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Crixás Entrevista

a Prefeitura Municipal de Crixás, através da Secretaria de Saúde, realizou as pri-
meiras atividades no ano de mobilização social em alusão ao Dia “D” de Comba-
te à Dengue, realizada no dia 19 de Janeiro. Pág. 12

Reeleito com 59,14% dos votos, Sávio prepara seu segundo governo para os desafios 
da crise econômica que vem atingindo o país. Para isso, quer reduzir gastos, fazer re-
formas adminstrativas e atuar cada vez mais com responsabilidade. Pág. 6

Prefeito eleito terá que cortar gastos, reduzir o número de secretarias e diminuir o número de cargos comissionados para colocar Campos Verdes no trilho do 
desenvolvimento goiano. Pág. 3

Crixás tem Dia ”D” de combate
ao Aedes Aegypti

“Nosso mandato teve um dos
maiores volumes de obras executadas 

nas últimas décadas” diz Sávio

Campos Verdes: O Município 
mais endividado do Brasil
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Momentos de Reflexão   Charges e Memes

Por Fernando Arataque

  Um novo ciclo se inicia. Recome-
çando tudo novamente. Energias e pro-
messas renovadas. Novos objetivos, novos 
desafios! Aprendi, sobretudo no ano que 
se findou, que muitas vezes para ganhar é 
preciso aprender  a perder. Deixar velhos 
hábitos e companhias que não agregam em 
nada na nossa vida. Quanto menos coisas 
se carrega nas costas e na consciência, me-
lhor. Leve, andamos mais e mais rápido. 
No fim, não são perdas, são livramentos. 
Cabeça  fria, alma tranquila. Na hora certa 
as coisas acontecem. Basta fazer nossa par-
te. O ano que de passou não foi dos mais 
fáceis. Mas trouxe grandes ensinamentos. 
Somos mais fortes que pensamos ser. Temos 
a divina capacidade de nos reinvertarmos 

diariamente. Podemos escolher entre fazer ou deixar de agir. A vida passa, nunca 
para. Podemos assistir sentados ou assumir as responsabilidades e tomar as réde-
as do nosso destino. Espero que esse ano seja o melhor de nossas vidas! Até  hoje 
sobrevivemos a 100% dos nossos piores dias! Quem poderá nos parar? Ninguém!
Não há pegadas no caminho. Uma nova etapa se inicia! Vamos com tudo!!!

www.revistabrasilpolitica.com.br
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  Para Pensar
A realidade e que estamos muitos distan-
tes da solução e ela precisa ser encontrada, 
e isso é pra ontem...O Brasil tem 650 mil 
presos. Faltam 200 mil vagas no medieval 
sistema penitenciário. Os números po-
dem ser muito maiores – se houver mais 
repressão. O problema é que, no ambien-
te institucional sob hegemonia crimino-
sa, qualquer ação estatal ou privada tem 
o mesmo efeito de um enxugamento de 
gelo. A criminalidade só aumenta e agrava 
a sensação de violência descontrolada. Só 

no ano passado tivemos 392 mortes violentas dentro de cadeias. Fora delas, 
as mesmas matanças passam de 60 mil. Se juntar às estatísticas os “assas-
sinatos” no trânsito, ultrapassamos facilmente a marca de 100 mil mortes. 
Qual guerra, pelo mundo afora, mata tanta gente?
O Brasil parece uma fábrica de matar gente. Sempre que ocorre um absurdo 
massacre de presos – tipo 111 do Carandiru ou os 60 de agora em Manaus 
-, que ganha repercussão internacional, as “otoridades” e a mídia começam 
mais um debate repleto de idiotices e conceitos errados sobre o tal “drama 
da população carcerária” – a terceira ou quarta maior do mundo. O assunto 
recebe o enfoque equivocado quando se resume a um falso combate a cha-
madas “facções criminosas” – que só existem e se organizam pela ação ou 
omissão dos agentes estatais. Sem mudar o modelo de Estado não dá para 
combater o “Crime Institucionalmente Organizado”. (Jorge Serrão)

Por Edson Teixeira Mendes
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Campos Verdes:
O Município mais endividado do Brasil

Promotoria de Rubiataba seleciona assessor

Campos Verdes Economia

Prefeito eleito terá que cortar gastos, reduzir o número de secretarias e diminuir o número de cargos comissionados 
para colocar Campos Verdes no trilho do desenvolvimento goiano

 Fábio Carvalho, 
especial para o Folha Z | 
O município de Campos 
Verdes, localizado na 
região norte de Goiás, 
é, proporcionalmente 
hoje, o mais endividado 
do País e se não mudar 
o modelo de gestão, ca-
minha a passos largos 
para a ingovernabilida-
de. Isso graças a práticas 
administrativas irres-
ponsáveis e danosas ao 
patrimônio público fei-
tas nas últimas gestões. 
Os últimos gestores não 
tiveram a mínima preo-
cupação com as finanças 
da prefeitura e agiram 
em completo descaso 
com a gestão.
 A dívida pro-
porcional hoje do mu-
nicípio ultrapassa a casa 
de R$ 50 milhões. São 
débitos com o Fundo 
de Previdência Munici-
pal (mais de R$ 17 mi-
lhões), com o INSS, com 
a CELG, com a SANEA-
GO , com o PIS/PASEP, 
com Precatórios, com 
a Receita Federal, com 

fornecedores, prestado-
res de serviços e com 
os funcionários aposen-
tados, dentre inúmeras 
outras pendências.

Calamidade financeira

 A dívida per ca-
pita hoje dos moradores 
da cidade passa de R$ 
13.808,34, lembrando 
que, se um município 
tem uma dívida de mais 
de R$ 1.000 por habitan-
te, ele se torna ingover-

nável. Então, a situação 
de Campos Verdes é de 
calamidade financeira. 
Cada cidadão deve, em 
tese, 13 vezes mais que 
sua capacidade, exem-
plificando, no entanto, 
que essa dívida perten-
ce ao município.
 O desequilíbrio 
financeiro atinge todas 
as áreas da gestão, umas 
causadas por má-gerên-
cia, outras por má-fé, 
só se sabe que os danos 
causados à cidade e ao 

município são irrepa-
ráveis. Dados do IBGE 
aponta que Campos 
Verdes tem uma popu-
lação estimada em 3.621 
habitantes. Se pegarmos 
a dívida total do municí-
pio hoje, R$ 50 milhões, 
em dados atualizados, e 
dividíssemos por cada 
morador da cidade, da-
ria um valor de mais de 
mais de R$ 13 mil reais 
para cada habitante. 
Convenhamos: agiram 
com total falta de respei-

to com a sofrida popula-
ção do município.
 
