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Pontuando as principais necessidades proposto pelo 
Conselho Nacional de Saúde, a Prefeitura de Crixás, rea-
lizou a 1ª Conferência Municipal de Saúde das Mulheres 
e Vigilância em saúde. Pág. 6

A Administração da Prefeitura Municipal, em parceria 
com a Emater, realizou neste último sábado, dia 13, um 
dia de campo para os proprietários de peixe, os pisci-
cultores. Pág. 6

O artigo técnico ‘Abertura de slot fogo a fogo e fogo úni-
co’ recebeu o prêmio especial de Segurança, distinção ofe-
recida ao principal artigo técnico relacionado à segurança 
na indústria minero-metalúrgica. Pág. 10

Crixás promove 1ª Conferência 
Municipal de Saúde da Mulher e 

Vigilância em Saúde

Dia de campo da
Piscicultura é realizada em

Campos Verdes

Circuito das Cavalhadas:
Goiás cria calendário para as disputas 

entre mouros e cristãos

Cores e tradições. O governador Marconi Perillo lançou nesta quarta-feira, dia 31, embaixo das tradicionais jabuticabeiras do Palácio das Esmeraldas, em Goiânia, o 
Circuito das Cavalhadas de Goiás, que cria um calendário oficial para as celebrações das disputas entre mouros e cristãos, em 13 municípios do Estado. Pág. 3

Serra Grande é reconhecida 
pelo seu empenho na melhoria 

da segurança para o empregado



Maio de 2017www.imprensadocerrado.com.br2    |

Artigo

Por Orlando Naziozeno

O Município e a Reforma Agrária

 O modelo de Reforma Agrária implantado 
no Brasil tem muitas imperfeições, o acampado 
após vários anos de sofrimento embaixo de lonas 
à margem das rodovias, quando recebe sua parcela 
apenas se encerra a primeira etapa de sua via crucis. 
A nova etapa que se inicia em alguns projetos de 
assentamento tem levado até 10 anos para ter mo-
radia digna e energia elétrica.
 São deixados à própria sorte e dependendo 
de grande dose de boa vontade e sacrifício do ges-
tor municipal na já apertada receita para atender 
esta nova população que chega no município sem 
contrapartida do Estado e da União. Apesar de ser 
um programa do Governo Federal, o INCRA não 
executa obras primárias e nem repassa recursos 
para os municípios atenderem  emergencialmente.
 A injustiça é ainda maior com os municí-
pios, somente as transparências legais como F.P.M 
e recursos da saúde que são distribuídos de acordo 
com a população. O governo se utiliza do censo 
decenal e estimativa anual feita pelo IBGE, desco-
nhecendo assim a migração populacional a curto 
prazo, ficando os municípios com as novas despe-
sas na saúde, educação e assistência social sem a 
devida compensação, tendo que aguardar duran-
tes anos até o novo censo geral que acontece de 10 
em 10 anos.
 Na era da informática, facilmente com ali-
mentação feita através de cadastros do INCRA, te-
ríamos atualizações populacionais anual em tempo 
real corrigindo os índices do F.P.M e recursos das 
áreas prioritárias, dando suporte aos municípios 
para atender essa nova demanda. É o que eu penso!

Orlando Silva Naziozeno é médico, formado pelo 
Universidade Federal de Goiás,  foi prefeito por qua-
tro mandatos em Crixás.

Geral
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  Para Pensar
 A DIFERENÇA DE UM JUIZ CONCURSADO DE JUIZ NO-
MEADO...sim os nossos 11 ministros do S.T.F. são juízes e lá estão sem 
concurso... faço das palavras de uma juíza concursada um momento 
de reflexão... pôr você PRA PENSAR... veja o que diz a Doutora Lu-
dimilla lins Grilo, estamos vivendo um momento um momento onde 
varios paradigmas estão sendo quebrados...
 A atual composição do STF revela que, dentre os 11 Ministros 
(sim, M-I-N-I-S-T-R-O-S!), apenas dois são magistrados de carreira: Rosa 
Weber e Luiz Fux. Ou seja: nove deles não têm a mais vaga ideia do que 
é gerir uma unidade judiciária a quilômetros de distância de sua família, 
em cidades pequenas de interior, com falta de mão-de-obra e de infra-es-
trutura, com uma demanda acachapante e praticamente inadministrável.

 Julgam grandes causas – as mais importantes do Brasil – sem terem nunca sequer julgado um 
inventariozinho da dona Maria que morreu. Nem uma pensão alimentícia simplória. Nem uma medida 
para um menor infrator, nem um remédio para um doente, nem uma internação para um idoso, nem 
uma autorização para menor em eventos e viagens, nem uma partilhazinha de bens, nem uma aposen-
tadoriazinha rural. Nada. NADA.
 Certamente não fazem a menor ideia de como é visitar a casa humilde da senhorinha acamada 
que não se mexe, para propiciar-lhe a interdição. Nem imaginam como é desgastante a visita periódica 
ao presídio – e o percorrer por entre as celas. Nem sonham com as correições nos cartórios extrajudi-
ciais. Nem supõem o que seja passar um dia inteiro ouvindo testemunhas e interrogando réus. Nunca 
presidiram uma sessão do Tribunal do Júri. Não conhecem as agruras, as dificuldades do interior. Não 
conhecem nada do que é ser juiz de primeiro grau. Nada.
 Do alto de seus carros com motorista pagos com dinheiro público, não devem fazer a menor 
ideia de que ser juiz de verdade é não ter motorista nenhum. Ser juiz é andar com seu próprio carro – 
por sua conta e risco – nas estradas de terra do interior do Brasil. Talvez os Ministros nem saibam o que 
é uma estrada de terra – ou nem se lembrem mais o que é isso.
 Às vezes, nem a gasolina ganhamos, tirando muitas vezes do nosso próprio bolso para susten-
tar o Estado, sem saber se um dia seremos reembolsados - muitas vezes não somos. Será que os juízes, 
digo, Ministros do STF sabem o que é passar por isso?
 Por que será que os réus lutam tanto para serem julgados pelo STF (o famoso “foro privilegia-
do”) – fugindo dos juízes de primeiro grau como o diabo foge da cruz?  Por que será que eles preferem 
ser julgados pelos “juízes” indicados politicamente, e não pelos juízes concursados?
 É por essas e outras que, sem constrangimento algum, rogo-lhes: não me coloquem no mesmo 
balaio do STF. Faço parte da outra Justiça: a de VERDADE. (Edson Mendes)

Por Edson Teixeira Mendes
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Governo de Goiás Cultura

Circuito das Cavalhadas: Goiás cria calendário 
para as disputas entre mouros e cristãos

Cores e tradições. O governador Marconi Perillo lançou nesta quarta-feira, dia 31, embaixo das tradicionais jabuticabeiras do
Palácio das Esmeraldas, em Goiânia, o Circuito das Cavalhadas de Goiás, que cria um calendário oficial para as celebrações das disputas

entre mouros e cristãos, em 13 municípios do Estado.

