prejuí-
zos aos consumidores”, 

conclui Jean. Fonte: Site 
Goiás Agora

Foto: Divulgação

Ex-prefeito de amaralina 
é condenado e tem

seus direitos políticos 
suspensos

 Em ação proposta 
pelo Ministério Público, o 
juiz Renato Pinheiro conde-
nou o ex-prefeito de Amara-
lina, Elvino Coelho Furtado, 
pela prática de improbidade 
administrativa, por ter forja-
do contrato de trabalho com 
uma servidora, cujo venci-
mento era repassado a uma 
outra funcionária que se via 
impedida de renovar seu 
contrato por estar em dé-
bito com a Justiça Eleitoral. 
Ao elaborar o contrato para 
efetivar a “prorrogação” não 
permitida em lei, o gestor fe-
riu o princípio da moralida-
de administrativa.
 Conforme esclare-
ceu o promotor de Justiça 
Carlos Luís Wolff de Pina, 
autor da ação, os fatos acon-
teceram em 1999, durante a 
gestão de Elvino. O proces-
so, atualmente, acompa-
nhado pela promotora de 
Justiça Camila Silva Souza, 
destaca que, na ocasião, o 
prefeito firmou um contrato 
com Maria Regiane de Lima 
visando possibilitar o paga-
mento da servidora Rosa-
na Gomes de Oliveira, que 
não tinha como renovar seu 
contrato temporário por 
não ter votado nas eleições 

anteriores. Assim, Rosana 
continuou prestando servi-
ços para o município como 
professora na zona rural 
e, mensalmente, levava o 
contracheque para Maria 
Regiane assinar, devolven-
do-o posteriormente. 
 Para o Ministério 
Público, Elvino, na condição 
de prefeito, forjou o contrato 
para viabilizar a prorrogação 
não permitida por lei, prati-
cando, assim, a improbidade 
administrativa. (Cristiani Ho-
nório / Assessoria de Comunica-
ção Social do MP-GO

 A equipe de tran-
sição continua cumprindo 
o cronograma de visitas às 
secretarias municipais. Tal 
ação tem por finalidade pro-
porcionar interação entre as 
administrações para constru-
ção de ideias e soluções que 
promovam a continuidade e 
melhoria dos serviços presta-
dos à população crixaense.
 No final do mês 
de novembro, a equipe de 
Transição, composta por 
Rafael Ferreira, Luiz Car-
los e Bruno Brito, visitou as 
Unidades Escolares, e vários 
órgãos subordinados como a 
Secretaria de Educação. 

 Durante as visitas o 
secretário Adão Neto acom-
panhou todas as vistorias 
e entregou documentos e 
relatórios com relações de 
funcionários entre outras 
informações. “Estamos 
cumprindo com o dever 
institucional e repassando 
a realidade dos setores com 
um acompanhamento me-
lhor para manter a transpa-
rência de governo para não 
haver problemas futuros na 
nova gestão”, disse Adão.
 Já durante o mês de 
dezembro, a equipe de tran-
sição foi recebida pelos se-
cretários da pasta da saúde 

e assistência social. Ambas 
as secretárias das pastas es-
panaram sobre a situação 
das respectivas secretarias 
e suas importâncias dentro 
da engrenagem da máquina 
pública municipal de Crixás.
 De acordo com a 
equipe, as visitas ‘in loco’ 
permitem identificar a rea-
lidade e as necessidades de 
cada área, sendo um impor-
tante instrumento no plane-
jamento das ações que deve-
rão ser implementadas pelo 
governo. Até o momento, 
foram visitadas as secretarias 
de Saúde, Educação e Pro-
moção Social. (Fonte: Ascom)

Crixás

Foto: Divulgação

Secretaria Municipal recebe equipe de transição
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Comissão aprova extinção do horário de verão em Goiás
Goiás Votação

Matéria de autoria do deputado Luis Cesar Bueno (PT) passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e já está apta às duas votações em Plenário