Negligência de receita 
é crime

 O prefeito que 
finaliza o mandato, Vil-
mar José Correia (PSD), 
além de contribuir para 
gerar esta monstruosa 
dívida, ainda negligen-
ciou ações que poderiam 
aumentar a arrecadação 
da prefeitura. E pela Lei 
de Responsabilidade 
Fiscal, negligência de 
receita é crime. Só na 
participação do ICMS, 
Campos Verdes perderá, 
no próximo ano, mais de 
27,83% de sua participa-
ção, visto que o prefeito 
não cumpriu requisitos 
básicos, como o ICMS 
Ecológico, por exemplo, 
e ainda uma série de ou-
tros descasos, culminan-
do para colocar o muni-
cípio dentre os 14 que 
mais perderam receitas e 
arrecadação.
 Além de todos 
estes dados preocupan-

tes, ainda tem a PEC 
55 aprovada no Con-
gresso Nacional e San-
cionada pelo Governo 
Federal, que prevê o 
corte nas receitas dos 
municípios. Os dados 
oficiais do Coíndice, da 
Secretaria da Fazenda, 
lançados recentemente, 
mostram que Campos 
Verdes, em 2017, estará 
entre os maiores per-
dedores nos índices de 
participação no ICMS 
(Imposto Sobre Circula-
ção de Mercadorias) no 
Estado.
 Com estes nú-
meros estarrecedores, 
resta à nova gestão, que 
se inicia no dia 1º de ja-
neiro de 2017, promover 
uma auditoria para che-
car todas as contas da 
prefeitura de Campos 
Verdes. Caso contrário, 
passará os próximos 4 
anos apenas pagando 
por aquilo que não é de 
sua responsabilidade. 
O novo gestor também 
terá que cortar gastos, 
reduzir o número de 
secretarias e diminuir 
o número de cargos co-
missionados para dar 
conta dessa enorme 
tarefa, que pesará nos 
ombros do prefeito elei-
to. Fonte: Folha Z http://
folhaz.com.br/polit…/
campos-verdes-endividado-
-brasil/

 Estão abertas até 
20 de janeiro as inscri-
ções ao cargo de asses-
sor da Promotoria de 
Justiça de Rubiataba, 
cujo cargo é privativo 
aos bacharéis em Direi-
to, com vencimento de 
de R$ 6.176,53. Os inte-
ressados deverão enviar 

o currículo para o e-mail 
1rubiataba@mp.go.gov.
br, informar se possuem 
experiência na área e 
indicar o telefone e o 
e-mail para contato.
 A relação dos 
selecionados será di-
vulgada no dia 23 de 
janeiro. Os candidatos, 

então, serão submetidos 
a uma prova escrita, que 
consistirá em uma peça 
prática, e uma disserta-
ção, a ser aplicada em 
Rubiataba, no dia 30 de 
janeiro, às 9 horas, em 
local a ser informado.
 Depois da pro-
va, serão selecionados 
dez candidatos para 
uma entrevista pessoal, 
que acontecerá no dia 2 
de fevereiro. O resulta-
do final da seleção será 
divulgado no dia 3 de 
fevereiro. Conforme os 
organizadores, as atri-
buições da promotoria 
abrangem todas as áre-
as, conforme os artigos 
127 e 129 da Constitui-
ção Federal.
 A Promotoria de 
Justiça de Rubiataba fica 
na Avenida Arapuá/

Mandaguari, Qd 33, Lts 
16 a 18, Setor Bela Vista. 
Mais informações pelo 

telefone (62) 3325-1718 
ou pelo e-mail 1rubiata-
ba@mp.go.gov.br. (Cris-

tiani Honório / Assessoria 
de Comunicação Social do 
MP-GO)

Foto: divulgação
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Pilar de GoiásPosse

Sávio Soares toma posse para mais um mandado
 O prefeito elei-
to de Pilar de Goiás, 
Sávio Soares (PMDB), 
tomou posse às 11h00 
da manhã do dia 1º, na 
Câmara Municipal de 
vereadores, no centro da 
cidade. A sessão extra-
ordinária também deu 
posse aos 9 vereadores 
eleitos em 2016.
 O vereador An-
dré Corsine, último 
presidente da Câmara, 
abriu os trabalhos com 
a leitura dos regimentos 
interno da casa que as-
segura ao vereador mais 
votado a presidência da 
sessão solene e autori-
dade para empossar os 
demais 9 vereadores o 
prefeito e vice-prefeito.
 De acordo com 
o regimento interno da 
Casa e da Lei Orgânica 
do Município de Pilar 
de Goiás o vereador 
Adailson Dias Souto 
(PSD), o mais votado 
da nova legislatura com 
199 votos, foi quem cou-
be dar posse aos eleitos. 
Este é o segundo man-
dato de Adailson na Câ-
mara. Em ato contínuo 
o prefeito reeleito Sávio 
Soares e o vice-prefei-
to João Grilo prestaram 
compromisso e foram 
empossados nos referi-
dos cargos.
 Na sequência, 
o presidente da sessão, 
após dar posse aos de-
mais vereadores, anun-
ciou a palavra do prefei-

to reempossado Sávio 
Soares, que agradeceu 
inicialmente a comuni-
dade pelo apoio e con-
fiança depositados, aos 
seus familiares e para-
benizou os vereadores 
empossados, solicitan-
do a eles apoio na apro-
vação dos projetos do 
Executivo.
 Ao falar das 
ações do Governo de 
Sávio Soares e João 
Grilo, no primeiro 
mandato, o prefeito 
apresentou números es-
tatísticos que indicam 
a posição privilegiada 
que o município de Pi-

lar de Goiás desfruta no 
Estado, principalmen-
te no que se refere ao 
crescimento econômi-
co e social. Para ele as 
obras materiais são im-
portantes “Mas a maior 
obra do nosso governo 
é cuidar bem do nosso 
povo”. Desejou ao to-
dos os munícipes um 
Feliz ano novo, com a 
promessa de trabalhar 
cada vez mais por um 
Pilar de Goiás cada vez 
melhor, e aproveitou 
para convidar a todos 
para delicioso almoço, 
que foi servido no salão 
paroquial.

