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Serra Grande Cultura FGM

Em 2017, mais de 5 mil pessoas de Crixás serão benefi-
ciadas através de projetos patrocinados pela AngloGol-
dAshanti. Pág. 8

Após um exaustivo trabalho de levantamento histórico/
cultural, Pilar de Goiás entra definitivamente de vez no 
Circuito das Cavalhadas, do governo de Goiás. Pág. 5

O presidente, Haroldo Naves, juntamente com 
membros do corpo diretivo, recebeu na FGM, o pre-
feito de Pilar de Goiás, Sávio Soares. Pág. 7

Parceria para o
Desenvolvimento

Pilar de Goiás entra
no Circuito das Cavalhadas

Yamana Brio
Gold faz balanço
positivo das ações 
de 2016 em Pilar de 
Goiás e Guarinos
A Unidade da empresa situada em Pilar de Goiás realizou diversas 
ações para o crescimento socioeconômico da comunidade e contribuiu 
com cerca de R$ 8 milhões em impostos aos municípios. Pág. 3

Presidente da FGM recebe 
prefeito de Pilar de Goiás
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Artigo   Charges e Memes

Por Cássio Quintão

Pílulas de Coaching?

  O Coaching é um processo que 
ajuda o indivíduo a identificar suas metas 
e construir o seu futuro. O Coach, em con-
junto com o Cliente, explora o presente e 
projeta o futuro, estruturando recursos 
para a superação dos desafios. É uma pro-
fissão que está em franca expansão para 
ajudar as pessoas em suas vidas profissio-
nal e pessoal. Suas habilidades podem ser 
incorporadas em outras profissões, tais 
como mentoria, aconselhamento, consul-
toria, etc.

  A essência do coaching é ajudar as pessoas a mudarem suas 
vidas direcionando seu foco e energia para as metas e objetivos que querem 
alcançar. O coaching dá suporte às pessoas em todos os níveis para que se tor-
nem o que querem ser e obtenham o melhor de si próprias, direciona seus es-
forços, constrói conscientização, potencializa opções e leva a mudanças; busca 
maximizar seus resultados.
 A maior aceitação do coaching deve-se à influência de Timothy 
Gallwey. Gallwey, técnico de tênis, publicou em 1970 o livro‘The Inner Game 
of Tennis’, ele apresentou o coaching esportivo de um modo muito mais am-
plo, com técnicas universalmente relevantes onde o Coach ajuda a pessoa a 
atingir sua melhor performance. Para Gallwey “Cada jogo se compõe de duas 
partes: um jogo exterior e um jogo interior. O primeiro é jogado contra um 
adversário para superar obstáculos externos e atingir um objetivo igualmente 
fora de nós. O jogo interior se desenrola na mente do jogador e é jogado contra 
obstáculos como falta de concentração, nervosismo, falta de confiança em si 
mesmo, auto-crítica – todos os hábitos da mente, enfim, que inibem a excelên-
cia do desempenho”. As pessoas devem superar aqueles hábitos mentais que 
inibem sua melhor performance.
 Apesar de tradicionalmente associado a esportes - todo atleta proemi-
nente tem um coach – nos últimos anos, o coaching tornou-se aplicável a todas 
as áreas e em todos os aspectos da vida. Agora é bastante comum alguém ver 
um coach ajuda-lo a atingir suas metas pessoais e profissionais, dar suporte a 
sua transição de carreira ou ajuda-lo a potencializar suas capacidades e com-
petências. Alguns benefícios do coaching:
1) Para o Indivíduo
a. Se tornar mais produtivo maximizando a performance;
b. Ser mais confiante e ter clareza de seus valores e seus objetivos;
c. Foco - ir na direção de suas metas, vivendo seus valores;
d. Melhor adaptação às mudanças e flexibilidade;
e. Se tornar a pessoa que deseja ser;
f. Progresso profissional e melhores perspectivas de longo prazo;
2) Para a Organização
a. Compromisso da empresa com o desenvolvimento de seus funcionários;
b. Otimização do trabalho de equipe e moral mais elevado do grupo;
c. Reduz o custo de re-treinamento;
d. Ajuda na retenção dos colaboradores;
e. Aumento da produtividade e dos lucros;
f. Forma equipes mais fortes e eficazes

