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Pilar de Goiás Novas regras Campos Verdes

Serão investidos na pavimentação asfáltica do Setor Por-
tal Pilar de Ouro e no recapeamento asfáltico do povoa-
do de Pilar Cruz. Pág. 10

O parlamentar goiano esteve no município para dialo-
gar com a população, em audiência pública, e mostrar 
o que está por trás da reforma da previdência. Pág. 3

O prefeito de Campos Verdes e Presidente da (FGM), 
Haroldo Naves, tem adotado uma série de medidas que 
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Prefeito Sávio assina
convênio de 1 milhão de reais

Rubens Otoni discute
reforma da previdência em 
Santa Terezinha de Goiás

Projeto Arte na Rua resgata a 
história de Crixás e capacitada

artesãs para o mercado de trabalho
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Haroldo Naves completa 
100 dias  na prefeitura com 

Prestação de Contas
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Artigo   Charges e Memes

Por Cássio Quintão

Tempo e Produtividade

  O início do novo ano é 
sempre um bom momento para se 
planejar. Cassio Quintão, executivo e 
consultor, elaborou uma lista com dez 
dicas para aumentar a produtividade 
no trabalho. Veja a seguir:
— Faça listas. Para otimizar o seu tem-
po, tenha sempre em mente — e num 
lugar bem visível na sua mesa — uma 
lista de tarefas de curto e médio pra-
zo. Estabelecer metas para o primeiro 

semestre do ano, por exemplo, é totalmente viável, e definir, no início 
do expediente, quais serão as tarefas diárias, deve ser a primeira ativi-
dade ao chegar ao local de trabalho.
— Estabeleça suas prioridades. Não adianta estabelecer mais metas do 
que será possível realizar. Ao longo da jornada de trabalho podem sur-
gir contratempos que devem ser resolvidos imediatamente. Para não 
terminar o dia com a sensação de que não conseguiu cumprir todas as 
metas pré-estabelecidas, organize-se para ter sempre uma lista peque-
na, mas que dê conta de um dia inteiro de trabalho.
— Uma coisa de cada vez. É tentador realizar várias tarefas ao mesmo 
tempo. Mas não se engane, se concentrar em uma atividade de cada vez 
é muito mais produtivo;
— Desconecte-se. Reserve uma hora do seu dia para fechar sua caixa de 
e-mails e perfis em redes sociais. Nesse tempo, você pode se concentrar 
em uma atividade sem distrações.
— Pausa para o cafezinho. É importante fazer pausas curtas depois de 
longos períodos dedicados a uma única tarefa. Além disso, o momento 
de descanso é ótimo para se relacionar com colegas de trabalho e ter 
novas ideias.
— Delegue. Essa é uma atividade que não aprendemos em nenhum 
momento da formação acadêmica, mas que é muito importante para a 
produtividade e o bom relacionamento de uma equipe.
— Menos reuniões, mais soluções. Reunir-se com os colegas de traba-
lho é importante para a troca de ideias e o estabelecimento de metas 
comuns, porém, nem sempre uma reunião é produtiva. Faça uma pauta 
com os assuntos a serem discutidos, seja objetivo e incentive seus cole-
gas a fazerem o mesmo. Deixe as banalidades para serem conversadas 
após o expediente
— Estude. Investir no desenvolvimento pessoal por meio de treina-
mentos e cursos ajuda a trazer novas ideias para o trabalho, a aumentar 
a rede de contatos e potencializa os resultados.
— A vida pessoal interfere. Uma boa noite de sono, um fim de sema-
na relaxante e atividades desestressantes realizadas nos horários vagos 
ajudam a aumentar a produtividade no ambiente de trabalho.
— Saiba quando parar. Ficar além do horário pode ser necessário às ve-
zes, mas não faça disso uma rotina. O correto é conseguir realizar todas 
as atividades na jornada de trabalho. Para conseguir isso, use as listas.

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
Se fizermos a nossa parte...mudamos a 
nossa volta...Ora, meu querido brasilei-
ro. Você ainda não se deu conta do que 
significou essa roubalheira toda, não é 
mesmo? Seu futuro foi pro brejo, junto 
com a política. Você sabe o que é votar 
a favor da  lista fechada, anistia ao cai-
xa 2? São as formas que esses cretinos 
– todos eles – resolveram tentar para 
continuar a meter a mão no seu bolso 
bobão. Nada de “gópi” ou de volta dos 
militares, meus caros. O país precisa é 

de democracia plena. Para isto, é necessário que você tire o seu traseiri-
nho da cadeira e pare de votar em idiotas, que fazem suas necessidades 
fisiológicas no mandato que conseguiram.

Chega de vigarice. Vote direito. Aprenda a votar e encontrar o seu can-
didato. Aprenda a cobrar. Você não tem um tijolinho na mão, que se 
conecta com o mundo? Use-o para se instruir. Pra mudar de rumo. Só 
assim você deixará de ser enganado pelos partidos políticos...pensem 
nisto.O. (Edson Mendes)

Por Edson Teixeira Mendes
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Rubens Otoni discute reforma
da previdência em Santa Terezinha de Goiás

Santa Terezinha de Goiás Audiência Pública

O parlamentar goiano esteve no município para dialogar com a população, em audiência pública, e mostrar o que está por trás
da reforma da previdência

 Com o objetivo 
de esclarecer a popula-
ção sobre a reforma da 
previdência, proposta 
pelo Governo Federal, 
movimentos sindicais, 
populares e partidários 
de Santa Terezinha de 
Goiás promoveram na 
noite do último dia 27 
de abril (quinta-feira), 
uma audiência pública 
que aconteceu no ple-
nário da Câmara Mu-
nicipal, com a presença 
do deputado federal 
Rubens Otoni (PT/GO), 
que ministrou uma es-
clarecedora palestra so-
bre o tema para cerca de 
200 pessoas, que com-
pareceram ao auditório 
da Câmara.
 A audiência, 
que foi idealizada e 
coordenada pelo pro-
fessor Gerê (presidente 
do PT local), Sindtere-
zinha, MCP e vereador 
Carlinhos, teve inicio 
com as falas das lide-
ranças presentes e, logo 
em seguida, o deputa-
do federal Rubens Oto-
ni explanou de forma 
detalhada, numa lin-
guagem acessível, os 
principais pontos da re-
forma, abrindo espaço 
para questionamentos 
no fim de sua fala.
 De acordo com o 
parlamentar, Santa Tere-
zinha de Goiás foi a 47ª 
cidade goiana que ele 
visitou esse ano, para 
falar sobre a reforma da 

previdência, e ficou ad-
mirado com a capacida-
de de mobilização dos 
organizadores. “Quero 
parabenizar os organi-
zadores dessa audiência 
pública, especialmente 
ao meu presidente, Pro-
fessor Gerê, que fizeram 
um trabalho importan-
te de mobilização e de 
organização, trazendo 
para o debate um tema 
atual, que é a reforma 
da previdência”, disse.
 Em entrevista a 
esse periódico, Rubens 
Otoni disse que tem 
ido a todos os lugares 
levando três pontos im-
portantes. Segundo ele, 
o primeiro é informar 
o que tem de fato nessa 
proposta apresentada 
pelo governo. O segun-
do é mostrar para as pes-
soas quais os interesses 
que estão por trás dessa 
proposta e, o terceiro e 
principal objetivo, é mo-
bilizar a sociedade, para 
que ela comece a par-