Missa de ação de graças

 Missa em ação 
de graças, na manhã do 
dia 1, abriu a solenida-
de de posse do prefeito, 
vice prefeito de Pilar 
de Goiás e vereadores, 
na Igreja Nossa Senho-
ra do Pilar. A celebra-
ção foi presidida pelo 
padre Cornélio José. A 
celebração contou com 
a presença do prefeito 
Sávio Soares, do vice 
prefeito João Grilo, ve-
readores, secretários 
municipais e popula-
res. Os pais do prefeito: 
o ex-prefeito de Pilar 
de Goiás Vateco e a ex-
-Primeira Dama Selma 
Lúcia, assim sua esposa 
Flaviane Cacia e seu fi-
lho Sávio Filho.

Fotos: Lanuzio Vicente

Sávio discursa ao lado dos seus Familiares

Sávio e João Grilo fazem juramento de posse
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Pilar de Goiás Posse

Leleu é eleito presidente da
Câmara Municipal de Pilar de Goiás

 O vereador Her-
cules Magno Soares (Le-
leu) foi eleito o presiden-
te da Câmara Municipal 
de Pilar de Goiás na ma-
nhã do primeiro dia do 
ano. A votação começou 
logo após a posse dos 
nove vereadores e do 
prefeito eleito, Sávio So-
ares (PMDB) e seu vice 
João Grilo. Duas chapas 
se apresentaram para a 
disputa da presidência 
do legislativo pilarense. 
Em votação apertada, a 
chapa vencedora obteve 
5 votos a favor e 4 contra.
 A chapa encabe-
çada por Hercules Mag-
no (PMDB), que é ex-se-
cretário de Indústria e 
Comércio, foi a primeira 
a ser apresentada. Além 
dele, completam o gru-
po como vice-presiden-
te a vereadora Vilcireny 
Pereira (PRP) e os se-
cretários André Corsine 
(PMDB) Anyelma Pereira 
(PDT). A outra chapa em 
disputa foi liderada pelo 

vereador Josildo Candido 
de Deus -Nico- (PSDB).
 A votação che-
gou a ser suspensa por 
alguns minutos para que 
os vereadores decidis-
sem de que forma séria 
a votação e quantas cha-
pas seriam apresentadas. 
Contudo, prevaleceu as 
duas chapas já inscritas e 
votação aberta.
 Após ser eleito, 
Leleu disse que vai ten-
tar presidir a casa de for-

ma harmoniosa. “Vai ser 
com muita conversa, diá-
logo, entendendo que te-
mos que dar resposta às 
urnas, com muito traba-
lho em prol do povo de 
Pilar de Goiás”, afirmou.

Novos rumos

 Para ele, o princi-
pal desafio agora é fazer 
com que a Câmara tenha 
uma melhoria em sua es-
trutura física, com uma 

reforma geral no prédio. 
“Meu maior desejo é a 
melhora da estrutura 
física do prédio da Câ-
mara. Ela precisa ganhar 
uma reforma. Com isso, 
dar mais conforto e apro-
fundar os instrumentos 
de aproximação com a 
comunidade”, afirmou.

Resultado não surpre-
endeu

 A eleição do 
peemedebista já era es-

perada pela bancada 
do governo municipal. 
Segundo cálculos de 
líderes governistas, a 
previsão era de que ele 
tivesse de 5 votos fiéis 
de um total de 9. “Na 
vida a gente tem sem-
pre que acreditar, pois 
quem não crê nunca al-
cança. Eu não tinha pla-
nos de ser presidente da 
Câmara, mas qualquer 
vereador buscar ser pre-
sidente. Eu tive a opor-
tunidade e vou abra-
çar com muito afinco e 
trabalho. Vou ter uma 
relação de companhei-
rismos com executivo, 
já que somos do mesmo 
partido e amigos. Va-

mos trabalhar em parce-
ria, pois a muito tempo 
é um grupo político que 
venho acompanhando e 
votando. Certamente, o 
que será bom para cida-
de será bom para o povo 
e consequentemente 
bom para mim. Quero 
deixar uma mensagem 
ao povo de Pilar que me 
elegeu vereador: estou 
feliz por está aqui hoje 
representando vocês na 
câmara municipal. Vou 
dedicar minha legisla-
tura ao trabalho e a ho-
nestidade. Quero dese-
jar aos pilarenses muita 
paz e amor nesse ano 
que se inicia”, declarou 
Leleu. 

Fotos: Lanuzio Vicente

Di Menor, um dos maiores assassinos de 
Goiás, morre em confronto com a Rotam

 Um dos maio-
res assassinos em ati-
vidade do Estado de 
Goiás, segundo a Po-
lícia Militar, foi morto 
após trocar tiros com 
equipes da Rotam nesta 
segunda-feira (16) em 

Rubiataba. João Marcos 
Caetano Oliveira, de 18 
anos, conhecido como 
“Di Menor”, teria rea-
gido a uma abordagem 
dos policiais e iniciou 
o tiroteio. João Marcos 
chegou a ser encami-

nhado para o hospital, 
mas não resistiu aos fe-
rimentos e foi a óbito.
 Segundo a PM, 
Di Menor é integran-
te de uma organização 
criminosa e, apesar da 
pouca idade, já teria 

Foto: Divulgação

feito mais de 50 vítimas 
em guerra entre qua-
drilhas rivais em Goiâ-
nia. Um dos crimes de 
maior repercussão foi o 
assassinato do seguran-
ça do cantor Leonardo, 
Marco Antônio Rezen-

de, morto em julho de 
2015 após uma tenta-
tiva de assalto na Vila 
União, em Goiânia.
 Ainda de acordo 
com a PM, Di Menor es-
tava foragido em um re-
sidência em Rubiataba. 
No local, foram apreen-
didos porções de droga 
e uma pistola calibre 
ponte 40 que foi usada 
por ele no confronto. 
Fonte: Goiás Agora

Vereador Leleu discursa já como presidente da Câmara
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“Nosso mandato teve um dos maiores volumes de 
obras executadas nas últimas décadas” diz Sávio