 O processo nº 
3489/16, que dispõe so-
bre a extinção do horá-
rio de verão no Estado 
de Goiás, foi aprovado 
em reunião extraordi-
nária da Comissão de 
Constituição, Justiça e 
Redação da Assembleia 
Legislativa do Estado 
de Goiás nesta terça-
feira (20). A matéria, de 
autoria do deputado 
Luis Cesar Bueno (PT), 
já está apta às duas vo-
tações em Plenário.
 O horário de ve-
rão foi instituído pela pri-
meira vez entre os anos 
de 1931 e 1932, sendo 
adotado no País espora-
dicamente até 1967. Após 

18 anos sem que a medi-
da fosse novamente utili-
zada, o horário especial 
voltou a ser implantado 
em 1985 e, desde então, é 
instituído todos os anos. 
“A ideia é aproveitar ao 

máximo a luz natural du-
rante os dias mais longos 
do verão, a fim de pou-
par energia”, explica Luis 
Cesar Bueno.
 De acordo com 
o deputado, a medida 

de fato reduz o gasto 
com energia durante os 
meses em que o horário 
especial vigora. “No en-
tanto, deve-se analisar 
os custos para a popula-
ção brasileira e se os sa-

crifícios impostos com-
pensam os benefícios 
na economia gerada ao 
setor elétrico”, ressalta.
 Segundo a 
Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), 
a economia média no 
consumo de energia, no 
horário de pico, durante 
a vigência do horário de 
verão, fica entre 4 a 5%. 
“Há em regiões próxi-
mas à linha do Equador, 
como nosso País, essa 
variação praticamente 
não existe, tornando a 
adoção de horário espe-
cial no verão uma medi-
da contestável. Tanto é 
assim que, nenhum país 
subequatorial adota o 

horário de verão. A ex-
ceção é o Brasil”, explica 
Luis Cesar Bueno.
 Para o deputa-
do, é necessário ana-
lisar se essa economia 
compensa os enormes 
sacrifícios impostos à 
população. “Ao adian-
tar em uma hora o reló-
gio, as pessoas passam 
a se levantar mais cedo, 
sofrendo no próprio 
corpo as consequências 
que isso acarreta. Outro 
efeito nefasto do horá-
rio especial é a falta de 
segurança, que, já tão 
grande, aumenta muito 
nas madrugadas do ve-
rão brasileiro”, justifi-
cou. Fonte: Goiás Agora

Foto: Divulgação

Suspeito de explodir agência 
bancária em Niquelândia morre 

após trocar tiros com a PM
 Com o homem 
foram encontrados arma-
mentos pesados e de uso 
restrido, munições, más-
caras e coletes balísticos
 Um suspeito de 
participar da explosão 
a uma agência bancária 
do Banco do Brasil em 
Niquelândia na madru-
gada desta terça-feira 
(20) morreu horas após 
praticar o crime em troca 
de tiros com equipes da 
Polícia Militar. O homem 
e um comparsa estavam 
em fuga em um Fiat 
Doblo quando, na BR-
414, disparam contra os 
policiais, que reagiram.
 Durante o con-

fronto, um dos suspei-
tos, ainda não identi-
ficado, foi alvejado e 
morreu no local. O com-
parsa conseguiu fugir 
entrando em uma mata 
às margens da rodovia.
 Com o homem 
e em seu carro foram en-
contrados armamentos 

pesados e de uso restri-
do, munições, máscaras 
e coletes balísticos. Se-
gundo a PM, os suspeitos 
possivelmente estavam 
escoltando outro veículo 
com os outros comparsas 
envolvidos no crime em 
Niquelândia. (Fonte: Site 
Goiás Agora)

Ação combate desmatamento
ilegal em Nova Crixás

 Equipe de fiscali-
zação da Operação Pas-
to Sujo-Viúva, realizada 
pela Secretaria do Meio 
Ambiente, Recursos Hí-
drico, Infraestrutura, 
Cidades e Assuntos Me-
tropolitanos (Secima), re-
alizou uma ação de com-
bate ao desmatamento 
ilegal no município de 
Nova Crixás.
 Fiscais contaram 
com o auxílio de imagens 
de áreas de desmatamen-
to obtidas via satélite, 
compreendidas entre os 
anos de 2010 e 2016. Com 
base nas imagens, as 
equipes de fiscalização 
vistoriaram nove pontos 
de desmatamento e com-
provaram os crimes na 
região.