 Para incentivar 
e valorizar as manifesta-
ções culturais do Estado, 
o governador anunciou 
a criação do Cartão do 
Cavaleiro, que se destina 
a ajudar os participantes 
das Cavalhadas na aqui-
sição dos materiais para 
confecção das roupas. 
Muitos deles reclamam 
de dificuldades na aqui-
sição dos materiais para 
confecção das fantasias. 
Para garantir o benefício, 
o Governo de Goiás deve 
enviar projeto de lei para 
votação da Assembleia 
Legislativa.
 Participantes das 
cavalhadas de vários 
municípios – Santa Cruz, 
Pirenópolis, Jaraguá, Pal-
meiras de Goiás, Corum-
bá, Santa Terezinha, São 
Francisco – participaram 
do lançamento do Circui-
to das Cavalhadas, vesti-
dos a caráter. Um grupo 
cavaleiros mirins de Co-
rumbá, acompanhados 
pela Banda 13 de Maio, a 
mais antiga de Goiás, fez 
uma apresentação espe-
cial em homenagem ao 
governador e à primeira-
dama Valéria Perillo, que 
nasceu em Pirenópolis, 

cidade onde a tradição 
cultural das Cavalhadas 
passa de geração a gera-
ção há quase 200 anos.
 “Nasci e cresci 
vendo as Cavalhadas de 
Palmeiras de Goiás e elas 
fazem parte da minha 
identidade cultural”, dis-
se Marconi, ao destacar 
que trata-se de uma ce-
lebração de laços de paz 
entre as pessoas. “Nas Ca-
valhadas, o professor uni-
versitário e o agricultor 
celebram juntos”, ressal-
tou Marconi, ao enfatizar 
o clima de fraternidade 
entre as pessoas, uma 

vez que é acima de tudo 
uma manifestação de fé 
das pessoas. Segundo ele, 
“Goiás caminha para o fu-
turo sem perder os laços 
com a sua história”.
 O vice-governa-
dor José Eliton parabeni-
zou Marconi pela ideia de 
criar o Cartão do Cavalei-
ro, que valoriza aqueles 
que ajudam na manuten-
ção da tradição, que é um 
“patrimônio imaterial” 
de Goiás. Valéria Perillo 
disse ter o maior orgulho 
de participar das Cava-
lhadas, símbolo maior 
das tradições de Goiás.
 Para o presiden-
te da Goiás Turismo, 
Leandro Garcia, as Ca-
valhadas se inserem no 
contexto de Goiás “e suas 
experiências inesquecí-
veis”. Além de ser uma 
tradição, fortalece o tu-
rismo cultural no Estado. 
Na avaliação da secretá-
ria de Educação, Raquel 
Teixeira, as Cavalhadas 
fortalecem a identida-
de cultural dos goianos 
e cria um sentimento de 

orgulho de sua herança.
 Treze municípios 
integram o Circuito das 
Cavalhadas. Este ano, 12 
estão participando: Pos-
se, Santa Cruz, Jaraguá, 
Pirenópolis, Palmeiras, 
Hidrolina, São Francisco, 
Santa Terezinha, Corum-
bá, Pilar, Luziânia e Ni-
quelândia.

A tradição das Cavalhadas

 Conhecidos como 
mouros, os muçulmanos 
da Mauritânia invadiram, 
no século VIII, o sul da Pe-
nínsula Ibérica, dominan-
do a região de Granada, 
de onde foram expulsos 
somente em fins do sécu-
lo XV. Foram quase 800 
anos de ocupação moura 
por quase toda a penínsu-
la, o que, inegavelmente, 
colaborou para o avanço 
tecnológico destas nações, 
uma vez que os muçulma-
nos árabes, propagadores 
do islamismo, eram mais 
evoluídos, do ponto de 
vista tecnológico, artístico 
e cultural, do que os cris-
tãos da época. Os reis que 
resistiram a este avanço 
refugiaram-se ao norte da 
península e mantiveram 
intacta sua cultura, vindo 
deles a iniciativa de expul-

são da soberania moura na 
Península Ibérica.
 Incorporada ao 
folclore, durante séculos, 
a História de ‘Carlos Mag-
no e os 12 pares da Fran-
ça’ era atração nas vozes 
dos trovadores e, somente 
no século XIII, em Portu-
gal, é que resolveu insti-
tuí-la como uma festivi-
dade, aos modos de uma 
representação dramática, 
quase que como um jogo 
de xadrez, a fim de incen-
tivar a instituição cristã 
e o repúdio aos mouros. 
Num grande campo de 
batalha, onde de um lado, 
o lado do poente, 12 cava-
leiros cristãos vestidos de 
azul, a cor do cristianis-
mo, lutam contra 12 cava-
leiros mouros vestidos de 
vermelho, encastelados 
no lado do sol nascente.
 No Brasil esta re-
presentação dramática 
foi introduzida, sob au-
torização da Coroa, pelos 
jesuítas com o objetivo de 
catequizar os gentios e 
escravos africanos, mos-
trando nisto o poder da 
fé cristã. Por todo o Brasil 
encontramos as Cavalha-
das sendo representadas, 
em diferentes épocas, 
prova de que esta mani-
festação folclórica nada 
tem a ver, de origem, com 
a Festa do Divino ou a 
Pentecostes, como é no 
caso de Pirenópolis.
 Introduzida em 
Pirenópolis em 1826, pelo 
padre Manuel Amâncio da 
Luz, como um espetáculo 
chamado de “O Batalhão 
de Carlos Magno”. Pire-
nópolis manteve forte esta 
tradição, uma porque os 
primeiros colonizadores 
da antiga cidade minera-
dora eram, em sua maio-
ria, portugueses oriundos 
do norte de Portugal, local 
onde mais se resistiu à in-
vasão moura, outra porque 
o caráter centralizador da 
população dominante viu 
com bons olhos o efeito 
separatista entre as classes 
sociais. Porém o que mais 
motiva a população a man-
ter viva a infindável rixa 
entre muçulmanos e cris-
tãos é a beleza do espetácu-
lo e o prazer pela montaria. 
Fonte: site Goiás agora

Comitiva de Pilar de Goiás também compareceu ao evento
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CrixásReivindicações

Vereadores solicitam torre de
celular para o distrito de Auriverde

O pedido, assinado pelos vereadores Tiago Dietz e Pedrinho sem Terra, foi entregue à
deputada federal Flávia Morais, em Goiânia

 Recentemente a 
deputada federal Flávia 
Morais recebeu em seu 
escritório político, em 
Goiânia, os vereadores 
Tiago Dietz (PSDB) e 
Pedro Fernandes Neto 
(PDT), o Pedrinho Sem 
Terra, que foram ao en-
contro da parlamentar 
com o objetivo de apre-
sentar algumas deman-
das do município de 
Crixás, especialmente 
do distrito de Auriver-
de, ou Gominho. Entre 
as reinvidicações, uma 
torre de telefonia celu-
lar para o distrito, um 

sonho antigo da comu-
nidade local. Na oca-
sião, acompanhavam 
os vereadores, o ex-pre-
feito Olímpio César, o 
vereador Álvaro Lopes, 
Tiãozinho do Ônibus e a 

assessora Lucicleide.
 De acordo com o 
presidente da Câmara, 
vereador Tiago Dietz, 
que assina a solicitação 
juntamente com o ve-
reador Pedrinho sem 

Terra, o momento ago-
ra é de agradecer à de-
putada federal Flávia 
Morais pelo carinho 
que tem pela cidade de 
Crixás. Ele afirmou que 
acredita que a solicita-
ção será atendida. “So-
licitamos da deputada 
sua atuação no sentido 
de conseguir levar para 
Auriverde uma tor-
re de celular. Sabemos 
que não será uma tare-
fa fácil, haja vista que 
a operadora de celular 
visualiza a demanda, 
o numero de possíveis 
usuários e, Auriverde, 

tem cerca de 200 casas, 
algo em torno de 1500 
moradores, o que difi-
culta a operadora de ce-
lular fazer a instalação 
lá, devido a demanda, 
que é pequena. Aliás, é 
bom ressaltar, que a de-
putada não prometeu 
a instalação da antena 
e sim seu empenho em 
busca desse benefício”, 
esclareceu Tiago Dietz à 
nossa equipe de repor-
tagem.
 Da mesma for-
ma, o vereador Pedri-
nho sem Terra disse 
que está confiante que 

a solicitação será aten-
dida, pois a deputada 
Flávia Morais é um par-
lamentar atuante. Se-
gundo Pedrinho, além 
da torre de celular, 
também foi solicitado 
à deputada a liberação 
de uma emenda no va-
lor de R$ 300 mil que 
serão usados na infra-
estrutura asfáltica nos 
setores que ainda não 
gozam do benefício, e a 
realização de um muti-
rão da saúde em Auri-
verde, onde pretendem 
atender pelo menos 500 
pessoas. “Além disso, 
a deputada já destinou 
uma emenda para a 
aquisição de uma retro-
escavadeira para nosso 
município, a qual deve 
ser entregue em setem-
bro”, disse Pedrinho 
Sem Terra, que além de 
vereador, é presidente 
do PDT de Crixás.