Pilar de GoiásEntrevista

  Na manhã da úl-
tima quarta-feira (18) o 
prefeito reeleito, Sávio 
Soares, recebeu em seu 
gabinete na sede admi-
nistrativa da Prefeitura 
a equipe do Jornal Im-
prensa do Cerrado para 
um entrevista, cuja qual 
ele discorreu sobre seu 
primeiro mandato como 
prefeito e fez também 
projeções para segun-
do que se inicia. Qua-
tro anos se passaram 
desde que o primeiro 
prefeito mais jovem do 
estado de Goiás aceitou 
novamente o desafio 
de disputar uma nova 
eleição e ver seu projeto 
de governo municipal 
ser aprovado mais uma 
vez, dando-lhe, assim, a 
primazia de ser o único 
prefeito reeleito de Pilar 
de Goiás. 
 Reeleito com 
59,14% dos votos, Sávio 
prepara seu segundo 
governo para os desa-
fios da crise econômi-
ca que vem atingindo 
o país. Para isso, quer 
reduzir gastos, fazer re-
formas adminstrativas 
e atuar cada vez mais 
com responsabilidade 
pública na concretiza-
ção de obras para os 
pilarenses. No início da 
conversa, Savio frisou 
que mesmo com a cri-
se financeira que o país 
atravessa nos últimos 
anos, a cidade conse-
guiu honrar os seus 
compromissos devido 
ao trabalho realizado 
em anos anteriores. “Em 
2013, recebemos uma 

prefeitura com muitos 
problemas e graças ao 
empenho da equipe ad-
ministrativa, da saúde, 
educação, infra estru-
tura e promoção social 
conseguimos realizar 
obras e desenvolver di-
versos serviços para a 
comunidade. Em 2017, 
iniciamos este novo 
mandato com a casa em 
ordem, em dezembro de 
2016, completamos 48 
meses de pagamentos 
de funcionários em dia, 
uma marca da respon-
sabilidade do nosso go-
verno ”, pontuou Sávio 
Soares. 
 De acordo com 
Sávio, em seu primeiro 
mandato a busca por re-
cursos para a realização 
de obras foi incessan-
te. “Tenho certeza que 
nosso mandato teve um 
dos maiores volumes 
de obras executadas 

nas últimas décadas, 
mesmo em período de 
recessão”, destacou. Já 
para início de segundo 
mandato, o prefeito con-
firmou a reforma e am-
pliação da Escola Muni-
cipal Presidente Costa 
e Silva e a construção 
de uma quadra cober-
ta em Pilar Cruz, que 
recebeu uma moderna 
Unidade de Saúde en-
tregue por Sávio em seu 
mandato passado. Além 
das obras citadas aci-
ma, programas sociais 
como: “Pão e Leite” e 
“Proas” continuarão a 
beneficiar as famílias ca-
rentes de nossa cidade. 
“Temos muitos projetos 
que serão realizados 
neste mandato, como a 
finalização das Obras da 
Nova Escola Municipal 
O Sabidinho, recebere-
mos também uma retro-
escavadeira de emenda 

parlamentar do deputa-
do Pedro Chaves. Con-
tinuaremos a investir 
na construção de pontes 
que irão gerar melhor 
qualidade de vida para 
os moradores da nossa 
zona rural”, explicou. 
 Ao fim da con-
versa Savio agradeceu 
ao seu pai (Vateco), vi-
ce-prefeito João Grilo, 
Flaviane (noiva), verea-
dores, secretários e a po-
pulaçao pilarense pelo 
companheirismo e con-

fiança que todos tem por 
ele. “Trabalharei cada 
vez mais para fazer va-
ler esta confiança que as 
pessoas de toda a região 
tem na minha pessoa. 
Agradeço o carinho da 
zona rural e de todo o 
nosso munípio pelo ca-
rinho. Desejo boa sorte a 
todos amigos prefeitos e 
que Deus nos ajude com 
saúde e sabedoria, um 
feliz 2017 para todos”, 
finalizou Savio Soares.
 
Segundo mandato

 Para os próxi-
mos quatro anos, Savio 
dará continuidades aos 
projetos iniciados na 
primeira gestão e bus-
cará recursos externos 
para a realização de 
obras. “Mesmo com to-
das as dificuldades, te-
mos um grande desafio 
pela frente”, afirmou.
 Entre os proje-
tos para este mandato 
está a construção do 
Estádio Municipal, a 
construção de Casas 
Populares, Ampliação 
do atendimento da área 
de saúde, investimen-
to em médicos espe-

cialistas, continuidade 
do projeto de proteses 
dentárias, fortalecimen-
to da Assistência Social 
e construção de praça 
pública. Savio também 
destaca que as contas 
da prefeitura está em 
dias. “Com trabalho, 
empenho e dedicação 
as conquistas vão acon-
tecendo. Sou muito 
grato ao povo de Pilar 
e essa é a minha maior 
motivação, trabalhar 
pelos mais necessita-
dos”, disse.
 Sobre a possibi-
lidade de se candidatar 
a deputado, haja visto 
que Pilar hoje é referên-
cia em administração 
para a região, Savio Soa-
res, descartou e diz que 
a maior preocupação 
é terminar o mandato 
e o foco é Pilar. “Estou 
ciente da minha res-
ponsabilidade. Eu fui 
eleito para governar de 
2017 até 2020. Eu acredi-
to que a política é feita 
para quem realmente 
gosta de ajudar as pes-
soas. Por enquanto ain-
da é cedo para falar de 
um salto ainda maior”, 
disse Savio.

Foto: Lanuzio Vicente

Sávio Soares Fala sobre conquistas e planos para futuro
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Auto Posto A3P realiza sorteio de Natal e entrega moto 0 KM
 Por meio de sua 
promoção de Natal, a 
Rede de Postos A3P sor-
teou uma moto Honda 
Titan 0 Km e nove valio-
sos prêmios no dia 25 de 
dezembro, em Santa Te-
rezinha. A promoção foi 
lançada no de outubro e 
funcionou da seguinte 
forma: a cada R$ 10 em 
abastecimento, o cliente 
recebia um cupom para 
responder e depositar 
em urna com a seguinte 
pergunta: “Qual é o pos-
to de combustível que 
presenteia seus clientes 
com 1 Moto Titan 1600cc 
0 Km?”.
 Como é de cos-
tume em outros eventos 
de premiação da rede 
A3P, o esperado sorteio 
de Natal foi acompa-
nhado por centenas de 
populares, que compa-
receram em peso com a 
esperança de levar para 
casa o mais valioso prê-
mio da roda de sorteios: 
Uma moto Honda 0 Km 
no valor de R$ 12 mil. 
Os outros nove prêmios 

sorteados foram: Ta-
blet, multiprocessador, 
tanquinho, geladeira, 
ar condicionado, fogão, 
microonda, bicicleta e 
barraca 6 lugares.
 No ato do sor-
teio da moto, o cupom 
vencedor foi conferido 
pelo proprietário do 
Auto Posto Portal do 
Petróleo, Ivan Moreira, 
e por um junta “audi-
tores”, que se encontra-
vam no local do evento, 