Cassio Quintão
CEO na Primasea
International Coaching Certificate
Master Practitioner – Programação Neurolingüística
Advanced Mind Control – Silva Method
E-mail: cassioqvm@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/cassioquintaovazdemello/
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  Para Pensar
A propaganda e alma do negocio...só 
que o negocio não tem alma...no entan-
to, você é a propaganda se vive confor-
me a PROPAGANDA...sem alma, nem 
vida seguindo o fluxo...dizendo-se ser 
feliz, sem saber na real o que é a FELI-
CIDADE...Projetos sofisticados e ela-
borados pelos executivos das grandes 
multinacionais acabam determinando, 
via produção e propaganda massiva, 
o que vamos consumir, o que vamos 
ouvir, o que vamos ver, do que vamos 

gostar, etc., etc., etc. Um exemplo disso foi a imposição das grandes 
montadoras de automóveis: elas decidiram que nós só teríamos carros 
prata, preto e branco. Acabamos gostando disso … Puro autoritarismo.
um pássaro que nasce em uma gaiola não sabe o valor da LIBERDA-
DE só por ouvir dela falar...e preciso vive-la.bem pra isto e preciso que 
rompa os grilhões que ainda o mantém PRESO. seja você...viva de for-
ma que você mesmo se aceite e goste...pense com sua própria cabeça...
(Raul Seixas)...e o mais importante, seja FELIZ...menos e mais...menos 
consumo, menos dividas, menos problemas, menos televisão e mais 
tempo pra você MESMO. (Edson Mendes)

Por Edson Teixeira Mendes
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Yamana Brio Gold faz balanço positivo
das ações de 2016 em Pilar de Goiás e Guarinos

Pilar de Goiás Balanço

A Unidade da empresa situada em Pilar de Goiás realizou diversas ações para o crescimento socioeconômico da comunidade e
contribuiu com cerca de R$ 8 milhões em impostos aos municípios

 A Yamana Brio 
Gold preza por crescer 
junto com as comuni-
dades onde atua. Para 
isso, sabe que um rela-
cionamento estreito com 
o público, a capacitação 
profissional de mão de 
obra e o pagamento de 
impostos rigorosamente 
em dia é fundamental. O 
ano de 2016 foi um exem-
plo de que a união desses 
fatores dá resultado.
 Somados o Im-
posto sobre Serviços 
(ISS) e a Compensação 
Financeira pela Explo-
ração de Recursos Mi-
nerais (CFEM), a Uni-
dade de Pilar de Goiás 
(PGDM) repassou cerca 
de R$ 8 milhões aos mu-
nicípios de Pilar de Goi-
ás e Guarinos no ano de 
2016. Soma-se a isto o 
repasse estadual de mais 
de R$ 2,8 milhões, refe-
rente ao Imposto sobre a 
Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS), 
feito à cidade de Pilar de 
Goiás, onde a unidade 
está instalada.
 O gerente ge-
ral da unidade Pilar, 
Glauber Luvizotto, faz 
um balanço positivo 
das ações da PGDM 
em 2016. “Mesmo em 
um ano instável para 
economia nacional, ad-
mitimos 202 novos fun-
cionários e realizamos 
ações internas de in-
centivo ao crescimento 
profissional de nossos 

colaboradores. Além 
disso, mantivemos e 
ampliamos os projetos 
socioeconômicos de 
apoio às comunidades 
locais. Essas ações refle-
tem o DNA da empresa 
e mostram que o saldo 
foi positivo”, reforça.

*Investimento social*

 Um grande in-
vestimento realizado 
pela PGDM em 2016 
para contribuir com o 
desenvolvimento local é 
a Casa Yamana, inaugu-
rada em julho.
 O espaço oferece 
à comunidade suporte 
na geração de emprego 
e renda e realiza cursos 
de aperfeiçoamento gra-

tuitos, além de abrir o 
diálogo sobre sugestões 
e reclamações. O projeto 
busca, ainda, estreitar o 
relacionamento com a 
comunidade e estabele-
cer parcerias, o que pos-

sibilita que a empresa 
transmita sua expertise.
 Outra iniciativa 
que deixou a PGDM ain-
da mais próxima de Pi-
lar de Goiás e Guarinos 
foi o Dia Integrar 2016. 