Prefeitura de Pilar de Goiás promove 
festa em homenagens as mães

 A Prefeitura Mu-
nicipal de Pilar de Goiás 
promoveu mais uma vez 
já tradicional festa de con-
fraternização do “Dias 
Mães”, realizada na noi-
te de ontem (12/06). O 
evento, que aconteceu de 
forma brilhante no Clube 
Municipal reuniu cente-
nas de pessoas, tendo em 
vista que o espaço ficou 
pequeno para acomodar 
todas os presentes.
 A festa é uma 
promoção da secretaria 
de assistência, Capitane-
ada por Flaviane Cássia 
de Lima e sua equipe, 
com apoio de colabora-
dores e de outras secre-

tarias do governo da ci-
dade de Pilar de Goiás.
 A noite foi mar-
cada por homenagens, 
sorrisos e surpresas. 
Logo na entrada, as mãe 
que ali chegavam para 
grande festa eram re-
cepcionadas com uma 

pequena lembrança, que 
marcava aquele momen-
to tão sublime. Na opi-
nião de todos, era visível 
a emoção no rosto de 
cada mãe ali presente, 
diante de tamanho cari-
nho para com preparo e 
organização do evento

 O prefeito Sávio 
Soares satisfeito em ver a 
alegria das mães reunidas 
desejou parabéns a todas, 
garantindo estar feliz em 
realizar mais um ano de 
festa, pois como de cos-
tume da administração, 
“Estamos satisfeitos por 

promover uma festa tão 
grandiosa para as mães 
de Pilar de Goiás e de 
todo o município. Tenho 
certeza que todos que es-
tiveram vivenciando esse 
momento saíram com o 
seu coração irradiando de 
alegria e esse foi o nosso 

objetivo”, declarou o pre-
feito Sávio Soares.
 Durante o evento, 
grupos de alunos da rede 
municipal de ensino e do 
PETI realizaram apresen-
tações para homenagear 
as mamães. Ao longo da 
noite, centenas de pre-
sentes foram sorteados e 
distribuídos entre home-
nageadas. Mas a multi-
dão aguardava mesmo 
era sorteio, por meio de 
bingo, dos prêmios prin-
cipais. Entre eles estava 
uma TV, uma Geladeira, 
uma Geladeira Duplex, 
Fogão, Tanquinho e Lava-
dora de Roupas.
 Todos os presen-
tes e brindes, que foram 
sorteadas na noite, foram 
uma cortesia de colabo-
radores, comerciantes lo-
cais e dos secretários mu-
nicipais do Governo da 
cidade de Pilar de Goiás.

Fotos: Lanuzio Vicente

Foto: Divulgação

Flávia Morais e seu esposo ao lado dos vereadores Tiago 
e Pedrinho
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Crixás Prevenção

Dia de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes tem atividades em Crixás

 Dia 18 de maio é 
o Dia Nacional de   em 
todo Brasil. Para marcar 
a data e abordar essa te-
mática ainda cheia de 
dúvidas e preconceito, o 
Secretaria Municipal de 
Ação Social de Crixás, 
Conselho Tutelar local e 
Mineração Serra Grande 
(AngloGold Ashanti) re-
alizam ações para abor-
dar a temática e debater 
o assunto, visando mo-
bilizar, de forma educa-
tiva, conscientizar a po-
pulação da importância 
da denúncia de todos os 
tipos de violação sexual 
contra crianças e adoles-
centes.
 Entre as ações e 
mobilizações estavam: 
Palestras nas Escolas 
Municipais com a psi-
cóloga Idelma Oliveira 
e a fonoaudióloga Tatia-
ne Borges, abordando 
o tema de Combate ao 
Abuso e à Exploração 
Sexual de Crianças e 
Adolescentes, caminha-
da e blitz da Campanha 
Faça Bonito, com adsi-
vaço de veículos, e en-

trega de panfletos com a 
participação da Primeira 
Dama Raissa Marzochio.
 Outra ação em 
alusão ao 18 de maio foi 
concurso de frases nas 
Escolas Municipais. Os 
alunos vencedores ga-
nharam como prêmios 
um KIT (camiseta e cane-
ta) e um ensaio fotográfi-
co com a fotógrafa Kassia 
Ferraz. As frases vence-
doras e os alunos que as 
criaram e suas respecti-
vas escolas foram:

“DEFENDA-SE! O ABU-
SO SEXUAL É CRIME! 
PROTEJA-SE!” Frase 
criada pela aluna: Ra-

nielly Antunes Paixão, da 
Escola Municipal Sebas-
tião Rodrigues De Brito.

“O ABUSO SEXUAL 
NÃO É BEM VINDO!” 
Frase criada pelo aluno: 
Werick Vaz dos Santos, 
da Escola Municipal Ho-
rizonte Novo.

“QUANDO SE ABU-
SA SEXUALMENTE 
DE UMA CRIANÇA 
OU ADOLESCENTE 
O PREJUÍZO É PARA 
A VIDA TODA!” Frase 
feita pela aluna: Glau-
ciele Costa dos Anjos, da 
Escola Municipal Izabel 
Miranda.

Histórico

 No dia 18 de 
maio de 1973, em Vitó-
ria-ES, a menina Araceli 
Santos foi sequestrada, 
espancada, estuprada, 
drogada e assassinada 
numa orgia de drogas 
e sexo. Seu corpo, que 
apareceu seis dias de-
pois, foi desfigurado por 
ácido. Os agressores de 
Araceli ficaram impu-
nes. Este fato divulgado 
pela mídia chocou toda 
a nação, ficando conhe-
cido como “Caso Arace-
li”. Infelizmente, o “caso 
Araceli” foi apenas mais 
um, dentre tantos que 
acontecem em nosso dia 
a dia, manchando a so-
ciedade brasileira, atra-
vés desta cruel forma 
de violação de direitos e 
degradação da vida hu-
mana, especialmente da 
infância e adolescência. 
No Brasil, a problemá-
tica da violência sexual 
contra crianças e ado-
lescentes tem se mani-
festado através do abu-
so intra e extra familiar 

e da exploração sexual 
comercial, tornando-se 
cada vez mais evidente.
 Com o objetivo 
de sensibilizar e mobi-
lizar a sociedade para 
o enfrentamento dessa 
problemática, represen-
tantes de organizações 
governamentais e não-
governamentais propu-
seram a criação de um 
Dia Nacional de Com-
bate ao Abuso e Explo-
ração Sexual de Crian-
ças e Adolescentes. Esse 
dia foi instituído em 
2000, pela Lei Federal 
nº 9970/00. O art. 4º do 
Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA, Lei 
Nº 8069/90), assegurado 

pelo art. 227 da Consti-
tuição Federal de 1988, 
aponta que é dever da 
família, da sociedade, e 
do Estado, assegurar à 
criança e ao adolescen-
te, com absoluta priori-
dade, o direito à vida, 
à saúde, à alimentação, 
à educação, ao lazer, 
à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e 
à convivência familiar 
e comunitária. O Esta-
tuto ainda garante que 
crianças e adolescentes 
devem ser protegidos 
de toda forma de negli-
gência, discriminação, 
exploração, violência, 
crueldade e opressão.