cujo quais foram convi-
dados pelos proprietá-
rios do posto para parti-
ciparem da conferencia 
e da autenticidade do 
cupom ganhador.
 Ao final, todos 
atestaram que felizardo 
ganhador da moto foi o 
senhor Romilton Antu-
nes de sousa, morador 
no setor caiçara em San-
ta Terezinha. O Senhor 
Romilton estava no lo-
cal e muito emocionado 

disse que gostou muito 
do presente de Natal 
que posto A3P sorteou.
 Segundo o pro-
prietário, Ivan Moreira, 
o sucesso do posto A3P 
nesse tipo de evento, 
se deve a confiança dos 
seus clientes nos produ-
tos oferecidos na rede em 
Santa Terezinha e Crixás.
 “Agradeço a to-
dos os clientes, parceiros 
e amigos pela confiança 
em nossos serviços e 

produtos e estendo esse 
agradecimento à nossa 
equipe que, por sua de-
dicação e competência, 
colabora de forma de-

cisiva para a credibili-
dade que conquistamos 
em Santa Terezinha e 
região”, acentuou o pro-
prietário Ivan Moreira

Santa Terezinha Posse

Santa Terezinha: Sessão extraordinária marca 
a primeira reunião da Câmara em 2017

 A Câmara Mu-
nicipal de Santa Terezi-
nha realizou no último 
dia 05/01 uma sessão 
extraordinária, a pri-
meira sessão da Legis-
latura 2017/2018, sob a 
presidência do vereador 
Usiel Cabral (DEM), 
para votar os Projetos de 
Lei que visam adequar 
o quadro funcional e es-
trutural do Executivo, 
ao Planejamento Estra-
tégico do novo prefeito, 
Marcos Ferreira Cabral, 
cuja quais buscam im-
plementar um novo mo-
delo de gestão em face 
à condição econômica e 
estrutural que passa o 
município.
 Dentre as altera-
ções apresentadas para 
aprovação na Câmara 
de Vereadores estão à 
readequação e a reestru-
turação de pessoal, em 
particular de ocupantes 
de Cargo de Provimento 

de Comissão, e a insti-
tuição de uma nova or-
ganização administrati-
va e modelo de gestão 
para o Poder Executivo 
Municipal. Projetos que 
versão sobre áreas de 
infra estrutura, saúde e 
educação, entre outras, 
foram colocados em vo-
tação e aprovados por 
unanimidade pelos ve-
readores. 
 A sessão foi 
convocada pelo prefei-
to Marcos Ferreira Ca-
bral, que se fez presente 

acompanhado as vota-
ções de perto. Ao todo, 
foram 16 projetos de leis 
enviados pelo executivo 
municipal para apre-
ciação e votação da Câ-
mara, sendo todos eles 
aprovados por maioria 
absoluta, algumas cons-
tituído emendas pro-
postas pelo legisladores.
 Em entrevista 
a equipe do Jornal Im-
prensa do Cerrado, o 
Presidente Uziel disse 
que a primeira Sessão 
foi marcada por deba-

tes e definições para o 
melhor funcionamento 
do município de Santa 
Terezinha, inclusive so-
bre a questão da infraes-
trutura municipal. “Va-
mos ajudar ao executivo 
sanar os gargalos que 
atravancam a melhoria 
de vida do cidadão Te-
reziense. As sessões ex-
traordinárias são convo-
cadas e de competência 
do executivo municipal 
e nós, vereadores, esta-
mos aqui para trabalhar. 
Estaremos sempre em 
consonância com o exe-
cutivo quando os pro-
jetos forem em benefí-
cios do povo”, declarou 
Usiel Cabral. 
 O Presidente 
aproveitou a oportuni-
dade da entrevista para 
agradecer a confiança 
do povo, que o elegeu 
na eleição passada, as-
sim como os colegas 
vereadores que confia-

ram no seu nome para 
dirigir o Poder Legisla-
tivo durante o biênio de 

2017/2018. “Agradeço 
a todos pela expressiva 
votação que tive na elei-
ção municipal e também 
as colegas que confia-
ram em mim para diri-
gir essa importante casa 
de leis”, finalizou o ve-
reador presidente Usiel 
Cabral.

Mutidão acompanhou de perto o sorteio

Usiel Cabral discutindo com seus pares projetos de leis 
importantes

Fotos: Lanuzio Vicente
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Agora é lei: pequizeiro vira árvore 
símbolo do Cerrado em Goiás

Projeto da deputada estadual Adriana Accorsi (PT) foi sancionado pelo governador, mas com vetos

 O governador 
de Goiás, Marconi Pe-
rillo (PSDB), sancionou 
o projeto de lei que de-
clara o pequizeiro árvo-
re símbolo do Cerrado 
no estado. De autoria da 
petista, Adriana Accor-
si, a propositura leva em 
conta a relevância cultu-
ral e histórica do fruto.
 No entanto, os 
dois pontos mais impor-
tantes do projeto, que 
normatizam a derruba-
da da árvore e criam pe-
nalidades aos infratores, 

Foto: Marcelo Kuhlmann/ Frutos Atrativos do Cerrado

foram vetados. “O im-
portante é que consegui-
mos dar a devida impor-
tância do pequizeiro ao 
bioma Cerrado, enquan-
to espécie chave para a 
manutenção da fauna 
nativa do referido bioma 
e de imprescindível va-
lor simbólico cultural ao 
povo goiano”, argumen-
tou a parlamentar ao site 
da Assembleia.
 Além de Adria-
na Accorsi, que teve seu 
projeto aprovado em 10 
de novembro de 2016, 
mais dois deputados 
se preocuparam com a 
questão do pequizeiro: 
Tiãozinho Costa (PT do 
B), em março de 2009, e 
Karlos Cabral, em abril 
de 2014, quando ainda 
era filiado ao PT.