 Foram lavrados 
sete autos de infração, 
totalizando R$ 880.200,00 

em multas, e uma área de 
54 hectares foi embarga-
da. Fonte: Site Goiás Agora

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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CrixásDiplomação

Prefeitos e vereadores da 85ª Zona Eleitoral 
são diplomados em Crixás 

 A Justiça Eleito-
ral da Comarca de Cri-
xás realizou, na manhã 
do dia 16, o ato de di-
plomação dos candida-
tos eleitos no último dia 
2 de outubro aos cargos 
de prefeito, vice-prefeito 
e vereadores das cidades 
de Crixás, Santa Terezi-
nha de Goiás, Uirapuru 
e Campos Verdes
 A sessão solene 
diplomou prefeito eleito 
Plínio Paiva e vice elei-
to Dr. Júnior (Crixás), 
prefeito eleito Marcos 
Cabral e vice eleito To-
nin Camargo (Santa 
Terezinha), prefeito re-
eleito Bila e vice eleito 
José Wilson (Uirapuru) 
e o prefeito eleito de 
Campos Verdes, Harol-
do Naves e vice Wallas 
Correia, os vereadores 
das respectivas cidades, 
além também dos dois 
primeiros suplentes de 
cada partido ou coli-
gação que disputou as 
eleições proporcionais.
 Conduzido pelo 
Juiz da 85ª Zona Elei-

toral, Alex Alves Lessa, 
o evento contou ainda 
com a presença de mem-
bros da junta eleitoral 
da comarca de Crixás, 
dentre muitas outras 
autoridades dos quatros 
municípios, assim como 
de familiares e amigos 
dos diplomados.
 Durante a soleni-
dade, o Juiz Alex Lessa 
parabenizou os candida-
tos eleitos e pediu que os 
diplomados cumpram 
seus mandatos de for-
ma transparente e em 

sintonia com os anseios 
de toda a população de 
seus município.
 “Parabenizo to-
dos os diplomados aqui 
presentes. Quero dizer 
a vocês que, com esse 
ato de hoje, agora todos 
passam da condição de 
candidatos a de manda-
tários, legítimos repre-
sentantes do povo. Digo 
também que passamos 
por momentos difíceis, 
cujo quais vão influenciar 
na maneira de governar 
dos senhores. Por isso, 

peço que todos façam 
seus governos em sinto-
nia com povo, procuran-
do suprir seus anseios”, 
pontuou Alex Lessa.
 Após o encerra-
mento da solenidade, o 
prefeito eleito de Cam-
pos Verdes, Haroldo Na-
ves, concedeu entrevista 
ao Jornal Imprensa do 
Cerrado e declarou que 
a cidade passa pelo um 
momento atípico, já que 
perdeu 2/3 da sua po-
pulação nos últimos 12 
anos. Ele lembrou tam-

bém que a cidade per-
deu mais de 27% da sua 
arrecadação municipal 
de ICMS, e que a admi-
nistração não será fácil, 
uma vez que momento 
também é de crise em 
todas as esferas. Con-
tudo, o prefeito recém 
diplomado disse que 
administração paterna-
lista acabou, e que vai 
fazer uma gestão volta-
da para empreedimento 
e incentivo ao emprego. 
Haroldo declarou que, 
já nos primeiros meses 

de governo, a popula-
ção de Campos Verdes 
sentirá a diferença na 
maneira de governar.
 Já o prefeito di-
plomado de Santa Te-
rezinha, Marcos Cabral, 
declarou que o momen-
to atual é difícil, mas que 
já está trabalhando para 
reverter o quadro mu-
nicipal, uma que vem 
montando uma equipe 
comprometida com a 
probidade administra-
tiva e serviços públicos. 
Marcos também desta-
cou que vem, por meio 
de apoios parlamenta-
res, conquistando bene-
fícios para Santa Terezi-
nha. Ele destacou que o 
governador vai destinar 
quinhentos mil reais 
para reforma e amplia-
ção do hospital munici-
pal, além de aquisição 
de ônibus escolares, jun-
to ao Governo Federal, e 
de emendas que vão ser 
aplicadas na compra de 
equipamentos hospita-
lares. Marcos finalizou 
dizendo que o senador 
Ronaldo Caiado já re-
passou duas emendas 
que somam quinhentos 
cinquenta mil reais e 
que deputado Alexan-
dre Baldy destinou du-
zentos mil reais para 
Santa Terezinha.