ticipar e cobrar do go-
verno. “O povo precisa 
dizer não a essa propos-
ta, que na realidade não 
tem nada de reforma da 
previdência, pois quan-
do falamos de reforma, 
imaginamos algo que 
venha para melhorar e 
essa proposta só retira 
direitos ou dificulta as 
pessoas de acessar seus 
direitos. Então, na reali-
dade, estamos diante de 
um desmonte da previ-
dência”, afirmou o par-
lamentar.
 Questionado so-
bre o que o levou a pere-
grinar pelo estado para 
debater a proposta da 
reforma da previdência, 
Otoni afirmou que está 
andando o estado todo 
porque percebeu a ne-
cessidade de dialogar 
com as pessoas. Segun-
do ele, não dá para ficar 
apenas lá em Brasília, 
na comissão, discutindo 
com deputados, porque 
a população precisa sa-

ber o que está aconte-
cendo lá e esse é seu ob-
jetivo nessas audiências.
 Sobre a mobili-
zação nacional do dia 
28 de abril, o deputado 
disse que será uma ação 
fundamental para defi-
nir os rumos da propos-
ta da reforma da previ-
dência, pois, segundo 
ele, essa manifestação 
do dia 28 se somará às 
manifestações realiza-
das no mês de março, 
quando aconteceram 
manifestações nos dia 
08 e 15 e 31 daquele 
mês, com mais de um 
milhão de pessoas nas 
ruas. “Amanhã, 28 de 
abril, o povo vai às ruas 
novamente para mais 
uma vez dizer não às 
reformas da previdên-
cia e trabalhista e não à 
terceirização; três pro-
postas que fazem parte 
do pacote de maldades 

do governo Temer. Fi-
quei ainda mais feliz 
pela decisão tomada, 
nessa audiência, de ca-
minhada e panfletagem 
em Santa Terezinha 
amanhã”, finalizou o 
deputado.
 De acordo com o 
presidente do Diretório 
Municipal do PT, Pro-
fessor Gerê, a audiência 
superou as expectativas 
da comissão organiza-
dora, pois muitos for-
madores de opinião 
compareceram e com 
certeza disseminarão o 
que foi apresentado na 
palestra do Rubens pe-
los 4 cantos da cidade. 
“Nosso objetivo era de 
informar à população 
sobre o que realmente 
está acontecendo em 
Brasília, sobre as rea-
lidades da reforma da 
previdência e ninguém 
melhor para falar sobre 

isso do que o deputa-
do federal Rubens Oto-
ni, que além de está do 
lado do povo, faz parte 
da comissão da reforma 
da previdência. Agra-
decemos ao deputado 
por ter atendido nosso 
chamado e o parabeni-
zamos pela iniciativa de 
andar por todo o estado 
debatendo um assunto 
tão importante”, disse o 
professor Gerê.   
 Além dos po-
pulares, a audiência 
contou com a presença 
de oito dos nove ve-
readores municipais, 
entre eles o presidente 
da Casa, Usiel Cabral 
(DEM), Jair de Lima 
(PMDB), Maria Apare-
cida (PDT), Tiana Lago 
(PTB), Ahilton de Lima 
(DEM), Moises Moreira 
(PROS), André Mariano 
(PMDB) e Carlinhos do 
Tião Baiano (PHS).

Fotos: Lanuzio Vicente

Rubens discutiu ponto a ponto sobre a Reforma da Pre-
vidência
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CrixásCultura

De Crixás para França
 A artista plástica 
Joyce Espínola expressa 
sua versatilidade, cons-
ciente de que suas obras 
se tornaram lentes para 
o mundo. Nascida em 
Crixás, a artista iniciou 
as primeiras pinceladas 
aos 10 anos de idade 
com sua mãe, desde en-
tão percorreu os cami-
nhos da arte pintando 
em vidro, tecido, e ma-
deira, foi em 2005 que 
começou a pintar óleo 
sobre tela em cursos li-
vres no Centro Cultural 
de Santa Bárbara-MG.
 Joyce é formada 
em Música, adminis-
tração de empresas e 
pôs graduada em Ges-
tão de Projetos Sociais, 
mas foi a excelência nas 
pinceladas que a tornou 
membro da Associação 
Goiana de artes Visuais 
(AGAV), Suas obras tem 

se destacado pela rele-
vância na dinâmica das 
expressivas combina-
ções de cores e rigor na 
construção das imagens.
 Com 20 anos de 
arte, ela se revela com 
uma farta produção 
de imagens espalhada 
pelo país. Atualmente 
está cartaz em Brasília 
na Galeria Studio Art M 
D’Azevedo com a expo-

sição coletiva “Di(VER) 
Cidades” onde expõe 
duas de suas obras mais 
emblemáticas “Reverb” 
e “Nú’Ancias”. Está 
participando da Mostra 
Internacional ART TO 
THE WORLD 2017 atra-
vés da Agencia Cultural 
WAYLIGHT que fará 
uma turnê pela Euro-
pa e Estados Unidos. A 
inauguração dessa Mos-
tra foi em Toulousse na 
França, importante polo 
das artes conhecida 
como Cidade Rosa de-
vido a cor de seus edi-
fícios. Templo de gran-
des e notáveis pintores 
como Henri de Toulou-
sse-Lautrec. O próximo 
destino das obras será 
a Cidade do Porto em 
Portugual.
 Joyce Espínola 
é idealizadora e direto-
ra da Escola de Artes e 

Música Talentos de Ouro 
- Expoarte, projetos cul-
turais patrocinados pela 
AngloGold Ashanti atra-
vés da Lei de Incentivo 
á Cultura. Joyce defende 
que os caminhos da arte 
são entrelaçados, por 
isso, é natural trabalhar 
Música e Artes Plásti-
cas. “A arte, geralmente, 
é uma treliça, uma puxa 
a outra. Você caminha 
junto com a arte e acaba 
sendo natural expandir 
o seu nicho de atuação. 
Ambas compartilham do 
mesmo propósito de evo-
car sentimentos e tradu-
zir impressões,” ressalta.
 Com a estratégia 
de revelar sua arte para 
o mundo, Joyce Espíno-
la visa abrir portas para 
que as demais artistas 
crixaenses também co-
mercializem suas obras 
no exterior.

Prefeitura de Campos Verdes receberá
R$ 1 milhão em recursos

Recurso financeiro é fruto de um convênio com o governo de Goiás

 Convênio fir-
mado com o governo 
estadual vai injetar R$ 1 
milhão de reais na saú-
de pública, educação, 
social e infraestrutura 
de Campos Verdes. O 
investimento do estado 
a ser liberado pelo Te-
souro Estadual faz parte 
do programa Goiás na 
Frente.
 Com estas ver-

bas nunca antes recebi-
das na história política 
do município, a prefei-
tura mostra que o traba-
lho está sendo realizado 
com seriedade e que 
Campos Verdes adqui-
riu credibilidade. “Es-
ses recursos são uma 
conquista importante 
para nossos moradores, 
diante das dificulda-
des financeiras que en-

frentamos. Temos que 
agradecer aos governo 
de Goiás e deputados 
que apoiam a Prefeitura 
na realização de proje-
tos que vão melhorar 
a qualidade de vida da 
nossa população, prin-
cipalmente na área da 
Saúde, prioridade do 
nosso governo”, disse 
o prefeito Haroldo Na-
ves. (Fonte Ascom)

Artista plástica Joyce Espí-
nola 

Fotos: Arquivo Pessoal

Fotos: Arquivo Pessoal
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Pilar de Goiás  Fé

Segurança em Goiás reforçada com mais
12 bases do Comando de Operações de Divisas