 Atualmente no 
PDT e recém-empos-
sado deputado, Cabral 
apresentou dois pro-
jetos: um que proíbe o 
corte de pequizeiros em 
Goiás e o outro que ins-
titui a Festa Estadual do 
Pequi.
 Já Tiãozinho 
Costa, hoje sem man-
dato, tentou criar o 
Pró-Pequi, instituindo 
a política de incentivo 
ao cultivo, consumo, 
comercialização e trans-
formação dos derivados 
do pequi, com objetivo 
de estimular produção 
do pequizeiro e conse-
quente consumo, inclu-
sive dos demais frutos 
nativos do Cerrado. (As 
informações são da Assem-
bleia Legislativa de Goiás)

Santa TerezinhaPosse

Vereador Usiel Cabral comandará Legislativo 
Municipal de Santa Terezinha de Goiás

Após eleição, vereador do DEM disse que quer ampliar as ações da Casa

 O vereador Usiel 
Muniz Cabral (DEM) foi 
eleito o presidente da 
Câmara Municipal de 
Santa Terezinha de Goi-
ás na manhã do último 
1° de janeiro de 2017. 
Com apresentação de 
chapa única, a votação 
começou logo após a 
posse dos 9 parlamenta-
res e do novo prefeito de 
Santa Terezinha, Marcos 
Cabral (DEM). A chapa 
apresentada obteve 9 
votos, recebendo assim 
o apoio de todos os ve-
readores eleitos.
 Futuros Secretá-
rios municipais do novo 
governo, lideranças po-
líticas e comunitárias, 
além de um grande nú-
mero de populares, lota-
ram o plenário Câmara 
para acompanharem a 
eleição e posteriormente 
a posse do presidente do 
Legislativo Terezinhense, 

que em ato continuo re-
cebeu a faixa de vereador 
presidente, como é de 
praxa nas eleições para 
escolher o comandante 
daquela casa de leis.
 A chapa vence-
dora, que comandará a 
mesa diretora pelo biê-
nio de 2017/2018, ficou 
da seguinte maneira: 
Presidente da Câmara 
Usiel Cabral;  Vice-pre-
sidente, Moises Morei-
ra;  1° Secretário, André 
Mariano, e Cleuza Mar-

ques como 2° secretária.
 O Vereador 
Usiel exaltou a humil-
dade e responsabilida-
de pública para o bom 
funcionamento da Casa. 
“Vamos agir com humil-
dade com os colegas ve-
readores, com os demais 
poderes e principalmen-
te com o povo, que nos 
elegeu e a eles devemos 
prestar contas. Vamos 
trabalhar com respon-
sabilidade, pois tivemos 
uma renovação no qua-

dro de vereadores na 
Câmara  e povo espera 
muito dessa nova legis-
latura que agora tomou 
posse”, destacou.
 
Novos Desáfios
 
 Segundo ele, o 
principal desáfio agora é 
fazer com que a Câmara 
seja “do cidadão”. As-
sim,  o novo presidente, 
pretende trabalhar para 
conciliar a representação 
da Casa com os mora-
dores da cidade. “Estou 

preparado para viabili-
zar e sanar todos os gar-
galos que atualmente o 
município passa. Apoia-
remos o executivo nos 
desafios que se apresen-
tam”, declarou o novo 
presidente.
 Usiel também 
disse que quer fazer a 
diferença na câmara. 
“O nosso projeto nes-
ses primeiros momen-
tos é buscar economia, 
evitar gastos, fazer os 
pagamentos em dias, 
equilibrar as contas. Eu 

quero fazer as coisas de 
forma correta. Buscar 
uma forma de reformar 
a câmara, dar uma cara 
nova, reconciliar com 
a comunidade, as pes-
soas precisam acreditar 
neste poder, porque é 
aqui que defendemos a 
sociedade, fiscalizamos 
o executivo e criamos 
as leis. Aqui é a casa do 
povo, o representan-
te legítimo está nesta 
casa”, afirmou.
 O novo presi-
dente do Legislativo 
Terezinhense já foi  Ex-
-secretário de governo 
do atual prefeito Mar-
cos Cabral e está no seu 
mandato consecultivo 
como parlamentar, sen-
do eleito na última elei-
ção com 448 votos.

Fotos: Rodrigo Jatobá

Usiel recebe a faixa de vereador presidente
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Crixás Posse

Plínio Paiva é empossado prefeito de Crixás
 O prefeito de 
Crixás, Plínio Paiva 
(PR), tomou posse ao 
lado de seu vice-prefei-
to, Dr. Júnior, e dos 11 
vereadores eleitos, para 
o exercício de 2017 a 
2020, na manhã do dia 
1.º de janeiro, em Sessão 
Solene realizada no au-
ditório da Câmara Mu-
nicipal de Crixás e pre-
sidida regimentalmente 
pelo vereador eleito 
mais votado do municí-
pio, Tiago Dietz (PSDB).
 O v a c i o n a d o 
pelo público, que lotou 
não só as dependências 
do auditório mas tam-
bém a parte externa da 
câmara, o prefeito to-
mou posse sendo pres-
tigiada por autoridades 
políticas e militares, li-
deranças de entidades e 
religiosas, além de fami-
liares dos empossados, 
convidados e por cente-
nas de populares.
 Logo depois da 
solenidade na Câmara, 
Plínio Paiva e seu vice 
seguiram rumo ao Paço 
Municipal Rio Verme-
lho (Sede da Prefeitura 
de Crixás), que fica em 
frente à Câmara de ve-
readores para receber 
das mãos do seu ante-
cessor, Orlando Nazeo-
zeno, a faixa de prefeito 
e a chave da prefeitura, 
cujo quais representam 
a transmissão de cargo 
do executivo Crixaense.
 Em seu primeiro 
discurso já como prefei-
to empossado de Crixás, 
Plínio Paiva agradeceu 
a presença de todos e 
relembrou sua trajetó-

ria política. “Hoje é um 
dia muito especial em 
minha vida, um dia de 
grande responsabili-
dade. Construímos um 
projeto vitorioso. A so-
ciedade exigiu mudança 
e por esse motivo esta-
mos assumindo a Pre-
feitura de Crixás, hoje”, 
disse Plínio Paiva.
 Plínio Também 
prometeu administrar 
com honestidade, hu-
mildade, caráter e cons-
ciência para enfrentar 
os obstáculos e atender 
aos interesses coletivos 
da sociedade. O prefei-
to defendeu a harmonia 
entre os poderes, lem-
brando a importância 
da Câmara no que diz 

respeito à fiscalização 
das ações do poder Exe-
cutivo e na apresentação 

de projetos que contri-
buam com a Adminis-
tração, para uma ges-

tão profícua, em todos 
os setores essenciais, e 
consequente melhoria 

da qualidade de vida da 
população, seja da cida-
de ou da zona rural.