Fotos: Kássia Ferraz

Uruaçu recebe fase regional dos Jogos Estudantis de Goiás
 A Secretaria de 
Educação, Cultura e 
Esporte (Seduce) deu 
início, em Uruaçu, ao 
2º polo de competições 
da fase regional dos Jo-
gos Estudantis de Goi-
ás. Durante três dias o 
município recebe estu-
dantes-atletas de qua-
tros regiões do Estado, 
em disputa classificató-
ria para a grande final 
da competição que será 
em agosto na cidade de 
Anápolis.
 A abertura ofi-
cial do evento foi na 
feira coberta Cepalur, 
com a presença de supe-
rintendentes da Seduce, 
subsecretários regionais 
e várias autoridades lo-
cais. Cerca de duas mil 
pessoas prestigiaram a 
festa de abertura, que 
contou com desfile das 
equipes, apresentação 
da fanfarra do Colégio 
Polivalente de Uruaçu 

e de um grupo de dança 
que reproduziu a cele-
bração dos Jogos Olím-
picos na antiguidade. A 
representação, que cha-
mou a atenção do pú-
blico pela presença de 
elementos mitológicos 
e beleza das roupas típi-
cas, foi coordenada pe-
las professoras Simone 
Portela e Márcia Lemes.
 Os Jogos Es-
tudantis de Goiás são 
organizados pela Su-
perintendência de Des-

porto Educacional da 
Seduce com o objetivo 
de fomentar o interes-
se dos estudantes pelas 
práticas esportivas den-
tro das escolas, incenti-
vando também o surgi-
mento de novos talentos 
nessa área, além de pro-
mover o intercâmbio so-
ciocultural e desportivo 
entre os participantes e 
contribuir para o desen-
volvimento integral do 
aluno/atleta. A compe-
tição envolve mais de 20 

mil estudantes dos 246 
municípios goianos.
 O professor 
Maurício Roriz, supe-
rintendente do Despor-
to Educacional destacou 
o apoio da secretária 
Raquel Teixeira, ressal-
tando o número de par-
ticipantes, desenvolvi-
mento qualitativo dos 
atletas e avanços gerais 
do esporte estudantil de 
Goiás. Além dele par-
ticiparam da abertura 
do evento a superin-

tendente Márcia Rocha 
Antunes e os subsecre-
tários Solange Silvina, 
Sonja Lacerda, Marcelo 
Oliveira e Honorival Fa-
gundes.

Jogos

 Nesta segunda 
parte da competição, os 
campeões da fase inter-
municipal das 40 Sub-
secretarias Regionais 
foram subdivididos em 
três polos de competi-
ção, sendo o primeiro em 
Goianésia (já disputa-
do), Uruaçu (de 1º a 4/6) 
e Jataí (entre os dias 22 
a 25/6), buscando uma 
vaga na finalíssima (fase 
III), onde serão conheci-
dos os atletas e equipes 
campeãs do Estado.
 Cada polo re-
cebe competidores e 
delegações esportivas 
dos municípios circun-
vizinhos para a realiza-

ção da etapa. A fase III 
representa a finalíssima 
e seleciona os represen-
tantes de Goiás para os 
Jogos Escolares da Ju-
ventude 2017, que este 
ano serão realizados de 
setembro a novembro 
em Brasília e Curitiba.
 Os Jogos Estu-
dantis envolvem alunos 
das redes pública e pri-
vada e são compostos 
por modalidades espor-
tivas individuais como 
Atletismo, Badminton, 
Ciclismo, Judô, Luta 
Olímpica, Natação, Tê-
nis de Mesa, Vôlei de 
Praia e Xadrez e coleti-
vas, que incluem Bas-
quete, Futsal, Handebol 
e Vôlei. As disputas en-
volvem categorias femi-
nino e masculino distri-
buídos por faixa etária, 
sendo Infantil de 12 a 14 
anos e Juvenil (15 a 17 
anos). Comunicação Se-
torial Seduce

Foto: Divulgação
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CrixásSáude

Dia de campo da Piscicultura é 
realizada em Campos Verdes

 A Administra-
ção Municipal, através 
da Secretaria de Desen-
volvimento, Câmara de 
Vereadores, em parceria 
com a Emater, realizou 
neste último sábado, 
dia 13, na propriedade 
do senhor Welder Mar-
ques, Fazenda Córrego 
Fundo, um dia de cam-
po para os proprietá-
rios de peixe, os pisci-
cultores.
 O evento contou 
com a presença dos pro-
dutores do município 
de Campos Verdes.

 O encontro abor-
dou os temas voltados 
para o manejo e a co-
mercialização do peixe, 
além de palestras com 
os temas sobre Licencia-
mento e o novo Código 
Ambiental, escolha de 
terreno e a construção 
de tanques. “Nutrição 
e manejo alimentar dos 
peixes”, “Qualidade da 
água e espaçamento do 
pescado”, Comerciali-
zação e boas práticas no 
preparo do pescado.
  A Administra-
ção Municipal vem 

dando todo apoio aos 
piscicultores. Com o 
aumento significativo 
da cadeia produtiva da 
piscicultura, a Secreta-
ria de Desenvolvimento 
vem realizando vários 
trabalhos auxiliares aos 
produtores como a pa-
trulha mecanizada, com 
os caminhões caçam-
ba, a Pá Carregadeira 
e Retroescavadeira, na 
construção, reforma e 
ampliação dos tanques 
de peixes. Fonte: Ascom 
- Prefeitura de Pilar de 
Goiás

Mais R$ 477 mil reais
de emenda parlamentar para 

Pilar de Goiás
 Ao representar 
o município de Pilar 
de Goiás, na XX Mar-
cha a Brasília, na sema-
na passada, o prefeito 
Sávio Soares (PMDB) 
acompanhado do vice
-prefeito João Grilo e 
vereadores, acabaram 
conseguindo, por meio 
de emenda do deputa-
do Pedro Chaves, re-
cursos no valor de R$ 
177 mil para a aquisi-
ção de uma retroesca-
vadeira e outros R$ 300 
mil para a construção 
de uma quadra cober-
ta, um total R$ 477 mil 
reais em recursos. “Por 
estarmos em dia com a 
situação fiscal da pre-
feitura, acreditamos 
que todo esse benefício 
chegue já nos próximos 
meses”, disse Sávio.
 O prefeito des-
tacou a importância 
dessas emendas para o 

município, “apesar da 
época difícil, nós esta-
mos trabalhando duro 
para melhorar a vida 
dos pilarenses. Tenho 
muito orgulho em 
anunciar, a conquista 
de R$ 477 mil reais em 
emendas do Deputado 
Federal, Pedro Cha-
ves, para compra de 
uma retroescavadeira 
e construção de uma 
quadra coberta. Ainda 

temos muito a avançar 
e problemas a resolver 
para que possamos re-
alizar nosso sonho de 
ser a melhor cidade do 
norte goiano em quali-
dade de vida. Pilar de 
Goiás agradece imen-
samente ao deputado 
pela sua dedicação e 
atenção”, pontuou o 
prefeito. Fonte: Ascom 
- Prefeitura de Pilar de 
Goiás

Secretaria de Saúde de Crixás promove 1ª Conferência 
Municipal de Saúde da Mulher e Vigilância em Saúde

 Com o objetivo 
de pontuar as principais 
necessidades de acordo 
com o tema proposto 
pelo Conselho Nacional 
de Saúde, a Prefeitura 
Municipal de Crixás, 
por meio da Secretária 
Municipal de Saúde em 
parceria com Conselho 
Municipal de Saúde e 
Câmara de vereadores, 
realizou a 1ª Conferên-
cia Municipal de Saúde 
das Mulheres e Vigilân-
cia em saúde, na última 
sexta feira dia 25.
 Realizado no sa-
lão paroquial da Igreja 
matriz, o evento foi re-
pleto de informações e 
orientações esclarecedo-
res acerca dos seguin-
tes temas: Saúde das 
Mulheres Desafios para 
Integralidade com Equi-
dade e Saúde do Traba-
lhador, que teve como 
principal palestrante 
coordenador geral da 
SAMU, Ítalo Seixas.