Encenação da Paixão de Cristo comove público 

 O Governo de 
Goiás determinou a im-
plantação de mais 12 
bases operacionais do 
Comando de Opera-
ções de Divisas (COD), 
da Polícia Militar, ainda 
este ano, completando 
24 unidades em atua-
ção no Estado. A força 
especializada de se-
gurança é responsável 
pela fiscalização nas di-
visas do território goia-
no com outros estados. 
Vão receber as novas 
bases os municípios de 
Águas Lindas de Goiás, 
Aporé, Catalão, Cidade 
Ocidental, Cristalina, 
Luziânia, Minaçu, Mon-
tividiu, Niquelândia, 
Porteirão, Serranópo-
lis e Sanclerlândia. As 
12 já existentes estão 
sediadas em Britânia, 
Cabeceiras, Campos 
Belos, Caçu, Chapadão 
do Céu, Corumbaíba, 
Goiânia, Itumbiara, Ja-
taí, Uruaçu, Piranhas, 
Porangatu, Posse e São 
Miguel do Araguaia
 O trabalho in-

tensivo do COD, de 
março de 2016 até mar-
ço deste ano, resultou 
na apreensão de 14.089 
ou aproximadamente 14 
toneladas de drogas ilí-
citas. No período foram 
feitas vistorias em 6.939 
veículos, recuperadas 
cargas roubadas no 
valor de aproximada-
mente R$ 1 milhão e de 
aproximadamente R$ 
2,5 milhões em merca-
dorias contrabandeadas 
(entrada ilegal no país). 
Nesses doze meses tam-
bém foram apreendidos 
mais de R$ 600 mil, pro-
cedentes de roubo em 
instituições financeiras,  
307 pessoas presas em 
flagrante e recapturados 
49 foragidos da Justiça.
  Criado em 20 
de abril de 2012, o COD 
completa em 2017 cinco 
anos de efetivo combate 
à criminalidade, atin-
gindo índices nunca al-
cançados na apreensão 
de drogas e armas (trá-
fico doméstico e inter-
nacional), contrabando 

de pneus e de  cigarros, 
descaminhos e contra-
bandos diversos, com-
bate intensivo à atuação 
de associações crimino-
sas de roubo a institui-
ções financeiras, dentre 
várias outras ocorrên-
cias como recaptura de 
foragidos da justiça, 
recuperação de veícu-
los furtados/roubados, 
intervenções para esta-
bilização de crises em 
presídios etc. 
  “Na busca de 
maior eficiência e agi-
lidade em nossas ati-

vidades, o COD ainda 
implementou no mês 
de fevereiro deste ano a 
fiscalização com cães”, 
conta o comandante do 
COD, tenente-coronel 
Márcio Vicente. Ele ex-
plica que os animais são 
devidamente treinados 
para encontrar, por meio 
do faro, qualquer tipo de 
substância de entorpe-
cente. As bagagens, as-
sim como os veículos de 
passeio e de carga, estão 
sendo fiscalizadas não só 
pelos policiais militares 
mas também pelos cães. 

“Esse trabalho conjunto 
tem demonstrado ótimos 
resultados em nossa ati-
vidade”, comemora.
  A previsão é de 
que, em breve, mais 
dois cães farejadores 
completarão o quadro 
em atuação no COD. O 
canil está instalado na 
unidade do município 
de Caçu.
 “O cão é um 
aliado nas fiscalizações 
e, com certeza, veio me-
lhorar não só os resulta-
dos em nossa atividade, 
como também aumen-
tar a segurança do po-
licial militar durante 
as ações”, ressalta o te-
nente-coronel Márcio 
Vicente. Ele avalia que 
o cão como aliado dá a 
certeza de que nada terá 
passado despercebido 
nos locais fiscalizados.
 O Governo do 
Estado, visando dar 
ainda mais estrutura à 
atuação dos policiais 
do Comando, determi-
nou a instalação de uma 
sede para o Batalhão.  A 

inauguração será no dia 
4 de abril, às 9 horas, na 
Agetop, que fica na Rua 
Governador José Ludo-
vico de Almeida, Con-
junto Caiçara – Goiânia. 
O Batalhão é formado 
por policiais militares, 
do Comando de Policia-
mento Rodoviário e do 
Comando de Operações 
de Divisas (COD).
 
Rota do tráfico

 Pela localização 
geográfica no Centro-O-
este do Brasil, Goiás tor-
nou-se rota do tráfico de 
drogas. Grande quanti-
dade dos carregamentos 
vem do Paraguai, passa 
pelo Mato Grosso do 
Sul e ingressa no terri-
tório goiano pela Região 
Sudoeste, onde há uma 
confluência de rodovias. 
Segundo o comandante 
Vicente, são realizadas 
apreensões significati-
vas que chegam a duas, 
três toneladas, princi-
palmente de maconha. 
Fonte: Noticias de Goiás

Foto: Divulgação

 Em Pilar de Goi-
ás, a Praça das Mães 
ficou lotada mais uma 
vez na sexta-feira santa. 
Ali, encenou se magis-
tralmente a Paixão de 
Cristo, que emocionou 
a multidão, que acom-
panhava cada cena re-
vivida por atores da 
própria comunidade. A 
qualidade do espetácu-
lo garantiu novamente 
sucesso absoluto, com 
pessoas vindas de toda 
região para acompanhar 
o evento religioso da bi-
centenário cidade.
 A equipe técni-
ca da paróquia Nossa 
Senhora do Pilar capri-
chou na iluminação e na 
montagem dos cenários. 
Por sua vez, os atores se 
esmeravam em suas res-
pectivas atuações e ga-
rantiram um brilho es-
pecial ao espetáculo de 

fé. “Foi uma semana de 
intensos preparativos”, 
garantiram os organiza-
dores do auto da Paixão. 
O coordenador geral da 
encenação foi o pároco 
Cornélio José.
 A PAIXÃO A pai-
xão de Cristo é a narrativa 
do calvário de Jesus Cris-
to desde o momento em 

que ele é preso no Mon-
te das Oliveiras, após a 
realização da última ceia 
com os apóstolos, até a 
sua morte na cruz. Os 
passos finais com a cru-
cifixão e descida de Jesus 
da cruz foram represen-
tados no alto das escada-
rias da Matriz, com efei-
tos especiais intensos.

Fotos: Lanuzio Vicente

“Jesus“ rumo a crucificação
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Pilar de GoiásMeio Ambiente

Audiência publica discute criação de parque 
ecológico em Pilar de Goiás

Haroldo Naves completa 100 dias
 na prefeitura com Prestação de Contas

 O primeiro par-
que ecológico do mu-
nicípio de Pilar de Goi-
ás está próximo de ser 
tornar realidade. Após 
uma audiência pública 
realizada no último dia 
25, a cidade pode contar, 
em breve, com o “Par-
que Municipal Natural 
Padre Braz”, localiza-
do numa área verde na 
zona urbana. O objetivo 
com a criação do parque 
é  de proteger os recur-
sos naturais e melhorar 
a qualidade de vida da 
população pilarenses, 
assim como captar re-
cursos financeiro junto 
ao ICMS ecológico.
  O local escolhi-
do para a apresentação 
do projeto foi a Câmara 
de vereadores, que fi-
cou lotada de morado-
res e autoridades. Para 
apresentação passo a 
passo do cronograma 
do projeto estavam pre-
sentes o prefeito Sávio 
Soares, o vice prefeito 

João Grilo, vereadores, 
autoridades religiosas, 
além dos biólogos Ana 
Paula Martins e Jere-
mias Jadrien.
 Para o prefei-
to, a criação do parque 
é fundamental para o 
município, no que diz 
respeito a qualidade de 
vida e de recursos natu-
rais e financeiros. “Sem-
pre pensamos na quali-
dade de vida de nossos 
munícipes. São ações 
como estas que viabiliza 
a conservação dos re-
cursos naturais para as 

próximas gerações. Pre-
cisamos pensar também 
em atividades economi-
camente sustentáveis, já 
que com criação desse 
parque podemos dispor 
do ICMS ecológico, que 
pode disponibiliza até 
120 mil reais aos cofres 
do município por mês, 
disse Sávio Soares.
 