Plínio Paiva (ao centro) sua esposa, Raissa Marzochio, e o vice Dr Júnior
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Campanha de Natal
da Yamana Gold adota sonhos de 

crianças em Pilar

Emater e Banco do Povo buscam 
parceria para liberação de crédito

Atualização do CPF 
pela internet está 
disponível a partir

de Janeiro

 Os funcionários 
e menores aprendizes da 
unidade Pilar da Yama-
na Gold se mobilizaram 
para uma campanha 
mais que especial: res-
ponder às cartas envia-
das por crianças carentes 
da cidade ao Papai Noel. 
A iniciativa, organizada 
pela empresa, distribuiu 
cerca de 500 presentes 
no último dia 23.
 A campanha 
“Adote um sonho neste 
Natal” promoveu muita 
diversão às crianças com 
brincadeiras de adivi-
nhação dos presentes, 
leitura das cartinhas, 
jogos de bola e fotos. 
A ação foi realizada na 
própria cidade de Pilar 
de Goiás.
 A gerente ad-
ministrativa da unida-
de Pilar, Grace Kalley 
Carvalho, reforça que é 

gratificante poder reu-
nir a empresa em torno 
do objetivo de ajudar as 
pessoas. “A preocupação 
da Yamana com o bem-

-estar das comunidades 
onde atua é constante. 
Mas, é nesta época que 
nós conseguimos uma 
verdadeira mobilização 

para, com um pequeno 
gesto, contribuir para 
mudar a realidade de al-
gumas crianças.”
 Ao todo, mais 

de 300 funcionários 
da Yamana e menores 
aprendizes participaram 

da ação como voluntá-
rios. Fonte: Assessoria de 
imprensa da empresa

Pilar de GoiásAção Social

 Os agricultores 
rurais em Goiás poderão 
ter acesso a linhas de cré-
ditos mais acessíveis a 
partir de parceria entre o 
Banco do Povo – progra-
ma de microcrédito do 
Governo de Goiás – com 
a Agência Goiana de 
Assistência Técnica, Ex-
tensão Rural e Pesquisa 
Agropecuária (Emater).
 A alternativa foi 
colocada em reunião dos 
dois órgãos realizada 
nesta segunda-feira, dia 
16.  Também foram dis-
cutidas ações que podem 
proporcionar melhorias 
nas condições produti-
vas de agricultores que 
ainda não integram pro-
gramas de liberação de 
financiamento.
 Para o diretor 
de Assistência Técnica e 
Extensão Rural da Ema-
ter, Antelmo Teixeira 
Alves, a parceria é po-
sitiva, pois se apresenta 
como uma nova alterna-

Foto: Laryssa Carvalho

tiva de obtenção de cré-
ditos pelos produtores. 
“A Emater tem contato 
com agricultores que 
ainda encontram gran-
des dificuldades na hora 
de conseguir o crédito”, 
ressaltou.
 Entre as exigên-
cias para obtenção do re-
curso, o superintendente 
do Banco do Povo, Danilo 
Viana Rabelo, enfatizou 

a necessidade de apenas 
um avalista, o que redu-
ziria a burocracia para a 
liberação do crédito.
 Ainda segundo o 
representante do Banco 
do Povo, o avalista preci-
saria comprovar apenas 
a possibilidade de arcar 
financeiramente com as 
parcelas referentes ao 
crédito solicitado. Para 
Danilo, tal facilidade 

“auxiliaria aqueles pro-
dutores que apresentam 
um baixo rendimento 
mas que, ainda sim, ne-
cessitam de investimen-
tos em sua produção”.

Atuação

 Segundo o dire-
tor de Assistência Técni-
ca e Extensão Rural, An-
telmo Teixeira, por meio 
da nova metodologia 
Rede de Inovação Ru-
ral, a Agência atuaria na 
orientação aos agricul-
tores que solicitarem o 
financiamento. “Nós po-
demos capacitar nossos 
técnicos para que orien-
tem os produtores sobre 
a utilidade do crédito e 
como aplicá-lo de forma 
correta”, enfatizou.
 Para a concre-
tização da parceria, as 
entidades devem assinar 
um termo de cooperação 
para regulamentar as 
ações conjuntas.

Parceria busca desburocratização de financiamento

 Segundo a Receita, o serviço é gratuito e 
estará disponível 24 horas por dia. A Receita Fe-
deral vai oferecer, no site do órgão, um formu-
lário eletrônico que permite a alteração instan-
tânea de dados como nome, endereço, telefone. 
Brasileiros, estrangeiros residentes no Brasil, de 
todas as idades, vão poder usar o recurso.
 Atualmente, o contribuinte que deseja 
atualizar o CPF precisa ir a uma unidade dos 
Correios, da Caixa Econômica Federal ou do 
Banco do Brasil e deve pagar R$ 7 de tarifa de 
serviço.
 A Receita também lança os novos mo-
delos de comprovante de inscrição e de situação 
cadastral no CPF, que continuarão a ser emitidos 
na página da Receita Federal. A principal mu-
dança está na forma de autenticação, que vai ser 
feita a partir de um tipo de código usado em dis-
positivos móveis. Fonte: Goiás Agora

Fotos: Divulgação



Janeiro de 2017  |   11 www.imprensadocerrado.com.br

Cortar luz por falta
de pagamento

na conta é proibido
em todo território

brasileiro

 O consumidor 
que não pagou uma con-
ta de luz há mais de 90 
dias não pode mais ter 
a eletricidade cortada 
– desde que as faturas 
posteriores à conta atra-
sada estejam quitadas. 
Essa é a nova determi-
nação da Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica 
(Aneel) para proteger o 
fiel pagador que, even-
tualmente, esqueceu de 
pagar uma fatura – que 
é antiga demais ou pode 
não ter sido enviada pela 
concessionária.
 A regra está 
prevista na Resolução 
414/2010 (que foi publi-
cada no último dia 15 de 
março, editada para evi-
tar confusões. Isso por-
que, às vezes, um mora-
dor tinha a luz cortada 
por causa do atraso no 
pagamento de um boleto 
em atraso há anos – em 
muitos casos quem dei-
xou de pagar nem é mais 
o morador do imóvel.
 “Não se pode 
penalizar o consumidor 
que por acaso esqueceu 
ou falhou no pagamento 
– e a concessionária teve 
90 dias para lembrá-lo e 
não o fez. A distribuido-
ra não pode cortar com 
base numa conta que 
ficou esquecida lá atrás, 
sendo que o consumidor 
fez os pagamentos pos-
teriores. É para evitar 
esse tipo de situação”, 
diz Romeu Donizete Ru-
fino, diretor da Aneel.
 A mesma norma 
ainda prevê que a sus-

pensão de fornecimento 
por falta de pagamen-
to da conta de energia 
só poderá ser feita em 
dias úteis da semana e 
durante o horário co-
mercial (8h às 18h), e 
não mais a qualquer 
momento como era pos-
sível antes. Isso porque, 
segundo Rufino, não é 
o corte que interessa ao 
consumidor e à conces-
sionária, mas sim um 
serviço de boa qualida-
de e o pagamento em 
dia da fatura.
 “ S e 
houver um 
corte de 
energia no 
final do dia 
da sexta-
-feira, por 
exemplo, o 
c o n s u m i -
dor poderia 
e v e n t u a l -
mente pa-
gar, quitar 
e só teria a 
energia de 
volta na se-
gunda-feira. 
O propósito 
não é esse, 
não é dei-
xá-lo sem 
energia. Essa 
medida vem 
para prote-
gê-lo e não 
deixá-lo sem 
o serviço es-
sencial no 
final de se-
mana”, com-
pleta Rufino. 
Fonte: sobra-
l24horas