 O encontro tam-
bém teve por finalida-
de  avaliar a situação 
de saúde da população 
de Crixás, a estrutura 
das redes de serviços, 
a atenção á saúde, os 
processos de trabalho 
da Secretaria Municipal 
de saúde, e formular di-

retrizes para subsidiar 
a elaboração do plano 
municipal.
 A 1ª Conferência 
Municipal de Saúde da 
Mulher de Crixás con-
tou com a presença do 
prefeito Plínio Paiva, a 
secretária de saúde de 
Crixás, Maria Alves, 

além de outros secretá-
rios municipais, verea-
dores e profissionais de 
diversas áreas do muni-
cípio e usuários do siste-
ma municipal de saúde.
 Ao final e cum-
prida a programação 
do evento, foram eleitos 
quatro delegados mu-

nicipais, que represen-
tarão Crixás na etapa 
estadual da conferência 
de saúde, entre os es-
colhidos estão: Othon 

Raphael Pereira Batista, 
Rosilda Divina S. Frei-
tas, Amaselia Alves Fer-
reira e Maria Elizete T. 
de Castro.

Prefeito Plínio Paiva discursou durante a conferência

Foto: Kassia Ferraz

Foto: Divulgação
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Crixás Comemoração

Cavalgada do Batom celebra dia das mães
 Para celebrar o 
Dia Mães, a Comitiva 
Nossa Senhora da Con-
ceição promoveu a 3º 
Cavalgada do Batom, 
na cidade de Crixás. O 
evento aconteceu no dia 
13 de maio às véspera 
dos dias das Mães, com 
roteiro passando pelas 
as principais ruas da ci-
dade. Cerca de 300 cava-
leiros, amazonas e mu-
ladeiros participaram 
da cavalgada com ale-
gria e disposição. Nesta 
edição, o evento contou 
com apoio da prefeitura 
municipal de Crixás. 
 A cavalgada 
teve inicio às 10h00, 
com saída do parque 
agropecuária, tendo a 
participação de outras 
comitivas de cidades 
vizinhas.  Entre as comi-
nitivas convidadas para 
3º Cavalgada do Batom 

estavam: Uirapuru, San-
ta Terezinha, Guarinos e 
do Distrito de Auriver-
de, que juntas abrilhan-
taram ainda mais o pas-

seio. Vários autoridades 
participaram do evento, 
como prefeito Plínio 
Paiva, deputado esta-
dual Nédio Leite e o ex 

prefeito Olímpio César, 
entre outros.
 Após o percurso 
pelas principais ruas e 
avenidas de Crixás, os 
participaram seguiram 
em direção a Fazenda 
São José, de proprieda-
de do ex-prefeito Olím-
pico Cesar, que fica a 17 
Km do local de partida 
da cavalgada. Lá foi 
servido um delicioso 
almoço com churrasco, 

regrado a bebida, muita 
música, sorteios e con-
fraternização dos parti-
cipantes.
 De acordo com 
presidente da C.N.S.C, 
Paulo Sasha, a Cavalga-
da do Batom foi desen-
volvida para entra no 
calendário municipal 
de eventos, com as mu-
lher participando cada 
vez mais dos eventos de 
montaria.

 “Queremos que 
esse evento, em comemo-
ração ao dia das Mães, ga-
nhe cada vez mais identi-
dade a cada ano. Assim 
entrará no calendário 
municipal de eventos. Va-
mos buscar incrementar e 
trazer as mulheres de to-
das as idades para parti-
cipar da cavalgada, já que 
elas sempre dão brilho 
aos nossos eventos”, De-
clarou Paulo Sasha.
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Campos verdesHomenagem

Prefeitura realiza festa do
Dia das Mães na Praça Pedro Medeiros

Prefeitura de Campos Verdes realiza ato para 
combater abuso e exploração sexual infantil

Atividades na praça garantiu a animação da comunidade, que elogiou a iniciativa

Mobilização idealizada pela primeira dama Paulenia Lopes reuniu centenas de pessoas; concentração iniciou no Posto Pedra Boa, evento marca 
o Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes

 A Prefeitura de 
Campos Verdes através 
da Secretaria de Edu-
cação e Secretaria de 
Promoção Social reali-
zou uma programação 
muito especial, nesta 
última quinta-feira, dia 
11, para comemorar o 
Dia das Mães. A progra-
mação contou com sor-

 Nesta quarta-
feira, dia 18 de maio, 
centenas de pessoas se 
reuniram em frente ao 
Posto Pedra Boa e ca-
minharam até a Praça 
Pedro de Medeiros para 
realização de um ato, 
celebrando o dia “Na-
cional de Combate ao 
Abuso e a Exploração 
Sexual contra Crianças 
e Adolescentes”. A mo-
bilização foi idealizada 
e incentivada pela pri-
meira dama, Paulenia 
Lopes, que também res-
ponde pela Secretaria de 
Promoção Social, CRAS 
e é uma das pessoas que 
mais se preocupa com o 
bem estar de crianças e 
adolescentes. Enquan-
to gestora, a primeira 
dama é responsável pela 
elaboração de ações pre-
ventivas de combate à 

teio de TV 32, um forno 
micro-ondas, brindes e 
muita animação, além 
de espetacular apre-
sentação dos alunos da 
rede pública municipal 
e do PETI. O prefeito, 
Haroldo Naves, acom-
panhado da primeira-
dama, Paulenia Lopes, 
marcaram presença no 

exploração sexual de 
crianças. O evento con-
tou com palestras de 
conscientização sobre o 
tema e também foi sor-
teada uma bicicleta para 
as crianças que partici-
param do ato.
 Alunos da rede 
municipal de ensino, 
professoras e lideranças 
femininas de Campos 
Verdes e região tiraram 

evento, discursou para 
parabenizar as mães e 
entregou as premiações.
 O Prefeito Ha-
roldo Naves abriu o 
evento junto ao vice
-prefeito, Wallas Cor-
reia, dando os parabéns 
as mães da cidade. Ele 
lembrou de algumas 
conquistas na sua ad-

um tempo de sua ma-
nhã para realizarem um 
ato contra essa prática. 
Com faixas, cartazes, 
as pessoas deram um 
‘basta’ a essa prática 
criminosa, mostrando 
preocupação social, em 
nossa cidade.
 A primeira dama, 
responsável pela organi-
zação do evento, deixou 
claro que a ideia não é 

ministração e fez ques-
tão de falar que os se-
cretários e funcionários 
envolvidos no evento 
estavam de parabéns 
pela organização e em-
penho. Após a leitura 
de algumas mensagens 
foi dado início ao tão 
esperado sorteio dos 
prêmios.

tão somente realizar um 
ato isolado, mas também 
incentivar políticas pu-
blicas que contribuam 
para o combate da explo-
ração sexual. “Esse é um 
tema que eu tenho muita 
preocupação e enquan-
to estiver na vida públi-
ca não medirei esforços 
para combater esse mal, 
que atinge milhares de 
crianças e adolescentes 