Fotos: Lanuzio Vicente

Auditório ficou lotado para acompanhar a diplomação dos prefeitos eleitos

Ailton Bila (Uirapuru) Haroldo Naves (Campos Verdes) Plinio Paiva (Crixás) Marcos Cabral (Santa Terezinha)
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Pilar de Goiás Diplomação

Sávio Soares é diplomado prefeito de Pilar de Goiás 
Fotos: Lanuzio Vicente

 Em uma soleni-
dade concorridíssima, o 
prefeito reeleito de Pilar 
de Goiás, Sávio Soares 
(PMDB), assim como o 
vice-prefeito eleito, João 
Grilo (PTB), e os nove 
vereadores da nova 
composição da Câmara 
Municipal, incluindo um 
suplentes de cada coliga-
ção, foram diplomados, 
na noite do dia 14. O ato 
ocorreu no auditório da 
Associação Atlética Ban-
co do Brasil (A.A.B.B), 
na cidade de Itapaci.
 A cerimônia foi 
conduzida pelo juiz elei-
toral da 39ª Zona Eleito-
ral, Alessandro Manso 
e Silva, e contou com 
muitas autoridades. Os 
primeiros a serem diplo-
mados foram o prefeito e 
seu vice, seguidos pelos 
vereadores eleitos Adail-
son Dias Souto (PSD), 
André Corsine do Car-
mo (PMDB), Anyelma 
Pereira Castilho (PDT), 
Hélio Gonçalves Tavares 
(PSDB), Hércules Magno 
Soares Lima (PMDB), Jo-
sildo Cândido de Deus 
(PSDB), Lorival Soares 
Ferreira (PMDB), Rony-
von dos Reis Emídio 

(PSD), Vilcireny Pereira 
(PRP) e um suplentes de 
cada das duas que dis-
putaram as eleições em 
Pilar de Goiás
 Dentro da ceri-
mônia também foram 
diplomados, os pre-
feitos de Itapaci, Má-
rio Macaco (PSDB), de 
Guarinos, Ana Maria 
Ferreira (PSD), de São 
Luiz do Norte, Jacob 
Ferreira (PMDB), e de 
Hidrolina, Záza Eloi 
(PMDB). Assim todos 
como os vereadores e 

os primeiros suplen-
tes de cada cidade que 
abrange a 39ª Zona 
Eleitoral.

 “ Queria agra-
decer primeiramente 
a Deus, por todo auto-
ridade é instituída por 

ele. Receber um diplo-
ma significa servir à po-
pulação. Este diploma 
foi dado pela rua, pelo 

povo, que espera que 
nós façamos um tra-
balho digno. Esse é o 
segundo diploma que 
recebo em minha vida. 
Sinto orgulho por esse 
momento, pois nas ruas 
sinto o reconhecimento 
do povo, e isso é grati-
ficante. É preciso exer-
cer a autoridade com 
responsabilidade. Eu 
quero que minha cidade 
chegue aonde ela mere-
ce chegar”, afirmou Sá-
vio Soares ao discusar 
após receber o diploma.

Sávio recebe diploma das mãos do juiz Alessandro Manso, da 39ª Zona Eleitoral

Jacob Ferreira (S.Luiz do Norte) Sávio Soares (Pilar), Ana Maria (Guarinos) Mário Ma-
caco (Itapaci) e Záza Eloi (Hidrolina)

Sávio Soares ao lado de seus pais, Selma e Vateco
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Que seja um ano repleto 
de felicidade e conquistas! 

QUE NESTE NATAL 
POSSAMOS RENOVAR 
AS ESPERANÇAS PARA 
UM ANO NOVO DE 
GRANDES REALIZAÇÕES. 
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BOAS FESTAS!
São os votos da Pilar de Goiás 
Desenvolvimento Mineral