Unidades de Conserva-
ção:
 
 As unidades de 
conservação têm a fun-
ção de salvaguardar a 

representatividade de 
porções significativas e 
ecologicamente viáveis 
das diferentes popu-
lações, habitats e ecos-
sistemas do território 
nacional e das águas ju-
risdicionais, preservan-
do o patrimônio biológi-
co existente. Além disso, 
garantem às populações 
tradicionais o uso sus-

tentável dos recursos 
naturais de forma racio-
nal e ainda propiciam às 
comunidades do entor-
no o desenvolvimento 
de atividades econômi-
cas sustentáveis.
 No Brasil, este 
direito fundamental é 
garantido aos cidadãos 
pela Constituição Fede-
ral de 1988 no art. 225: 

“Todos têm direito ao 
meio ambiente ecolo-
gicamente equilibrado, 
bem de uso comum do 
povo e essencial à sa-
dia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as pre-
sentes e futuras gera-
ções.”

 Para pôr a cida-
de nos trilhos, o prefei-
to de Campos Verdes e 
Presidente da Federação 
Goiana de Municípios 
(FGM), Haroldo Naves, 
tem adotado uma série 
de medidas que buscam 
a boa gestão das finan-
ças públicas, em sinto-
nia com o estímulo aos 
empreendedores regio-
nais e internacionais.
 Marcando os 
100 dias de governo 
foi realizado na Qua-

dra do PETI, na cida-
de de Campos Verdes, 
uma audiência pública 
de “Prestação de Con-
tas” que contou com a 
presença de todos os 
vereadores da Câmara 
Municipal, autoridades 
públicas, servidores pú-
blicos, convidados e po-
pulação em geral.
 Durante a apre-
sentação, o prefeito ava-
liou a gestão, expôs os 
novos desafios da Ges-
tão Pública Municipal, 

apresentou extratos e 
chamou a comunida-
de campos verdenses a 
juntos retirarem o mu-
nicípio da crise. Um 
dos objetivos centrais 
do evento foi levar a 
conhecimento de todos 
os cidadãos, a realidade 
financeira de Campos 
Verdes de forma clara e 
objetiva.
 Haroldo Naves 
assumiu a prefeitura 
com uma grave crise 
econômica, hoje Campos 

Verdes, lidera a lista no 
Brasil entre os municí-
pios mais endividados, 
isso graças a práticas 
administrativas irres-
ponsáveis e danosas ao 
patrimônio público fei-
tas nas últimas gestões. 
A dívida proporcional 
do município ultrapassa 
a casa dos R$ 50 milhões, 
chegando a um valor de 
R$ 13. 808, 33 mil reais 
por habitante.
 “Essa crise que 
nós enfrentamos é a crise 

da exaustão. Nós não po-
demos mais admitir que 
políticos e administrado-
res públicos nos deixem 
em situações como essa. 
O modelo de gestão ado-
tado pela administração 

passada gerou, em gran-
de parte, desigualdades 
de oportunidades à po-
pulação devido ao seu 
paternalismo e má con-
dução política”, destacou 
o prefeito.

Sávio Soares explica como será o projeto

Fotos: Lanuzio Vicente
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Audiência sobre ICMS Educacional é discutida 
com gestores na Assembleia Legislativa

 A Federação 
Goiana de Municípios 
(FGM), através do seu 
presidente, Haroldo 
Naves, discutiu na ma-
nhã desta segunda-feira 
(24/04), na Assembleia 
Legislativa, com Pre-
feitos e Deputados Es-
taduais, sobre o ICMS 
– Educação. Tema este 
que tem atingido dire-
tamente os municípios 
goianos. Lembramos 
que o ICMS educação é 
um incentivo as prefei-
turas a investirem mais 
em Educação.
 A discussão so-
bre o ICMS Educacional 
é através de proposta 
de Emenda Constitucio-
nal que altera o 9 1° do 
art. 107 da Constituição 
Estadual, acrescentan-
do-lhe o inciso IV, mais 
conhecido como ICMS 
da Educação. Visa alte-
rar os atuais critérios de 
distribuição do produto 
da arrecadação do ICMS 
pertencente aos municí-
pios, de modo a estabe-
lecer, dentre as parcelas 
de tal receita, uma, no 
percentual de 10%, a 
ser repassada com base 

em índice de evolução 
da qualidade de ensino 
fixado em lei estadual a 
ser alcançado pelo mu-
nicípio.
 Para o presi-
dente, Haroldo Naves, 
as atuais distribuições 
das cotas não são feitas 
igualitariamente. De 
acordo com ele, é pre-
ciso uma participação 
de todos os prefeitos e 
parlamentares, inde-
pendentemente de si-
glas partidárias para o 
êxito desse processo. “É 
inegável que existe uma 
fonte enorme de distor-
ção na distribuição or-
çamentaria dos municí-

pios. Isso ocorre porque 
a distribuição é dada 
com base no valor adi-
cionado, que é medido 
de quanto se produz no 
município”, pondera.
 A presente ini-
ciativa, denominada 
“ICMS Educação”, vem 
sendo adotada por vá-
rias Unidades da Fede-
ração, como forma de 
promover a melhoria 
dos índices da Educação 
Infantil e Fundamen-
tal, de responsabilidade 
constitucional dos mu-
nicípios, minimizando, 
inclusive, as distorções 
hoje verificadas na dis-
tribuição do aludido tri-

buto, reconhecidas sob a 
designação de “partilha 
sumária da cota parte”, 
com a possibilidade de 
redução das desigual-
dades socioeconômicas 
regionais ocasionadas 
por essa situação.
 O cenário da edu-
cação em todo o país re-
clama de fato providên-
cias urgentes no sentido 
de promover a evolução 
do ensino aprendizagem, 
sobretudo nos primeiros 
anos escolares, exigindo, 
por isso mesmo, a aplica-
ção de todos os recursos 
possíveis, de sorte que a 
adoção do “ICMS Edu-
cacional” significará me-
lhor equalização dos be-
nefícios da distribuição 
constitucional de recei-
tas, favorecendo, assim, o 
cumprimento dessa prio-
ritária responsabilidade 
do Estado.
 O repasse do 
“ICMS Educacional” 

observará o índice de 
evolução da qualidade 
do ensino em cada mu-
nicípio, a ser fixado em 
lei estadual, conforme 
prevê o incluso projeto 
de emenda, mediante 
o estabelecimento de 
critérios ou indicadores 
necessários à avaliação 
de sua eficiência na área 
educacional.
 Segundo a Cons-
tituição Federal, o Esta-
do pode estabelecer que 
75% da cota seja distri-
buída pelo Valor Adicio-
nado das mercadorias 
que o município produz, 
atualmente o índice é de 
85%. Ele será reduzido 
para permitir a inclusão 
dos seguintes critérios 
de partilha: 9% educa-
ção, 6% saúde, 5% no 
ecológico (que já existe 
em lei estadual), 2% em 
renda per capita, 2% em 
segurança pública e 1% 
em transparência.