A ação contou com con-
sultas oftalmológicas, 
testes de glicemia e afe-
rição de pressão arterial, 
distribuição de kit den-
tário, atendimento com 
nutricionista, massagis-
tas, exposição sobre ex-
tração de ouro e cultura 
local, corte de cabelo, 
pintura de unhas, so-
licitação de carteira de 
identidade, entre outros 
serviços oferecidos. O 
Dia Integrar, que é re-
alizado pelo Instituto 
Yamana de Desenvolvi-
mento Socioambiental 
desde 2013, busca va-
lorizar a cultura local e 
promover conhecimen-
to e diversão para toda 
a comunidade.

*Desenvolvimento eco-
nômico*

 Para incentivar 
os comerciantes locais, 
em 2016 a PGDM imple-

mentou o Programa de 
Desenvolvimento de For-
necedores (PDF) de Pilar 
de Goiás e Guarinos. A 
iniciativa deu novo fô-
lego aos fornecedores 
da região e incentivou 
a geração de emprego 
e renda, o que, conse-
quentemente, melhorou 
a qualidade de vida dos 
moradores da região.
 Segundo Glau-
ber Luvizotto, “os resul-
tados do PDF superaram 
as expectativas e au-
mentaram em 70,4% as 
compras locais em 2016, 
valor superior a meta de 
40% estabelecida para os 
primeiros 12 meses”.
 O programa ofe-
rece capacitação, apoio 
aos negócios e consul-
toria para as empresas, 
com a finalidade de torná
-las mais competitivas.
 A ideia é propor-
cionar a busca da excelên-
cia para atender a crescen-
te demanda por serviços e 
produtos no Estado.
 “Em 2016, a em-
presa contribuiu com 
um montante total de 
R$ 8,2 milhões, soma-
dos o pagamento de im-
postos e o que foi inves-
tido no PDF. Esperamos 
que esse dinheiro em 
circulação possa refletir 
em mais desenvolvi-
mento para a região”, 
acrescenta Grace Kalley 
Carvalho, gerente ad-
ministrativa e financeira 
da unidade Pilar.

Fotos: Ascom Yamana Gold
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Governo de GoiásEconomia

Justiça boicota SAMA e 
condena Eternit

a pagar R$30 milhões

Desconto no IPVA pode chegar a até 60%

 A Eternit, em-
presa especializada na 
produção de produ-
tos a base do amianto 
produzido em Minaçu, 
norte do Estado,  foi 
condenada a substi-
tuir a fibra considerada 
“cancerígena” por ou-
tra, dentro do prazo de 
18 meses.
 A sentença da 
Justiça veio em respos-
ta à ação civil pública 
proposta pelos procu-
radores do Trabalho do 
Programa Nacional pelo 
Banimento do Amianto 
do Ministério Público 
do Trabalho. É a primei-
ra sentença no Brasil 
que determina substi-
tuição do amianto por 
outra fibra.

 A Justiça tam-
bém fixou indenização 
de R$ 30 milhões por 
danos morais coletivos. 
A empresa afirmou, por 

nota, que “não se mani-
festará a respeito”. Ain-
da cabe recurso à deci-
são judicial. Fonte: Site 
O Norte de Goiás

 Proprietários de 
veículos populares de 
passeio 1.0 ou de moto-
cicletas de até 125 cilin-
dradas que não tiveram 
multas em 2016, não se 
envolveram em aciden-
tes e que pagaram IPVA 
anteriores em dia têm 
desconto de 50% na hora 
de pagar o Imposto so-
bre a Propriedade de Ve-
ículos Automotores em 
2017, e , se estiverem ins-
critos no programa Nota 
Fiscal Goiana, este des-
conto  ganha um acrésci-
mo de 5%. Já para o IPVA 
a ser pago em 2018, este 
desconto pode chegar 

a 60%, pois o desconto 
concedido pela Nota Fis-
cal, que será escalonado, 
pode chegar a 10%.
 No ano passa-
do, um total de 253.311 
veículos obtiveram os 
50% de isenção, sendo 
152.563 veículos de pas-
seio até 1000 cc e 100.748 
motocicletas até 125 cc. 
De um total de 3.708.782 
da frota geral estadu-
al em 2016, 2.470.995 
eram veículos sujeitos 
à cobrança do IPVA e 
101.234 tiveram os 5% de 
desconto no IPVA pelo 
cadastro no no progra-
ma Nota Fiscal Goiana.