 A homenagem ao 
dia das mães contou com 
total apoio da prefeitura 
e das secretarias munici-
pais. A festa contemplou 
as mamães do município 
com a distribuição de di-
versos brindes que ale-
graram a tarde de todas.
 A primeira-da-
ma do município, Pau-

em nosso país”, disse 
Paulenia Lopes.
 A intenção das 
pessoas que participa-
ram era também chamar 
atenção de quem passa-
va pelas ruas e avenidas, 
conscientizando a todos 
a buscarem informações 
que contribuam no com-
bate a essa prática.
 “Nós enquanto 
agentes públicos temos 
o dever de incentivar 

lenia Lopes, parabe-
nizou a todas as mães 
presentes destacando 
ações voltadas para a 
valorização da mulher 
campos verdense. “Es-
tamos sempre desenvol-
vendo projetos voltados 
para as Mães, como for-
ma de valorizar cada 
uma”, afirmou.

o combate às praticas 
criminosas que ferem 
nossos direitos, princi-
palmente os direitos das 
nossas crianças e ado-
lescentes. Mas enquanto 
cidadãos também temos 
nossas responsabilida-
des, por isso todos de-
vem dizer não a pros-
tituição infantil, não 
podemos fechar nossos 
olhos”, finalizou a pri-
meira dama.

Fotos: Lanuzio Vicente

Primeira Dama Paulenia Lopes e seu filho também par-
ticiparam do evento
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Pilar de Goiás Cultura

Circo Tapa Beco/Caravana
do Ouro cativa público em Pilar de Goiás

 Formado por 
cinco grupos circenses, 
o Circo Tapa Beco ini-
ciou sua turnê de ocu-
pação de cidades que 
guardam a memória do 
ciclo de exploração do 
ouro em Goiás. O espe-
táculo foi desenvolvido 
através de pesquisa da 
antiga prática dos circos 
mambembes viajantes.
 Em Pilar de Goi-
ás, o Circo Tapa Beco 
chegou no dia 25 maio 
e se apresentou duran-
te três, sendo um dia no 
distrito de Pilar Cruz, 
com 11 artistas, levan-
do carreata, cine-fusca 
(cinema ao ar livre), pa-
lhaceata (cortejo de pa-
lhaços), vivência circen-
se e o espetáculo “Circo 
Caravana do Ouro”.
 Com o apoio da 
Prefeitura de Pilar de 
Goiás e do Fundo de 
Arte e Cultura do Es-
tado de Goiás, as apre-
sentações aconteceram 

em locais históricos da 
bicentenário cidade, 
sempre prestigiado por 
um grande público. 
Toda a programação 
teve entrada livre com 
contribuição espontâ-
nea e democrática no 
chapéu dos artistas. 
Essa prática promove o 

equilíbrio entre o dar e 
receber, tão importante 
e vital nas relações hu-
manas
 A Caravana pas-
sará por cinco cidades 
do estado de Goiás: 
Cidade de Goiás, Pilar 
de Goiás, Jaraguá, Pire-
nópolis e Corumbá de 

Goiás. São cidades his-
tóricas e que fazem par-
te do caminho do ouro 
percorrido e explorado 
pelos bandeirantes e 
que formam um circui-
to turístico expressivo 
no estado devido a sua 
história, arquitetura e 
manifestações culturais.

Assembleia para
Constituição de Cooperativa 
de Garimpeiros é realizada 

em Campos Verdes
 A Prefeitura de 
Campos Verdes reali-
zou no dia 19 de maio, 
a Assembleia Geral de 
Constituição da Co-
operativa de Garim-
peiros. Regulamentar 
a atividade mineral 
no município: essa é 
a meta de trabalho do 
prefeito Haroldo Na-
ves, por intermédio da 
Prefeitura Municipal 
e da Cooperativa de 
Garimpeiros e Mine-
radores. Representan-
tes dos garimpeiros, 
poder público e setor 
mineral tem dialogado 
para criar uma coope-
rativa que possa dar 
representatividade ao 
comércio e exploração 
de esmeraldas.
 O evento ocor-
reu no plenário da Câ-
mara Municipal e con-

tou com a participação 
do prefeito, Haroldo 
Naves; do Analista da 
Organização das Co-
operativas do Brasil 

(OCB), Diogo; mine-
radores, garimpeiros e 
população em geral.
 “A atividade 
mineral sempre foi 
marginalizada pelo 
governos anteriores, 
que esqueciam da 
importância da sua 
contribuição para a 
economia de Campos 
Verdes. O prefeito Ha-
roldo Naves tem olha-
do com muito carinho 
para os garimpeiros e é 
um parceiro da mine-
ração. Com a ajuda do 
prefeito, na legalização 
da atividade e com a 
criação da cooperativa 
tanto os garimpeiros, 
como a sociedade ga-
nhará com empregos e 
renda para todos”, co-
mentou, Lan dos Reis, 
que trabalha na área da 
mineração.

Fotos: Lanuzio Vicente

O público acompanhou entusiasmado a apresentação
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Governo de GoiásInvestimento

Municípios do Norte Goiano receberão de
R$ 422 milhões de programa do governo do Estado

Campos Verdes é o primeiro município goiano
a instituir o Programa Farmácia Solidária

 Diversas cara-
vanas de prefeitos de 
todos os cantos do Nor-
te do Estado estiveram 
em Uruaçu para pres-
tigiarem o lançamento 
do programa Goiás na 
Frente aos municípios 
nortistas, na última sex-
ta feira (19/05). Ao todo 
são 26 municípios da re-
gião que irão receber R$ 
422 milhões para execu-
ção em obras que vão 
melhorar a qualidade de 
vida dos munícipes. O 
montante em dinheiro 
será aplicado em obras 
nas seguintes áreas: in-
fraestrutura, educação, 
saneamento, ciência e 
tecnologia, habitação, 
entre outras setores.
 “Por meio deste 
programa, o governo do 
Estado presta conta de 

suas ações à população, 
mostrando onde e como 
os recursos públicos são 
aplicados”, explicou o 
vice-governador José 
Eliton, que representou 
o governador Marconi 
Perillo. O vice-gover-
nador também lembrou 
que a iniciativa foi cons-

truída a partir do debate 
com lideranças de todo 
o Estado.
 De acordo com o 
senador Wilder Morais, 
que também participou 
do evento, o Goiás na 
Frente é referência para 
todo o Brasil. “Muitos 
parlamentares me per-
guntam como o Gover-
no do Estado consegue 
executar um programa 
de tamanha enverga-
dura. Minha resposta é 
simples: temos um go-
vernador e um vice que 
trabalham diariamente 
com força e seriedade”, 
declarou.
 Falando em 
nome dos prefeitos da 
região, o prefeito de 
Campos Verdes e presi-
dente da FGM, Aroldo 
Naves, agradeceu ao 

governador Marconi Pi-
rillo, por meio do vice 
governador José Eliton, 
pelo apoio que vem 
dando aos municípios 
goianos, em especial ao 
município de Campos 
Verdes. “Agradecemos 
o empenho do gover-
nador Marconi para os 

municípios do Norte do 
Estado. Isso mostra que 
ele é um governador 
municipalista. Vamos 
aplicar esse recurso em 
prol do nosso povo. Esse 
recurso é uma conquista 
importante para nossos 
moradores, diante das 
dificuldades financeiras 

que enfrentamos. Temos 
que agradecer ao gover-
no de Goiás e aos depu-
tados que apoiam a Pre-
feitura na realização de 
projetos que vão melho-
rar a qualidade de vida 
da nossa população”, 
disse Aroldo Naves.
 Desde o início 
de março, após receber 
todos os gestores em au-
diências em Goiânia, no 
Palácio Pedro Ludovico 
Teixeira, agora o progra-
ma é apresentado nos 
municípios. Além da ci-
dade sede, Planaltina de 
Goiás (no Entorno Nor-
te), Vila Boa, Água fria 
de Goiás, Cabeceiras, 
Formosa, Padre Bernar-
do e Mimoso de Goiás 
e Mimoso de Goiás esti-
veram representados no 
evento.