 Para o governo 
essa proposta vai privi-
legiar melhor os muni-
cípios que apresentarem 
competitividade nos 
indicadores ecológicos; 
que desenvolvam pro-
gramas de educação 
infantil (pré-escola e 
creches); que reduzam 
a taxa de mortalidade 
infantil e indicadores de 
segurança pública, e te-
nham equipes de saúde 
da família e aqueles que 
invistam na transparên-
cia pública da gestão.
 Já a Federação 
Goiana de Municípios, 
defende uma proposta 
do ICMS de maneira di-
ferente e pede que seja 
estabelecido os seguin-
tes critérios, 10% fixo, 
5% ecológico, 4% edu-
cação, 2% saúde, 2% de-
sigualdade regional, 1% 
eficiência na arrecada-
ção e 1% transparência. 
Fonte: FGM

Foto: Divulgação
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Crixás/ GoiâniaFiliação

Operação de combate à carne clandestina 
apreende mais de 3 T em Niquelândia,

Colinas do Sul e Porangatu

Vice-prefeito Dr. Júnior Dietz filia se PSB
de Lúcia Vânia

O Ministério Público de Goiás e demais parceiros finalizaram nesta quinta-feira (27/4) mais uma operação do Programa Goiás Contra a Carne 
Clandestina. Desta vez, foram visitados os municípios de Niquelândia, Colinas do Sul e Porangatu, no Norte do Estado.

 O vice-prefei-
to de Crixás, Dr. Júnior 
Dietz, filiou se no dia 20 
de março ao Partido So-
cialista Brasileiro (PSB), 
num ato realizado na 
sede estadual do parti-
do, em Goiânia. O vice 
prefeito assinou sua fi-
liação diante da presi-
dente estadual do PSB, 
Senadora Lúcia Vânia, e 
de membros da executi-
vo do partido no Estado, 
cujos quais abonaram a 
ficha e saudaram a che-
gada de mais uma gran-
de lideranças da política 
do Norte Goiano.
 Na ocasião, Dr. 
Júnior reafirmou o com-
promisso com o futuro 
de Crixás e disse que 
ficou honrado com con-

vite para filiar se ao PSB, 
acrescentando também 
que senadora Lúcia Vâ-
nia é amiga de vários 
anos da família Dietz/
Oliveira e que a parla-
mentar já fez muito pelo 
desenvolvimento de 
Crixás.
 “Fico extrema-
mente honrado em ter 
a Senadora Lúcia Vânia 
abonando minha ficha 
de filiação, já que ela é 
companheira de longa 
data da nossa família. 
A senadora, quando 
foi primeira dama do 
Estado de Goiás, teve 
em minha avó, Honó-
ria Neves Dietz, que foi 
primeira dama de Cri-
xás, uma grande amiga. 
As duas estabeleceram 

uma parceria muito 
grande para o bem mu-
nicípio. Recentemente, a 
senadora destinou para 
Crixás, depois de uma 
solicitação da direção 
local do partido, cem 
cheques moradia no 
valor de cinco mil reais 
cada um, totalizando 
um valor de quinhentos 
mil reais. Breve ela tam-
bém estará destinando 
uma equipe para ma-
pear as necessidades de 
nosso município para 
dai destinar os recursos 
necessários para cada 
áreas. Desde as últimas 
eleições o companheiro 
Ely Gueroba havia me 
convidado para filiar ao 
partido, mas por conta 
de questões burocráti-

cas não foi possível na-
quele momento. Agora 
estamos prontos para 
cerrar fileiras dentro 

dessa importante legen-
da partidária em prol de 
Crixás, declarou Dr. Jú-
nior Dietz

 Sob a liderança 
da Senadora Lúcia Vâ-
nia, o partido está se for-
talecendo e projetando 
um crescimento grande 
nos próximos anos no 
Estado. Em 2018, Lúcia 
Vânia espera que o PSB 
eleja um grande núme-
ro de membros em âm-
bito nacional estadual e 
federal. Já em Crixás o 
partido é dirigido pelo 
presidente Ely Gueroba 
e vice presidente Sar-
gento Gomes vem cada 
vez mais angariando li-
deranças para o núcleo 
do seu seio. O objetivo, 
segundo seus dirigen-
te, é lançar um maior 
número de candidatos 
qualificados nas próxi-
mas eleições.

 No balanço fi-
nal da operação, inicia-
da no último dia 25, a 
Agrodefesa, Suvisa e a 
Vigilância Municipal de 
Niquelândia visitaram 
50 estabelecimentos, 
apreendendo 2.313 qui-
los de produtos de ori-
gem animal impróprios 
para consumo, além de 
ter sido efetuada uma 
prisão em flagrante. A 
prisão aconteceu por ter 
sido verificada a ocor-
rência de crime contra 
as relações de consu-
mo. No açougue não 
foi encontrado produto 
impróprio ao consumo, 
porém, em um cômodo 
ligado ao estabelecimen-
to por meio de uma por-
ta, foram encontrados 
dois freezers com pro-
dutos de origem animal 
mal acondicionados, 
com presença de moscas 
e sujeira, produtos de-
sembalados, apresentan-

Operação aconteceu entre os dias 25 e 27 em três municípios

do aspecto de estarem 
muito tempo guardados 
(ressecados) e sem com-
provação de origem. Os 
produtos dos dois free-
zers totalizaram 170 qui-
los, que posteriormente 
foram descartados e inu-
tilizados no aterro sani-
tário de Niquelândia.
 Já o Procon fez 
vistoria em 28 estabe-
lecimentos, tendo sido 
lavrados 26 autos de 
infração, 17 autos de 
apreensão e 2 termos 
de constatação. Foram 
ainda apreendidos 310 
quilos de produtos.
 A operação foi 
uma iniciativa do Centro 
de Apoio Operacional do 
Consumidor e Terceiro 
Setor, coordenador pelo 
promotor Rômulo Corrêa 
de Paula, pela 1ª Promo-
toria de Justiça de Nique-
lândia, em conjunto com 
os órgãos parceiros: Pro-
con Goiás, Agrodefesa,

 Superintendên-
cia de Vigilância Sanitá-
ria Estadual, Vigilância 
Sanitária Municipal de 
Niquelândia, Polícia Mi-
litar, Superintendência 
de Polícia Técnico-Cien-
tífica e Polícia Civil. A 
iniciativa teve o objetivo 
de fiscalizar os estabele-
cimentos de abate, ma-
nipulação e comercia-
lização de produtos de 
origem animal, visando 
combater a produção e 
venda de produtos de 
origem animal “clandes-
tinos”, ou seja, sem ins-
peção, sem rotulagem, 
com prazo de validade 
vencido ou fora dos pa-
drões de higiene.
 Participaram di-
retamente da operação o 
promotor Augusto César 
Borges Souza, titular da 
1ª Promotoria de Justiça 
de Niquelândia, e o dele-
gado do município, Ma-
noel Leandro da Silva.