 Os proprietários 
de veículos devem ficar 
atentos às datas para pa-
gamento do IPVA 2017. 
A data limite para o pa-
gamento da 3ª parcela 
ou cota única de veícu-
los com placa final 1 é 6 
de abril e, a partir do dia 
27 de abril, começa a fis-
calização. No dia 10 de 
abril vence a 3ª parcela 
ou cota única dos veícu-
los com placa final 2, a 
2ª parcela para veículos 
com placa final 3 e tam-
bém a 1ª parcela para ve-
ículos com placa final 4.
 A partir de 2018, 
os consumidores ca-

dastrados no Programa 
Nota Fiscal Goiana, da 
Secretaria da Fazenda, 
podem receber descon-
tos no IPVA de até 10%. 
O percentual do descon-
to será proporcional à 

quantidade de bilhetes 
que o consumidor ca-
dastrado acumular nas 
compras feitas até o mês 
de setembro deste ano. 
Daí a importância de o 
consumidor inscrito no 

programa pedir a nota 
fiscal em todas as com-
pras durante o ano. Esta 
é uma das mudanças im-
plementadas pela Nota 
Goiana que vai estimu-
lar o consumidor a pedir 
a nota fiscal, com CPF.
 De acordo com 
o Detran-GO, uma pes-
soa que possui 12 a 75 
notas fiscais, por exem-
plo, ganha 5% de des-
conto no IPVA. Quem 
tiver 376 notas ou mais 
poderá pagar 10% me-
nos imposto. Por isso, o 
desconto no IPVA pode 
chegar a 60% em alguns 
casos. Fonte: Goiás Agora

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Pilar de Goiás  Cultura

Pilar de Goiás entra no Circuito das Cavalhadas
 Após um exaus-
tivo trabalho de levanta-
mento histórico/cultural, 
Pilar de Goiás entra de-
finitivamente de vez no 
Circuito das Cavalhadas, 
do governo de Goiás.
 O anúncio da 
inserção da cidade foi 
feito na sede da Goiás 
Turismo pelo presiden-
te do órgão, Leandro 
Garcia, na última quarta 
feira (29), diante de uma 
comitiva de autoridades 
de Pilar de Goiás e de 
outras cidades que par-
ticiparam do evento.
 Na oportunida-
de estiveram presentes: o 
prefeito de Pilar de Goiás, 
Sávio Soares, o vice-pre-
feito João Grilo, secretário 
de administração Luiz 
Fernando (Fernandinho) 
e o secretário de cultura, 
Nerilton Batista.
 “É um dia muito 
importante para a cultu-

ra do nosso município, 
já que cuidar da cultura 
e fortalecer nossas tradi-
ções é uma prioridade 
da nossa gestão. Quero 
agradecer, em especial, 
o presidente da Goiás 

Turismo, Leandro Gar-
cia, que não mediu es-
forços para inserir nosso 
município neste circuito 
de expressão nacional 
que destacará as cava-
lhadas de Pilar para 

Fotos: Divulgação

todo o Brasil”, declarou 
o prefeito Sávio Soares.
 O Circuito das 
Cavalhadas é um pro-
grama instituindo pelo 
governo do Estado, que 
visa garantir recursos 

para a realização de uma 
das mais antigas mani-

festações folclóricas e re-
ligiosas de Goiás.

Comitivas de outras cidades estiveram presentes no anúncio
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Santa Terezinha de GoiásRally

Rally dos Sertões 2017 passará em Santa Terezinha de Goiás

Prefeitura de Pilar de Goiás inaugura sua 12ª ponte de concreto

 Em sua edição de 25 
anos, o Rally dos Sertões pas-
sará por quatro cidade goia-
nas, entre elas a cidade de 
Santa Terezinha. Realizada 
entre 19 e 26 de agosto, a pro-
va off-road terá largada em 
Goiânia e chegada em Bonito 
(MS), com percurso total de 
prova de 2.793 KM – serão 
1.822 km ou 65,23% da prova 
de trechos cronometrados.
 Além de Santa Tere-
zinha, contando com largada 
em Goiânia,  o Rally passará 
pelas cidades de  Goianésia 
e Aruanã. Após deixar o solo 
goiano, a caravana segue em 
direção ao Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul, engres-
sando pelas cidades de Barra 
do Garça (MT), Coxim (MS) 

e Aquidauna (MS), chegan-
do em Bonito (MS), destino 
inédito do roteiro.
 O trajeto completo 
foi divulgado noite desta 
terça-feira (21), em São Pau-
lo. Participam do rali com-
petidores em carros, motos, 
quadriciclos e UTVS.
 “ Será um rali dos Ser-
tões inesquecível. Estamos 
desenvolvendo um roteiro 
que irá desafiar os pilotos 
do início ao fim da disputa”, 
afirmou Marcos Moraes, di-
retor-geral da Dunas Race, 
organizadora do Rally dos 
Sertões.
 Hexacampeão entre 
as motos, Jean Azevedo fa-
lou sobre a expectativa que 
tem a edição de 25 anos. “O 