Fotos: Lanuzio Vicente

 Com o objetivo 
de distribuir medica-
mentos gratuitamente às 
famílias mais carentes, a 
lei que institui o Progra-
ma Farmácia Solidária foi 
sancionada pelo prefeito 
Haroldo Naves (PMDB), 
em Campos Verdes.
 Com a arreca-
dação e distribuição de 
medicamentos, a popu-
lação poderá contribuir 
no tratamento da saúde 
de pessoas carentes, re-
duzindo o desperdício 
e o descarte incorreto e 
evitando a automedica-
ção e intoxicações.

 O projeto de saú-
de pública “Farmácia 
Solidária” será lançado 
no dia 13 de junho às 
9h, na Sede da Assistên-
cia Social. A etapa inicial 
do Programa consiste 
na arrecadação de me-
dicamentos dentro da 
validade. Os remédios 
poderão ser doados fora 
das caixas e deverão ser 
entregue em um dos 
pontos de coleta: Uni-
dades Básicas de Saú-
de, Hospital Municipal, 
Igrejas (Evangélica e 
Católica), Secretaria de 
Assistência Social, Cras, 

Creas e sede da Prefei-
tura. Todo material doa-
do passará por uma tria-
gem que avaliará lotes e 
condições dos compri-
midos, conforme indica 
a Primeira-Dama, Pau-
lênia Lopes.
 A distribuição 
dos medicamentos será 
realizada a partir de 
Julho na Secretária de 
Assistência Social de 
Campos Verdes. A pre-
visão é que o serviço 
seja prestado uma vez 
por semana, com acom-
panhamento de uma 
Farmacêutica. Para ser 

beneficiado é preciso 
apresentar receita médi-
ca do Sistema Único de 
Saúde (SUS), particular 
ou de plano de saúde.
 Para o Prefei-
to Haroldo Naves essa 
iniciativa pode salvar 
vidas de duas maneiras: 
ao colocar medicamen-
tos à disposição de pes-
soas que efetivamente 
necessitam; e ao evitar o 
uso inadequado de me-
dicamentos acondicio-
nados de forma irregu-
lar, principalmente por 
crianças. Ainda de acor-
do com o prefeito, a im-

plantação do Programa 
mostra o compromisso 
da gestão na busca de 
soluções para a saúde, 
principalmente quando 

os recursos financeiros 
estão escassos, e a so-
lidariedade de nossa 
comunidade para com 
seus conterrâneos.
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Vereadores participam de lançamento 
do Programa Goiás na Frente

Detran implanta prova eletrônica de
legislação em mais três cidades

Tiago Dietz, Camarguinho e Cleitão fizeram parte da comitiva de Crixás no lançamento do programa, e garantiram benefícios

 Aconteceu no 
último dia 19 de maio, 
na cidade de Uruaçu, 
o lançamento do pro-
grama Goiás na Frente, 
que prevê investimen-
tos na ordem de R$ 422 
milhões em obras em 26 
municípios da região, 
entre eles Crixás, que 
na ocasião esteve repre-
sentado por uma comi-
tiva que acompanhava 
o prefeito Plínio Paiva, 
destacando-se a presen-
ça dos vereadores Tiago 
Dietz, Camarguinho 
e Cleiton Machado, o 
Cleitão. Nossa reporta-
gem esteve com o presi-
dente da Câmara Tiago 
Dietz, que, ao lado do 
vereador Pedrinho sem 
Terra falou sobre os in-
vestimentos destinados 
a Crixás.
 De acordo com 
o presidente Tiago, Cri-
xás estava incluída no 
programa com investi-
mento previsto de R$ 
1 milhão, mas, graças 
à força dos vereadores 
eleitos pela base do go-
vernador, em Crixás, 
que cobraram o au-
mento do investimen-
to, esse recurso passou 

 Os candidatos 
à Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) em 
Senador Canedo, Calda-
zinha e Bela Vista estão 
usando computadores 
para fazer a prova de 
Legislação de Trânsito 
(LT). O novo formato 
garante celeridade aos 
processos, pois o re-
sultado é liberado logo 
após o exame, permi-
tindo que os candidatos 
avancem para a próxima 
fase sem ter que esperar. 
O exame de Legislação 
de Trânsito (LT), ou te-
órico, é obrigatório e  

a R$ 2 milhões. “Essa 
foi uma luta constante 
nossa. Quero anunciar 
que nós, especialmente 
eu e o vereador Pedri-
nho sem Terra, conse-
guimos, além desses 
dois milhões, mais um 
milhão de reais para 
asfaltar e recapear o 
distrito de Auriverde. 
Com isso, vamos pra-
ticamente eliminar as 
ruas sem asfalto naque-
le distrito”, disse o pre-
sidente.
 Segundo Tiago 
Dietz, essa conquista 
só foi possível graças 
ao apoio do presidente 

do Detran, Manoel Xa-
vier, que intermediou 
as conversações com o 
governo. “Nós também 
conseguimos com Ma-
noel Xavier, uma verba 
de mais de 30 milhões 
de reais para asfaltar, 
do entroncamento de 
Nova América até o dis-
trito de Auriverde. Esse 
dinheiro já está empe-
nhado e as licitações 
não saíram ainda por 
questões técnicas, mas 
esperamos que ainda 
esse ano seja iniciada 
e concluída essa obra, 
uma solicitação minha 
e do vereador Pedri-

nho, autorizada pelo 
governador, por meio 
de recurso alocado do 
DETRAN”, afirma.
 Ainda de acordo 
com o presidente Tiago, 
outros benefícios fo-
ram conquistados para 
auriverde por meio do 
apoio do presidente do 
Detran Manoel Xavier, 
a exemplo de um apare-
lho de raio-x, um apare-
lho de ultrassom e uma 
ambulância tipo cami-

pré-requisito para o iní-
cio das aulas práticas de 
direção veicular.
 A mudança per-
mite que o candidato se 
submeta à prova de LT 
com maior comodidade 
e flexibilidade de horá-
rio. Na prova eletrônica, 
que já funciona em Goi-
ânia, Aparecida de Goiâ-
nia, Trindade e Anápolis, 
o resultado é informado 
no momento do térmi-
no do teste. Caso tenha 
sido aprovado, o aluno 
recebe, em 24 horas, a au-
torização para começar 
a próxima etapa do pro-

nhonete a diesel, no va-
lor de 200 mil reais que, 
segundo ele, está aguar-
dando apenas o projeto 
da prefeitura para ser 
liberada. “Devemos 
ressaltar aqui a luta 
constante do presidente 
do Detran Manoel Xa-
vier, a quem queremos 
agradecer. Agradecer 
ainda ao Poder Execu-
tivo pelo empenho, que 
está se desdobrando 
para conseguir trazer 

cesso, ou seja, poderá ini-
ciar as aulas práticas de 
direção. Nos locais onde 
a prova ainda é escrita, 
o candidato espera, em 
média, cinco dias para 
receber essa autorização.
 De acordo com 
Manoel Xavier, a agili-
dade e a transparência 
são os grandes dife-
renciais da prova ele-
trônica. “A pessoa fica 
sabendo na hora, o re-
sultado. Sai da sala de 
prova sabendo o que 
errou e o que acertou. 
Além da segurança, 
pois conta com o con-

as verbas para Crixás, 
naquilo que se refere às 
certidões, uma vez que 
esses recursos depen-
dem de certidões”, fina-
lizou Tiago Dietz.
 Presente na sala, 
durante a entrevista, o 
vereador Pedrinho sem 
Terra também falou com 
nossa reportagem e lem-
brou que o prefeito Plí-
nio Paiva conseguiu 426 
casas para serem cons-
truídas em Crixás, atra-
vés da Agehab, e que, 
em reunião com o vice
-prefeito Dr. Junior, so-
licitaram que 20 dessas 
casas fossem destinadas 
ao distrito de Auriver-
de. “Acredito que nosso 
pedido será atendido”, 
disse confiante o verea-
dor Pedrinho sem Terra.