Atual campeão, Pilar de Goiás
estreia com vitória no

Supercampeonato de Futsal
em Ceres

 Pilar de Goi-
ás, atual campeão do 
Supercampeonato de 
Ceres, estreou com vi-
tória de virada diante 
do WJK CERES por 2 
a 1, no Ginásio Dudu-
zão, no último dia 16. A 
partida foi válida pela 
primeira rodada do tra-
dicional Supercampeo-
nato de Futsal, disputa-
do na cidade de Ceres, 
e que reúne equipes 

de várias cidades Vale 
do São Patrício, Norte 
Goiano e Vale do Ara-
guaia.
 Atuando tam-
bém contra à torcida ao 
seu desfavor, o time de 
Pilar saiu atrás no pla-
car ao final do primeiro 
tempo, após um vacilo 
na marcação que per-
mitiu a equipe do WJK 
CERES abrir o placar 
sem dificuldades.

 O empate ocor-
reu apenas na etapa 
complementar, aos dez 
minutos, após uma jo-
gada bem tramada pe-
los homens de frente da 
equipe Pilarense, finali-
zada sem chances para 
o goleiro. Com mui-
to equilíbro no jogo, 
muitas oportunidades 
foram criadas, mas o 
gol da virada só saiu 
faltando menos de dez 

segundos para final da 
partida. O time entrará 
em quadra quinta feira 
(17) contra a equipe do 
Nacional de Ceres.
 A equipe, que 
tem como técnico o ex-
periente Da Lua, tem 
o apoio da Secretaria 
Municipal de Esporte e 
Lazer, de Pilar de Goiás 
, capitaneado pelo se-
cretário Cristiano Tava-
res e sua equipe.

Pilar de Goiás Esporte
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Crixás tem Dia ”D” de combate ao Aedes Aegypti

Prefeito Marcos Cabral acompanha mutirão de 
limpeza nos distritos de Luzelândia e Cedrolina

CrixásAção Social

 O mosquito Ae-
des Aegypti, transmis-
sor da Dengue, Zica 
e Chikungunya, tem 
sido uma preocupação 
constante já nos pri-
meiros dias do novo 
governo de Crixás. 
Com isso, recorrendo 
a uma forma eficaz 
de eliminar e contro-
lar a proliferação do 
mosquito, a Prefeitura 
Municipal de Crixás, 
através da Secretaria 
de Saúde, realizou as 
primeiras atividades 
no ano de mobilização 
social em alusão ao 
Dia “D” de Combate à 
Dengue, realizada no 
dia 19 de Janeiro.
 Um grande con-
tigente de agentes da 
Funasa, funcionários 
da Secretaria Municipal 
de Saúde e da Secreta-
ria de Infraestrutura 
participaram de um  
mutirão que percorreu 

os setores Morada do 
Sol 1, 2 e 3. Bombeiros 
da regional de Ceres 
também participaram 
da ação do Dia “D” de 
Combate à Dengue.

  A ação teve 
como objetivo sensibili-
zar a população quanto 
à prevenção da Dengue 
e conscientizar sobre a 
importância da partici-
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pação de toda popula-
ção dos setores Morada 
do Sol no combate a do-
ença. Em breve, outros 
setores da cidade irão 
receber ações do mu-

tirão de prevenção ao 
mosquito Aedes, uma 
vez que estamos em 
período chuvoso e fo-
cos foram encontrados 
já nesse primeira ação. 

De acordo com a orien-
tação da Secretaria mu-
nicipal de Saúde, para 
evitar a proliferação do 
mosquito transmissor 
da dengue é necessário 
à colaboração de toda 
a sociedade. As pesso-
as devem evitar deixar 
recipientes que possi-
bilitem o acúmulo de 
água nos quintais das 
residências, comércio e 
terrenos baldios, como 
latas, copos, sacolas e 
garrafas. Ainda de acor-
do com Secretaria de 
Saúde, outra medida 
importante é reservar 
10 minutos, uma vez 
por semana, para visto-
riar seu próprio quintal 
e deixá-lo livre dos cria-
douros do mosquito. 
Com essa simples atitu-
de, todos os moradores 
de Crixás podem passar 
um início de ano mais 
saudável sem essa doen-
ça que ameaça a todos.

 Serviços visam 
higienizar os povoados 
e combater os criadou-
ros do mosquito trans-
missor da dengue, zika 
e chikungunya.
 Desde que as-
sumiu a Prefeitura de 
Santa Terezinha de Goi-
ás, no dia 1 de janeiro, o 
prefeito Marcos Cabral 
tem dado total atenção 
na limpeza da cidade e 
no combate ao mosquito 
Aedes aegypti.

 A ação do última 
dia 07 de janeiro, realiza-
do nos distritos de Luze-
lânda e Cedrolina, retirou 
mais de 40 caminhões de 
lixo e o trabalho segue 
em ritmo acelerado em 
todo o município
 Acompanhado 
do secretário de Servi-
ços Urbanos, Ovani Oli-
veira, de assessores, dos 
vereadores, Ahilton de 
Lima e André Mariano, 
o prefeito visitou todas 

as ruas que receberam 
as equipes de limpeza, 
por meio do mutirão.
 O mutirão con-
tou com o apoio da Se-
cretaria Municipal de 
Saúde, equipe da Funa-
sa e Agentes de Saúde. 
Segundo o prefeito Mar-
cos Cabral, o trabalhos 
de limpeza e de comba-
te ao aedes continuarão 
com recolhimento de 
lixo e limpeza de mato 
nos terrenos baldios.