Fotos: Joelton Godoy

Fotos: Lanúzio VIcente

 Dando prosse-
guimento no trabalho 
em trocar todas as pon-
tes de madeira do mu-
nicípio por estrutura de 
ferro e cimento, Gover-
no do Município de Pi-
lar de Goiás inaugurou 
mais uma importante 
obra no setor de Infraes-
trutura. Trata-se da Pon-
te sobre o Córrego Mato 
Grosso, na região do 
distrito de Pilar Cruz, 
que foi entregue oficial-
mente a aquela comuni-
dade no último dia 25.
 A nova ponte 
foi construída em ferro 
e concreto para oferecer, 
assim, maior segurança 
aos motoristas e usuá-
rios do local, essencial-
mente para o escoamen-
to da produção de leite e 
da agricultura familiar, 

além de gerar melhores 
condições de trafegabi-
lidade e segurança para 
os alunos da rede públi-
ca municipal, que utili-
zam o transporte escolar.
 Estiveram pre-
sentes prestigiando, no 
ato da inauguração, mo-
radores daquela região 
e autoridades locais e 
estaduais, tais como: 
Vereadores, Secretários 
Municipais, Jacob Fer-
reira (Prefeito de São 
Luiz do Norte), Tonin 
Camargo (Vice prefeito 
de Santa Terezinha), de-
putado estadual Bruno 
Peixoto (PMDB), além 
de outros.
 Em seu pronun-
ciamento, o prefeito Sá-
vio Soares destacou que 
a ponte era uma reivin-
dicação dos moradores 

e com a nova estrutura 
os danos causados pe-
las chuvas serão pra-
ticamente nulos. Ele 
lembrou também que a 
ponte foi construída em 
tempo recorde.
  “Era uma divida 
com povo dessa região. 

Completamos 12 pontes 
de cimento e ferro entre-
gues em nosso governo, 
beneficiando centenas 
de famílias em diversas 
regiões. Construímos 
essa em tempo recorde. 
Sou ciente de que ainda 
temos muito que fazer. 

Nosso trabalho para me-
lhorar a vida da popula-
ção é contínuo, sempre 
realizado com planeja-
mento, compromisso e 
respeito às pessoas. Te-
nho muito orgulho dos 
avanços conquistados” 
disse Sávio Soares. 

  Sobre as obras 
que estão por vir, Sávio 
Soares destacou mais 
uma dezena de pon-
tes de concreto para 
zona rural e a refor-
ma do Colégio Costa 
e Silva, no distrito de 
Pilar Cruz, construção 
da escola O Sabidinho, 
construção do estádio 
de municipal, casas 
populares, entre outras 
obras.
  Em três meses 
do seu segundo man-
dato, Sávio Soares se-
gue a todo vapor já são 
12 pontes erguidas  no 
governo da atual ad-
ministração municipal, 
além de 60 mata burros 
e dezenas bueiros. To-
dos os benefícios cons-
truídos são oriundos 
do tesouro municipal.

20/08/2017 - 1a Etapa
Goiânia (GO) – Goianésia (GO)
Deslocamento Inicial – 120 KM
Especial (Trecho cronometrado) – 310 Km
Deslocamento final – 130 Km

21/08/2017 - 2a Etapa
Goianésia (GO) - Santa Terezinha de Goiás (GO)
Deslocamento Inicial - 54 KM
Especial (Trecho cronometrado) - 272 Km
Deslocamento final - 3 Km
Total do dia - 329 Km

22/08/2017 - 3a Etapa
Santa Terezinha de Goiás (GO) – Aruana (GO)
Deslocamento – 1 Km
Especial (Trecho cronometrado) – 270 KM
Deslocamento final – 15 KM
Total do dia – 286