Porangatu

 Enquanto es-
tava sendo realizada a 
operação em Niquelân-
dia, a Agrodefesa infor-
mou sobre a suspeita 
de possíveis irregulari-
dades em uma indús-
tria no município de 
Porangatu. Apesar de 
não possuir registro na 
Agrodefesa e Vigilância 
Sanitária, a unidade es-
tava produzindo quei-

jo, realizando o abate 
de suínos e industriali-
zando carne de origem 
animal. A pedido do 
promotor Wilson Nu-
nes Lúcio, titular da 2ª 
Promotoria de Justiça 
de Porangatu, a Polícia 
Militar acompanhou a 
equipe de fiscalização 
da Agrodefesa na ação.
 Nesta fiscali-
zação, realizada hoje 
(27/4), a Agrodefesa 
apreendeu 450 quilos 

de carne, 250 quilos 
de produtos lácteos e 
aplicou multas de R$ 
5 mil cada, em razão 
das irregularidades. A 
Vigilância Municipal 
também fez apreensão 
de produtos em estabe-
lecimento varejista que 
é do mesmo proprietá-
rio, o qual é sediado em 
frente à indústria. (Tex-
to: Cristina Rosa / Asses-
soria de Comunicação So-
cial do MP-GO)

Fotos: Arquivo da Promotoria de Niquelândia

Foto: Divulgação

Lúcia Vânia abona fixa do Dr Junior
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Governo de Goiás entrega moradias rurais em 
Divinópolis, Guarani, Crixás e Uirapuru

Trabalhador rural pode vir a ser pago com
“casa e comida” em vez de dinheiro

Em parceria com o Movimento Camponês Popular (MCP) e Caixa Econômica Federal, o Governo de Goiás entrega 104 moradias rurais em
quatro municípios, entre construção e reforma, com recursos do Cheque Mais Moradia

Governo de Goiás Economia

 O Governo de 
Goiás, por meio da 
Agência Goiana de Ha-
bitação (Agehab), entre-
ga no mês de maio pró-
ximos moradias rurais 
construídas e também 
reformadas com recur-
sos do Cheque Mais 
Moradia nos municípios 
de Crixás, Uirapuru, Di-
vinópolis e Guarani, nas 
regiões Norte e Nordes-
te do Estado. São 104 
moradias, das quais 81 
construções e 23 refor-
mas. Desde a implanta-
ção do programa de mo-
radia rural, em 2011, a 
administração Marconi 
Perillo assegurou mais 
de R$ 40 milhões de in-
vestimento para cons-
trução e reforma de ha-
bitações na zona rural. 
Esse programa goiano 
é considerado o melhor 
do País pela abrangên-
cia social e qualidade 
das casas, que têm 80 
metros quadrados e res-
peitam as características 
da cultura camponesa.
 A entrega das 
casas contará com as 
presenças do presidente 
da Agehab, Luiz Stival, 
representando o gover-
nador Marconi Perillo, 
representantes da Cai-

xa e do MCP. A Agen-
da começa por Crixás e 
Uirapuru, na sexta-fei-
ra, às 14h30, na Fazen-
da Quebra Coco. Serão 
entregues 65 unidades 
habitacionais, dentre as 
quais 39 construções e16 
reformas.
 No sábado, a 
solenidade de entrega 
acontece em Divinópo-
lis, na Fazenda Tingu, 
no Povoado de Vazan-
te, a partir das 16 horas. 
Trinta e duas famílias 
recebem as chaves da 
casa nova e outras sete 
famílias a reforma da 
moradia. O presidente 
da Agehab destaca que 
a parceria com o MCP 
tem sido muito exitosa. 
“Com foco em parceria, 
o governador Marconi 
Perillo tem feito uma 
revolução na área habi-

tacional em Goiás e que 
serve de exemplo para 
o País. É o caso do pro-
grama de moradia rural, 
referência de política 
habitacional de interes-
se social. Já executamos 
um convênio de mil mo-
radias com o MCP e es-
tamos finalizando outro 
com a entrega de mais 
mil moradias”, frisa Sti-
val.
 O Movimento 
Camponês Popular sa-
lienta que atualmente o 
programa beneficia 37 
municípios. A previsão 
até julho é de entrega de 
800 moradias na zona 
rural, entre construção 
e reforma. A próxima 
entrega acontecerá no 
dia 25 de maio, em San-
ta Terezinha (21 cons-
truções e 18 reformas), 
abrangendo ainda os 

municípios de Guari-
nos (40 construções e 
11 reformas) e Campos 
Verdes (4 construções 
e 3 reformas). A soleni-
dade será na Fazenda 
Bucania, às 16h30. Serão 
beneficiadas 97 famílias 
nesses municípios.

Referência nacional

 Considerado o 
melhor do País, o pro-
grama habitacional rural 
do Governo de Goiás já 
conquistou o Prêmio 
Caixa Melhores Práticas 
de Gestão e foi reconhe-
cido internacionalmente 
pela ONU-Habitat. Atu-
almente, há recursos do 
Cheque Mais Moradia 
empregados ou garanti-
dos para mais de 60 mu-
nicípios do Estado, entre 
construção e reforma, na 
maior parte dos casos 
em parceria com recur-
sos federais, do Progra-
ma Nacional de Habita-
ção Rural (PNHR). São 
mais de 3,7 mil unidades 
habitacionais entregues 
e em construção.  Além 
do MCP, o Estado tam-
bém tem convênio com 
o Movimento dos Tra-
balhadores Rurais Sem 
Terra (MST).

 As construções 
rurais são diferenciadas, 
em respeito às tradições 
do campo, com casas de 
80 metros quadrados 
e avarandadas. Desde 
2011, já foram beneficia-
das cerca de duas mil 
famílias no Estado nas 
regiões Norte, Nordes-
te, Sudeste, Sul e Noro-
este. Um novo convênio 
foi celebrado no ano 
passado pelo gover-
nador Marconi Perillo 
com a Caixa Econômi-
ca Federal/PNHR para 
expansão do programa, 
abrindo possibilidades 
de parcerias com todos 
os segmentos represen-
tativos do setor rural 
(prefeituras, sindicatos 
e movimentos sociais).
 O convênio em 
andamento da Agehab 
com o MCP é para cons-
trução e reforma de 
2.000 moradias, totali-
zando investimento de 
R$ 19 milhões do gover-
no estadual. Ao todo, 
entre recursos federais 
e estaduais, Goiás tem 
garantidos mais de R$ 
40 milhões. O presiden-
te da Agehab ressalta 
que o programa é fruto 
da sensibilidade e de-
terminação do governa-

dor Marconi Perillo de 
atender os 246 municí-
pios, não só nas cidades, 
mas também no campo. 
Segundo Luiz Stival, o 
Governo de Goiás reco-
nhece a importância do 
pequeno produtor rural. 
“O Programa de Mora-
dia Camponesa foi pen-
sado pelo governador 
e pelo ex-presidente da 
Agehab, Marcos Abrão, 
para valorização de nos-
sas raízes, devolvendo 
ao pequeno produtor o 
orgulho de viver e traba-
lhar no campo”, ressalta.
 De acordo com a 
coordenadora estadual 
do MCP, Jéssica da Silva 
Brito, o reconhecimento 
nacional do programa 
deve-se sobretudo à 
parceria com o Governo 
do Estado. “Não exis-
te outro programa de 
habitação de interesse 
social com casas de 80 
metros quadrados. Nem 
no campo nem na cida-
de. É o complemento 
do Cheque Mais Mora-
dia que possibilita essa 
melhoria da qualidade 
e do tamanho”, afirma a 
coordenadora. Segundo 
Jéssica, a maior deman-
da que os camponeses 
têm hoje é pela moradia.