trole biométrico”.
 A prova é apli-
cada em computadores. 
Para iniciá-la, é neces-
sário o reconhecimento 
digital do aluno. Os can-
didatos têm 60 minutos 
para concluir o teste e o 
resultado é divulgado 
imediatamente, na tela 
do computador após o 
término. São aplicadas 
30 questões sorteadas 
automaticamente do 
banco dados do órgão, 
que disponibiliza de 900 
questões. É exigido 70% 
de acertos para a apro-
vação. Fonte: Goiás Agora

Vice governador José Elinton ao lado dos vereadores 
Tiago Dietz e Camarguinho

Vice governador José Elinton ao lado dos vereadores 
Tiago Dietz e Camarguinho

Governo de Goiás Inovação
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Serra GrandeReconhecimento

Anglogold é reconhecida pelo seu empenho na 
melhoria da segurança para o empregado

A AngloGold Ashanti – unidade de Crixás – foi a grande vencedora do 19º Prêmio de Excelência da Indústria Minero-Metalúrgica Brasileira, 
promovido pela revista Minérios e Minerales. O evento ocorreu em Belo Horizonte, nos dias 9 e 10 de maio e contou com representantes de todo 

o setor minero-siderúrgico nacional

 O artigo técnico 
‘Abertura de slot fogo 
a fogo e fogo único’ re-
cebeu o prêmio especial 
de Segurança, distinção 
oferecida ao principal 
artigo técnico relaciona-
do à segurança na indús-
tria minero-metalúrgica. 
O texto é de autoria do 
supervisor de produção 
de Mina Sub- terrânea, 
Esmeraldo Junqueira, 
com colaboração do ge-
rente de Mineração de 
Serra Grande, Rodrigo 
Fideles. No material, 
são propostas ações que 
reduzem de forma signi-
ficativa a exposição dos 
empregados a riscos, 
melhorando a qualidade 
da perfuração com a re-
dução na quantidade de 
explosivos utilizada.

Texto:

 A operação de 
abertura de slot a “cega” 
ou “varado” para a ob-
tenção da face livre é, 
sem dúvida, a atividade 
de maior risco e que sem-
pre representou o maior 
desafio na mina subter-
rânea, tanto do ponto de 
vista tecnológico como 
também de segurança. 
Tais aberturas são deno-
minadas de “cegas” jus-
tamente por não serem 
comunicadas com um 
nível superior; e “vara-
do” por comunicar com 
nível superior e que em 
muitas situações não se 
tem acesso. Geralmente 
esta variação acontece 

em níveis onde já foram 
lavrados, isto é, retirado 
o minério, por isso, limi-
ta-se o acesso tão somen-
te pela galeria inferior.
 Na AngloGold 
Ashanti, esta limitação 
é imposta pelo método 
de lavra por desmonte 
de subníveis (sublevel 
top down), e a aberturas 
des- tes slots só pode-
riam ser feitas por suces-
sivos avanços individu-
ais máximos de 3 m, caso 
contrário, aumentaria a 
possibilidade de aciden-
tes quando da exposição 
do homem a cada etapa, 
devido ao congelamento 
do material fragmenta-
do dentro do slot. Isto 
geralmente ocorre por 
não ter face livre sufici-
ência para limpeza, por 
desvio de furos e falha 
no carregamento.
 O trabalho que 
se segue mostra a ativi-
dade antes que se apli-
cava e as mudanças com 
as novas técnicas que 
se começa a aplicar em 
fase de teste de março 

de 2015 até dezembro do 
mesmo ano. A partir de 
janeiro de 2016 a ativida-
de foi efetivada entrando 
no ciclo de produção do 
processo de lavra. Para 
a abertura deste tipo de 
slot com a presença di-
reta do homem no seu 
interior e por questão 
de segurança e acessibi-
lidade, o slot tinha que 
ter ângulo de inclinação 
que variava entre 35o a 
45o graus e a profundi-
dade do slot dependia 
da potência do corpo 
mineralizado. Como não 
tinha equipamentos e 
técnicas alinhadas para 
desenvolver em um fogo 
só, realizava-se a per-
furação e detonava por 
etapas, variando o com-
primento a ser detonado 
de acordo com o avanço 
e a distribuição dos furos 
no seu interior. Para rea-
lizar o carregamento dos 
fogos, era obrigatório a 
presença humana no seu 
interior onde o grau de 
risco em ocorrer aciden-
te era muito alto além da 

ergonomia desfavorável 
às boas práticas; o ho-
mem era exposto ao ca-
lor, gases, poeira, esforço 
físico excessivo, altura e 
ambiente con nado, além 
do retardo na liberação 
da lavra para iniciar a 
atividade de desmonte 
do minério.
 Foi observado 
também alto custo apli-
cado nesta atividade por 
necessitar perfurar mais, 
consequentemente o 
consumo com ferramen-
tas de perfuração, o con-
sumo de energia e com 
explosivo eram maiores, 
além de exigir mais mão 

de obra, disponibilida-
de de equipamentos de 
perfuração, disponibili-
dade de equipamento e 
ferramentas para carre-
gamento dos furos reali-
zados com explosivo.
 Para realizar o 
carregamento dos furos 
dentro do slot, era feita 
a equipagem montando 
escadas de ferro amar-
radas entre si e que, em 
cada fogo realizado, era 
necessário à instalação 
para acesso e a desins-
talação para detonação 
até que a metragem pla-
nejada e perfurada fosse 
alcançada.
 Antes de realizar 
a atividade de equipagem 
era obrigatório lavar com 
jato de água a área interna 
dos slots visando fazer a 
limpeza do material des-
montado que ficou sem 
descer, eliminar os gases 
gerados pelo processo de 
detonação, a poeira do 
material fragmentado, 
melhorar visualização de 
choco e redução da tem-
peratura local. À medida 
que ia sendo feito a equi-

pagem, era realizado o sa-
neamento dos blocos de 
rocha semi soltos cavam 
na parte superior, nas late-
rais e no topo do slot, dei-
xando o homem exposto 
à queda de choco, queda 
em altura, intoxicação por 
gases, fadiga e em caso 
de acidente poderia ter 
como consequências le-
sões de alto potencial, já 
que não tinha como aces-
sar e realizar a atividade 
de outra forma.
 Avaliando e es-
tudando a situação, ve-
rificou-se se que tinha 
como realizar a abertura 
dos slots em um fogo só. 
Neste método, como em 
qualquer outro, fatores 
como pre- cisão de per-
furação, sequência de 
iniciação, carregamento 
de explosivo, volume de 
alívio e tempo de eva-
cuação do material des-
montado, tinham que 
ser cuidadosamente ob- 
servados, uma vez que 
a falha em qualquer um 
desses parâmetros pode-
ria causar a perda parcial 
ou total do slot, obrigan-
do a refazer todo traba-
lho de perfuração e des-
monte, comprometendo 
a produção planejada.
 Este trabalho 
recebeu o troféu John 
T. Ryan, oferecido pela 
MSA, que permanecerá 
em posse da empresa 
ganhadora no período 
de um ano.  Autor:Esme-
raldo Junqueira. Fonte: As-
sessoria de comuni- cação 
da Empresa

Fotos: Divulgação