23/08/2017 - 4a Etapa
Aruanã (GO) – Barra do Garça (MT)
Deslocamento Inicial – 120 Km
Especial (Trecho cronometrado) – 240 Km
Deslocamento final – 70 Km
Total do dia – 430 Km

24/08/2017 - 5a Etapa 
Barra do Garça (MT) - Coxim (MS)
Deslocamento Inicial - 42 Km
Especial (Trecho Cronometrado) - 260 Km
Descolamento final - 130 Km
Total do dia - 432 KM
 
25/08/2017 -  6a Etapa
Coxim (MS) – Aquidauna (MS)
Deslocamento Inicial – 56 Km
Especial (Trecho cronometrado) – 240 Km
Deslocamento final – 30 Km
Total do dia – 320 Km

26/08/2017 - 7a Etapa
Aquidauna (MS) – Bonito (MS)
Deslocamento Inicial – 120 KM
Especial (Trecho cronometrado) – 230 Km
Deslocamento final – 80 KM
Total do dia – 430 KM

Sertões é uma prova única, 
que faz parte da minha his-
tória no Rally. Tenho um ali-
gção muito forte. Estou mui-
to motivado e espero chegar 
ao sétimo título”, disse o pi-
loto da Honda Racing.
 Nesta edição, os 
competidores usarão o 
Stella, sistema de segurança 
que motitora os veículos via 
satélite e avisa quando outro 
se aproxima.
 Veja o roteiro com-
pleto:

Foto: Dídimo Neto Foto: Lanúzio Vicente
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Governo de Goiás Segurança pública

Presidente da FGM recebe 
prefeito de Pilar de Goiás na 

sede da entidade

Operação Fecha Goiás intensifica trabalho
ostensivo de combate à criminalidade

 O presidente, Ha-
roldo Naves, juntamente 
com membros do corpo 
diretivo, recebeu na Fede-
ração Goiana de Municí-
pios (FGM), o prefeito de 
Pilar de Goiás, Sávio So-
ares. Durante toda a ma-
nhã do dia 23 de março, 
o gestor discutiu com o 
presidente temas da cau-
sa municipalista e sobre 
cursos para servidores 
públicos que a federação 
vem realizando.
 Na reunião, Ha-
roldo fez uma expla-
nação sobre os cursos 
oferecidos aos gestores 
municipais. “Somos par-
ceiros dos municípios e 
o grande objetivo é que 
os gestores saiam capaci-
tadas e com mais conhe-
cimento, encontrando 
alternativas junto à FGM 
para aperfeiçoar e capaci-
tar suas gestões, de modo 
que possam oferecer ser-
viços de qualidade para a 
população ”, explicou.
 O prefeito Sávio, 
que é membro do conse-
lho deliberativo, aprovei-
tou para destacar o traba-
lho vem sendo realizado 

pelo presidente Haroldo 
Naves. “Parabenizo o 
presidente Haroldo pelo 
trabalho e dedicação 
como presidente da fe-
deração e nossa equipe 
de servidores de Pilar 
de Goiás participará de 
todos os cursos, para 
ficarmos capacitados 
e buscar recursos para 
nosso município junto 
ao governo federal”, co-
mentou Sávio.
 Haroldo Naves, 
que prefeito de Campos 
Verdes, foi eleito presi-
dente FGM no final do 

ano passado, prometen-
do fortalecer a entidade 
municipalista. Entre as 
principais propostas, 
Haroldo destaca orga-
nizações de missões in-
ternacionais para captar 
investimentos, venda de 
produtos e divulgar po-
tencialidades dos mu-
nicípios goianos; parce-
rias com universidades 
e instituições para a 
projeção das cidades 
e orientação jurídica e 
contábil para evitar pro-
blemas no término das 
gestões locais.

 A Polícia Militar 
deflagrou nesta quinta-
feira (23), mais uma eta-
pa da Operação Fecha 
Goiás. Um dos princi-
pais objetivos é intensi-
ficar a atuação preventi-
va e ostensiva. Centenas 
de bloqueios serão mon-
tados em pontos estraté-
gicos de todo o Estado, 
com abordagens a veí-
culos e pessoas em atitu-
de suspeita. O secretário 
de Segurança Pública e 
Administração Peniten-
ciária (SSPAP), Ricardo 
Balestreri, participou da 
abertura das ações na 
Academia da PM.