Foto: Sérgio Willian

Proposta para trabalhadores rurais é ‘mais perversa do 
que a reforma trabalhista’, diz líder do PT

 Depois de apro-
var a reforma trabalhista, 
a Câmara dos Deputa-
dos passar a tratar, com 
apoio do governo, fe 
mudanças nas leis para 
trabalhadores rurais. A 
ideia é adotar o mesmo 
espírito do projeto apro-
vado na quinta-feira: 
não tratar o trabalhador 
como “coitadinho” e res-
tringir o poder da Justiça 
do Trabalho e Ministé-
rio Público do Trabalho 
sobre estabelecer novas 
regras ou interpretar as 
existentes. Conforme o 

site do jornal Valor Eco-
nômico, a proposta per-
mite que empresas pa-
guem seus funcionários 
não só com salário, mas 
mediante “remuneração 
de qualquer espécie” – 
o que pode ser fornecer 
moradia e alimentação.
 Além disso, 
diz o jornal, poderão 
aumentar para até 12 
horas a jornada diária 
por “motivos de força 
maior”, substituir o re-
pouso semanal dos fun-
cionários por um perío-
do contínuo, com até 18 

dias de trabalho segui-
dos, e a venda integral 
das férias dos emprega-
dos que moram no lo-

cal de trabalho. “É uma 
proposta mais perversa 
que a própria reforma 
trabalhista”, critica o co-

ordenador da bancada 
rural do PT, o deputado 
Beto Faro (PA). Entida-
des de defesa dos traba-
lhadores rurais, a Con-
tag e a Contar afirmam, 
em nota técnica que será 
distribuída aos parla-
mentares, que o projeto 
“fere de morte normas 
constitucionais e infra-
constitucionais relativas 
à saúde e segurança”.
 As modificações 
ficaram fora do parecer 
do deputado Rogério 
Marinho (PSDB-RN), re-
lator da reforma, por um 

acordo da bancada rura-
lista com o governo – são 
192 itens que deixariam 
o projeto muito maior 
e poderiam aumentar 
as resistências. “Alguns 
pontos da reforma apro-
vada já ajudam as em-
presas rurais, como o 
fim das horas in itinere, 
redução do tempo de 
almoço por acordo co-
letivo, as novas formas 
de contrato. Mas é claro 
que, pela especificidade 
do campo, merece uma 
legislação a parte”, diz 
Marinho.
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Pilar de GoiásParcerias

Prefeito Sávio assina convênio de 1 milhão de reais
 Nesta no último 
dia 12 o vice-governa-
dor de Goiás José Eli-
ton, recebeu o prefeito 
de Pilar de Goiás, Sávio 
Soares que esteva acom-
panhado pelo seu vice, 
João Grilo e pelo asses-
sor do deputado estadu-
al Talles Barreto, Geral-
do Ferreira.
 Nesse encontro 
o prefeito assinou con-
vênio no valor de R$ 
1.000.000,00, que serão 
investidos na pavimenta-
ção asfáltica do Setor Por-
tal Pilar de Ouro e no re-
capeamento asfáltico do 
povoado de Pilar Cruz. 
Agora o vice-governador 
e a equipe técnica da Se-
gov, darão início ao anda-
mento do convênio.

 Na ocasião, o 
prefeito Sávio destacou 
que Goiás irá realizar 
obras e melhorar a vida 
dos cidadãos dos pe-
quenos municípios. Os 
pilarenses agora pode-

rão comemorar a pavi-
mentação e o recape-
amento de Pilar Cruz. 
“Está é uma visão mu-
nicipalista do Governo 
do Estado e com esse 
apoio será possível me-

lhorar a qualidade de 
vida da nossa popula-
ção”, assevera o prefei-
to Sávio.
 Ele reconhece 
que os recursos chegam 

em momento oportuno, 
já que todas as adminis-
trações municipais pas-
sam por dificuldades e, 
sem essa parceria, em 
Pilar de Goiás, ele não 

teria condições de im-
plantar obras de tama-
nha importância como 
as que serão realizadas 
agora. Fonte: Jornal Vale 
Notícia

Goiás terá a primeira faculdade
do Brasil administrada pela Polícia Militar

 Goiás está pres-
tes a receber a primeira 
faculdade do Brasil ad-
ministrada pela Polícia 
Militar, aos moldes dos 
bem sucedidos colé-
gios militares que estão 
transformando a vida 
escolar de centenas de 
estudantes goianos. A 
diferença é que, contrá-
rio aos colégios milita-
res que são públicos, a 
faculdade será particu-
lar, explica o diretor pre-
sidente da Fundação Ti-
radentes – mantenedora 
da instituição, Tenente 
Coronel Cleber Apareci-
do Santos. “Já conquis-
tamos junto ao Ministé-
rio da Educação (MEC) 
o credenciamento neces-
sário para oferecermos 
cursos de Graduação e 
Pós Graduação, a partir 
do segundo semestre de 
2017”, conta.
 Apesar de ser 
denominada como Fa-
culdade da Polícia Mi-
litar, a instituição não 
se restringe à formação 
do efetivo policial, mas 
está aberta a todos os 
interessados em con-
cluir o ensino superior, 
em diferentes habili-
dades. A faculdade foi 

idealizada tendo como 
parâmetros o ensino de 
excelência oferecido no 
Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica (ITA) e no 
Instituto Militar de En-
genharia (IME).
 Segundo relata o 
Tenente Coronel Cleber, 
avaliações realizadas 
pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais (Inep) 
concederam à faculda-
de nota inicial quatro, 
de uma média máxi-
ma de cinco. Para obter 
essa nota, uma comis-
são avaliadora analisou 
os seguintes critérios: 
estrutura física, corpo 
docente, projeto peda-
gógico, plano de desen-

volvimento institucional 
e a capacidade econômi-
ca da mantenedora.
 
Sobre o ingresso na 
instituição

 A Faculdade da 
Polícia Militar vai rece-
ber alunos por meio de 
processo seletivo pró-
prio (vestibular) e tam-
bém pela nota obtida no 
Enem. Ela vai funcionar 
em parceria com o Co-
légio Vasco dos Reis, no 
setor Bueno, na capital 
Goiânia, em horário al-
ternativo ao das aulas 
do ensino médio. Já 
neste segundo semes-
tre serão oferecidos os 
cursos Tecnólogo em 

Segurança Pública, com 
duração de dois anos; e 
as pós-graduações MBA 
em Segurança Pública; e 
especialização em Ciên-
cias Policiais. A partir do 
próximo ano, o portfólio 
de cursos da Faculdade 
será incrementado com 
os cursos de Graduação 
de Enfermagem, Biome-
dicina e Educação Física.
  “Estamos ino-
vando ao trazer para o 
meio acadêmico o apro-
fundamento teórico so-
bre questões de seguran-
ça pública, contribuindo 
para o aprimoramento 
intelectual de todos que 
se interessam pela área. 
Já estamos recebendo 
consultas de diversos 

profissionais de vários 
Estados, interessados 
em saber mais detalhes 
sobre essas pós-gradua-
ções”, declarou.
 