Mais de 2 mil homens e 600 viaturas participam das ações. Todas as forças especiais da corporação estão envolvidas nas atividades

 Mais de 2 mil 
policiais e 600 viaturas 
estão envolvidos nes-
te trabalho. “Estamos 
trabalhando de forma 
ainda mais ostensiva 
para preservar vidas e 
garantir cada vez mais 
sensação de segurança 
à população”, explica o 
coronel Divino Alves.
 Para a opera-
ção, o efetivo da PM foi 
dividido em períodos 
planejados pelo Coman-
do-Geral, obedecendo o 
georreferenciamento da 
Gerância do Observa-
tório de Segurança da 
Secretaria de Segurança 

Pública e Administração 
Penitenciária (SSPAP).
 Todas as forças 
especiais da Polícia Mili-
tar participam da opera-
ção, a exemplo do Grupo 
de Radiopatrulha Aérea 
(GRAer), Rondas Os-
tensivas Táticas Metro-
politanas (Rotam), Ba-
talhão de Polícia Militar 
de Choque (BPM Cho-
que), Batalhão de Polí-
cia Militar Rodoviária 
(BPMRv), Batalhão de 
Polícia Militar Ambien-
tal (BPMAmb), Batalhão 
de Operações Policiais 
Especiais (Bope) e Cava-
laria. Fonte: Mais Goiás
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Sávio ao lado do presidente da FGM, Haroldo Naves

Prefeituras terão de usar o 
Portal de Convênios

 Para receber 
repasses dos recur-
sos a serem destina-
dos pelo governo es-
tadual por meio do 
programa Goiás na 
Frente, os municípios 
terão de formalizar os 
pedidos por meio do 
Portal de Convênios, 
ferramenta desenvol-
vida pela Secretaria 
de Governo e pela 
Controladoria-Geral 
do Estado que permi-
te aos gestores muni-
cipais cadastrar pro-
jetos e realizar todos 
os procedimentos ne-
cessários, incluindo a 
junção de documen-
tos, para obtenção 
dos recursos. O plano 

de investimentos do 
Governo prevê a des-
tinação de R$ 500 mi-
lhões para os municí-
pios em 2017 e 2018.
 A obrigatorie-
dade de uso do Portal 
de Convênios está re-
gulada no Decreto nº 
8.923, de 23 de março 
de 2017. O artigo 1º es-
tabelece que o Sistema 
Estadual de Gestão de 
Transferências Volun-
tárias (Sigecon) pas-
sa a ser de utilização 
obrigatória pela admi-
nistração direta, autár-
quica e fundacional do 
Poder Executivo, bem 
como pelos municípios 
goianos, com vistas à 
formalização de con-

vênios de interesse re-
cíproco. Todos os atos 
e procedimentos relati-
vos ao cadastramento, 
à formalização e execu-
ção, ao monitoramento 
e à prestação de contas 
dos convênios a serem 
firmados após a edição 
deste decreto serão re-
alizados diretamente e 
de forma eletrônica no 
Sigecon.
 A íntegra do 
Decreto pode ser aces-
sada no próprio Portal 
de Convênios, na aba 
Arquivos, Palestras e 
Seminários. E também 
no site da Casa Civil , 
na aba Decretos Nu-
merados. Fonte: Goiás 
Agora
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CrixásOportunidades

Parceria para o Desenvolvimento
 Em 2017, mais de 5 
mil pessoas de Crixás se-
rão beneficiadas através de 
projetos patrocinados pela 
AngloGoldAshanti.
 No dia 28 de março, 
autoridades do município e 
representantes da comuni-
dade de Crixás, estiveram 
em evento para oficializar 
as parcerias entre AngloGol-
dAshanti, Prefeitura Muni-
cipal e instituições locais.
 Na oportunidade 
foram assinados os termos 
de manifestação de interes-
se em receber as propostas 
e também os contratos do 
Programa Parcerias Susten-
táveis. Ao todo, até o mo-
mento, serão desenvolvidas 
16 iniciativas que abran-
gem as mais diversas áre-
as, desde fortalecimento da 
cultura, incentivo à prática 
esportiva, geração de traba-
lho e renda, prevenção ao 
uso de drogas, capacitação 
para o mercado de traba-
lho, inclusão social, educa-
ção, preservação ambiental 
e sustentabilidade, benefi-
ciando mais de 5 mil pesso-
as e ainda há novos projetos 

PARCERIAS SUSTENTÁVEIS  - É a nova proposta da Anglo-
goldAshanti na busca por tornar o investimento social da em-
presa mais participativo. Conhecido anteriomente como Chama-
da Pública de Projetos, sua essência é incentivar a comunidade 
a identificar oportunidades de melhoria onde vive e apresentar 
suas propostas, sendo ela mesma responsável por escolher as ini-
ciativas que deverão receber o aporte da empresa.
 A novidade é que agora, todos os projetos apoiados rece-
berão o acompanhamento de uma consultoria especializada com 
foco em auxiliá-los na busca pela auto-sustentabilidades. Cada 
projeto contará com as orientações da consultoriaYunus, especia-
lista em negócios sociais. Inclusive os proponentes e integrantes 
dos projetos já participaram das primeiras duas etapas que con-
sistiram em um workshop e uma visita dos consultores in loco.
 Ao todo foram contempladas cinco iniciativas que bene-
ficiarão 111 famílias. “Ficamos muito felizes em saber que fo mos 
selecionados. O objetivo é aten der mulheres que estão desem-
pregadas ou são donas de casa. Esta é uma forma de capacitá-las 
e contribuir para que tenham uma nova fonte de renda”, comenta 
Eguivone Borba, presidente da Associação dos moradores do setor 
Santo Reis, uma das instituições contempladas na parceria .
  “O novo programa mantém a origem e o princípio do an-
tigo: a participação conjunta da comunidade nas decisões sobre o 
investimento social da empresa”, ressalta o gerente de Sustentabi-
lidade e Administração da AngloGoldAshanti, Rogério Carvalho.
 Vale destacar que a escolha dos projetos apoiados, como de 
costume, foi reforçada pela presença de representantes da comuni-
dade na banca julgadora. No total, foram seis participantes. Elenon 
Machado Ferreira, diretor-administrativo do Sicoob do Vale do Rio 
Crixás, foi um deles. “É de suma importância apoiar ações que en-
volvam o crescimento das comunidades. Precisamos investir no mu-
nicípio para andarmos com as próprias pernas e irmos além”, diz.

Conheça os projetos contemplados em 2017:

· Associação das donas de casas: busca a capacitação de mulheres 
para a confecção de pijamas, camisetas e enxovais.
· Associação dos Agricultores Chácara Cantinho do Céu: visa 
aumentar a produção de sabão a partir de óleo usado, ampliando 
a coleta, por meio de coletores em cidades vizinhas, e contribuir 
para a preservação ambiental e geração de trabalho e renda.
· Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores e Trabalhado-
ras do Assentamento Doze de Outubro: promover a agro industria-
lização da mandioca e gerar renda para famílias do assentamento.
· Associação dos Moradores do Setor Santos Reis: geração de 
renda a partir da fabricação de roupas de vestuário e uniformes, 
promovendo capacitação em corte e costura.
· Associação Rubiatabense de Recuperação de Dependentes 
Químicos Vida Nova – gerar renda para a instituição através da 
produção e comercialização de hortaliças orgânicas e mudas de 
árvores nativas. 
 
Fonte: Assessoria de Imprensa da empresa

em avaliação.
 De acordo com Ri-
cardo Assis, gerente Geral 
de Operações da AngloGol-
dAshanti, Serra Grande, há 
algum tempo a empresa 
procura incentivar o pro-
tagonismo social no muni-
cípio. “Acreditamos que o 
desenvolvimento só acon-
tece se há o envolvimento 
e o compromisso das pes-
soas e este movimento está 
tendo resultados. Com es-
tes projetos é possível inte-
grar a nossa capacidade de 
investimentos aos interes-
ses da sociedade e catalisar 
os esforços conjuntos para 
trazer retorno para todos”, 
reforça Ricardo.

 “A AngloGol-
dAshanti tem cada vez 
mais sido parceira do mu-
nicípio. É difícil encontrar-
mos uma empresa com este 
nível de comprometimen-
to. Nós do poder público 
só temos de agradecer”, 
comenta Plínio Paiva, Pre-
feito Municipal de Crixás.
 “Só conseguiremos 
a transformação se as vá-
rias esferas da comunidade 
unirem seus conhecimen-
tos e se envolverem neste 
movimento. É bom saber 
que existem pessoas que já 
estão com este olhar”, res-
salta Valentim Gomes, co-
ordenador do Projeto Fute-
bol Pró-Cidadão.