Capital intelectual
 
 O corpo docen-
te da instituição foi for-
mado mediante análise 
curricular. “A maioria 
dos nossos professores 
são civis, tendo alguns 
militares elencados 
também”, informa o te-
nente coronel. Os perfis 
dos professores foram 
identificados de acordo 

com os cursos. Foram 
selecionados mias de 
85% do corpo docente 
composto por doutores 
e mestres.
 “Vamos impri-
mir o modelo de gestão 
dos colégios militares 
nesta faculdade. Portan-
to, serão tratados valores 
éticos, de disciplina e ci-
vismo dentro da faculda-
de. Nossos cursos são fo-
cados na formação social 
e na capacidade emocio-
nal, amparado por uma 
cultura motivacional e 
inovadora”, finaliza. Fon-
te: Site Goiás Agora

Fotos: Leo Iran

Fotos: Divulgação

Sávio discutindo com vice-governador sobre convênios
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Campos Verdes/ Brasília Capacitação

Campos Verdes participa do Encontro Municipal 
de Desenvolvimento Sustentável

Prefeito, Secretários e funcionários municipais participaram do Encontro Nacional em Brasília

 Aconteceu em 
Brasília, entre os dias 24 
e 28 de abril, o IV En-
contro dos Municípios 
com o Desenvolvimen-
to Sustentável (EMDS) 
realizado pela Frente 
Nacional de Prefeitos 
(FNP), em parceria com 
o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas (Sebrae). 
O evento bienal reúne 
prefeitas e prefeitos de 
todo país, além de mi-
nistros, parlamentares, 
secretários municipais 
e estaduais, pesquisa-
dores, estudantes e in-
tegrantes de delegações 
estrangeiras.
 O objetivo do 
encontro é buscar alter-
nativas na melhoria da 
governança da cidade. 
“A participação de re-
presentantes da nossa 
cidade trará o que há 
de avançado na melho-
ria da Gestão Pública. 
O evento reuniu 1.086 
prefeitos, 18 delegações 
estrangeiras levando 
para nosso conhecimen-
to, o desenvolvimento 
e a sustentabilidade ur-
bana. Um aprendizado 
que será aplicado em 
Campos, nosso prefeito 

Haroldo está de para-
béns e sempre tem bus-
cado e dado condições 
para que os funcioná-
rios públicos possam 
se profissionalizar cada 
vez mais para oferecer 
um atendimento e ser-
viço público de qualida-
de ”, afirma Carlos Vaz, 
diretor de arrecadação.
 Em sua quar-
ta edição, o EMDS tem 
como meta fomentar 
a construção e a pac-
tuação de alternativas 
para o enfrentamento 
da grave situação fiscal 
dos municípios brasilei-
ros. Para isso, tem como 
tema central “Reinven-
tar o financiamento e a 
governança das cida-
des”. Durante os cinco 
dias, ocorrem palestras 
e oficinas voltadas para 
a promoção do diálogo 
com a próxima geração 
de prefeitas e prefeitos. 
Os debates foram norte-
ados pelos eixos temáti-
cos: Serviços e políticas 
públicas como direitos 
da cidadania; Cidades 
inteligentes, inova-
doras, democráticas e 
transparentes; Direito à 
Cidade; Repactuação fe-
derativa, consorciamen-

to e desenvolvimento 
regional; Qualidade e 
eficiência na gestão pú-
blica e a judicialização 
da escassez; Agenda ur-
bana global e mudanças 
climáticas; Incentivo à 
economia local, empre-
endedorismo, emprego, 
trabalho e renda.
 O evento acon-
teceu no Estádio Na-
cional Mané Garrincha 
e reuniu cerca de nove 
mil pessoas represen-
tando municípios de 
todo país.

 Para o prefeito, 
Haroldo Naves, Cam-
pos Verdes caminha na 
direção de uma gestão 
com responsabilidade 
pública e melhorias 
estruturais. “O cená-
rio e participação do 
nosso município neste 

evento de nível inter-
nacional é ideal para 
estabelecer troca de in-
formações e experiên-
cias entre membros dos 
Executivos, fortalecer 
e organizar propostas 
de melhoria e aperfei-
çoamento da gestão, a 

partir de agendas pro-
positivas de desenvol-
vimento local susten-
tável que possa gerar 
investimentos e empre-
gos”, comentou Harol-
do Naves. Fonte: Asses-
soria de Comunicação da 
Prefeitura

Foto: Divulgação



Maio de 2017www.imprensadocerrado.com.br12    |

Projeto Arte na Rua resgata a história de Crixás e 
capacitada artesãs para o mercado de trabalho

Grupo registrou, em pinturas, algumas das principais cenas históricas da cidade nos bancos da praça Matriz

 Nada melhor 
para preservar a histó-
ria de um lugar do que 
registrar as marcas do 
tempo. Com essa inspi-
ração, o projeto Expoar-
te - Arte na Rua coloriu 
os bancos da praça Ma-
noel Rodrigues Tomaz, 
localizada em frente à 
Paróquia Nossa Senho-
ra da Conceição, mais 
conhecida como igreja 
Matriz, em Crixás.
 O grupo é com-
posto por 30 artesãs, 
todas moradoras da ci-
dade. “Quando pensa-
mos em criar o projeto, 
três anos atrás, tudo o 
que queríamos é que as 
memórias e histórias da 
nossa cidade não caís-
sem no esquecimento. 
E a melhor forma para 
não deixar nosso passa-
do desaparecer é regis-
trá-lo em locais que fa-
zem parte da rotina das 
pessoas”, relata Joyce 
Tavares, diretora e ide-
alizadora do Expoarte - 
Arte na Rua.

O projeto possui três 
pilares:

- Oficinas semanais de 
pintura e artesanato;
- Exposição das obras de 
arte produzidas durante 
as oficinas;
- Intervenções artísticas 
em locais públicos.

 A pintura dos 
bancos da praça Mano-
el Rodrigues Tomaz é 
um exemplo desse últi-
mo vértice. As pinturas 
resultantes das oficinas 

constituem uma mostra 
permanente e são parte 
de apenas uma das co-
leções de intervenção 
urbana a serem criadas 
pelo projeto. “Até o final 
do ano faremos várias 
mostras em pontos di-
versos da cidade. Nos-
so objetivo é constituir 
um catálogo variado e 
incentivar a população 
a conhecer mais a cida-
de e nossa história”, co-
menta Joyce.
 Intitulada “Res-
gatando a história de 

Crixás”, a mostra reúne 
oito pinturas, nos bancos 
ao redor da Igreja Ma-
triz da Paróquia Nossa 
Senhora da Conceição 
e retratam algumas das 
principais construções 
que já são referência na 
cidade. A mostra já se 
tornou um ponto turísti-
co para os visitantes.

Apoio local

 A AngloGold 
Ashanti possui como 
um de seus principais 

valores tornar melhor 
as comunidades onde 
está inserida. Por isso, 
logo que o projeto foi 
apresentado à empre-
sa, o mesmo foi inclu-
ído entre àqueles que 
seriam apoiados. O 
Expoarte - Arte na Rua 
é patrocinado pela pro-
dutora de ouro, via Lei 
Rouanet de Incentivo à 
Cultura.
 “O Expoarte – 
Arte na Rua reúne dois 
importantes viés, con-
siderados fundamen-
tais para a AngloGold 
Ashanti: resgate e pre-
servação da história lo-
cal; e capacitação para o 
mercado de trabalho”, 
analisa Rogério Carva-
lho, gerente de Susten-
tabilidade e Adminis-
tração da empresa.

Sobre a AngloGold 
Ashanti

 Uma das maio-
res produtoras de ouro 
do mundo, no Brasil a 

CrixásProjeto Social

Fotos: Lanuzio Vicente

empresa possui minas 
e plantas metalúrgicas 
e de beneficiamento dis-
tribuídas nos estados de 
Minas Gerais e Goiás. 
Seus negócios englo-
bam 17 operações em 
9 países, gerando mais 
de 60 mil empregos. A 
AngloGold Ashanti tem 
sede em Johanesburgo, 
na África do Sul, e suas 
ações são negociadas 
nas bolsas de Johanes-
burgo, Nova York, Aus-
trália e Gana.
 Com mais de 4 
mil empregados diretos, 
as operações brasileiras 
respondem por 15,3% da 
produção global de ouro 
do grupo e estão entre 
as mais avançadas do 
mundo no campo da tec-
nologia de mineração, 
pela excelência dos equi-
pamentos e processos 
utilizados e pelo desen-
volvimento de soluções 
de engenharia para a ati-
vidade de mineração em 
subsolo. Fonte: Assessoria 
de Imprensa da empresa


