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Santa Terezinha

Crixás

Brio Gold Câmara MunicipalFé

A 19ª edição da mais tradicional festa da região, 
contou com uma grande estrutura e shows de 
renome nacional, mesmo sendo  executada com 
recursos 100% do tesouro municipal. Pág. 11

Pág. 7

São anos de tradição que movem todo um 
povo. Essa é a melhor a definição das tradicio-
nais Cavalhadas da cidade de Crixás. Pág. 5

A preocupação com o meio ambiente é pauta constante 
para a Brio Gold, mas junho é um mês no qual esse assun-
to ganha importância ainda maior. Pág. 3

Presidente da Câmara de Santa Terezinha de Goiás, o jovem 
parlamentar falou com nossa reportagem e fez um balanço 
dos primeiros 6 meses à frente do Legislativo. Pág. 10

Com apoio da Prefeitura, comitiva de Santa Terezinha 
de Goiás percorre 60 km à cavalo até o Santuário Nossa 
Senhora da Penha, em Guarinos. Pág. 8

Com recursos próprios
e grandes atrações,

Agrojunina bate recorde
de público

Circuito Cavalhadas de 
Goiás em Crixás, termina

em grande estillo

Emoção e fé marcam 
4º Encontro das Coroas do
Divino Espírito Santo, em 

Pilar de Goiás

Desenvolvimento Mineral
promove exposição para

comemorar o mês do meio ambiente

Usiel Cabral fala de suas
conquistas e projetos futuros 
para Santa Terezinha de Goiás

Tradição e fé movem cavaleiros e 
amazonas para o Santuário
de Nossa Senhora da Penha
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Reflexão do dia

Por Fernando Arataque 

 Hoje viajei com ami-
gos a Pirenópolis, mi-
nha cidade preferida. 
Foi um bom dia, rega-
do a muita natureza e 
tranquilidade. À tarde, 
o pôr do sol (uma das 
coisas que mais amo) 
estava espetacular. 
Quereria poder con-
templá-lo de um modo 
especial. Olhando aos 
céus, vejo um para-
pente e me lembrei de 
que havia visto em al-
gum lugar na cidade o 
anúncio desse serviço.
  Procurei e en-

contrei o número. Liguei e corri ao local marcado. Durante 
o caminho fiquei imaginando o quão único e belo seria ver 
do alto o término do dia, de um dia tão alegre. Piri tem um 
astral mágico!
 Chegando ao local, foi tudo muito rápido. Brinquei 
com a moça que me atendeu ao questionar se o equipamen-
to era seguro e perguntei se eu não morreria. Ela sorriu e 
respondeu-me que se não fosse seguro, não colocaria seu 
esposo para pilotar. Sorri e logo me sentei, o olhar mirava o 
sol que estava começando a se despedir. Decolamos! Tudo 
foi tão rápido que eu me esqueci de um detalhe: tenho mui-
to, mas muito mesmo, medo de altura! Quando eu olhei 
para baixo, quase a 1.600 pés, eu só tinha uma certeza: vou 
morrer! Em segundos, questionei: que diabos eu tô fazendo 
aqui? E se esse motor parar? Fudeu! Já era.
 Olhei a espessura das cordas e pensei: essa porra vai 
arrebentar, certeza! Vi uma viatura do Corpo de Bombeiros 
bem pequenininha lá na cidade e disse em pensamento, da-
qui a pouco ela vai estar procurando meu corpo. Imaginei 
um repórter noticiando a tragédia com minha foto na TV. 
Durante o vôo em altitude maior, a morte era certa; quando 
mais próximo à terra, eu olhava as árvores e pensava com 
muita fé que se eu caisse, talvez a queda seria amortecida e 
eu teria, ao menos, uma chance de sobreviver. Essa enxur-
rada de cisma, tensão e agonia foi interrompida quando o 
piloto disse-me: “Hoje o sol está lindo, né?” 
 Eu nem lembrava mais o que era pôr do sol até le-
vantar a cabeça e voltar meu olhar ao horizonte. 
 Foi incrível. Do estado de medo extremo, passei ao 
êxtase. Talvez tenha sido a imagem mais bela que eu vi em 
toda minha vida. Lembrei-me de Deus e Sua grandiosidade. 
Que criação perfeita! Eu quis registrar aquele momento. Ain-
da estava sentindo medo, mas eu nem estava ligando mais se 
aquele treco caísse. É uma sensação difícil de explicar. Uma 
espécie de realização, ritual de passagem e afirmação.
 Quem me acompanha nas redes sociais sabe que 
amo publicar fotos do céu, do nascer e pôr do sol, das nu-
vens... Paradoxalmente eu morro de medo de altura! Um 
amor e um medo. Ambos gigantes!
 A lição de hoje: Nossos amores devem superar nos-
sos medos!

Geral

  Para Pensar
 PERCEBER O QUE ACONTECE A NOSSA VOL-
TA...PERCEPÇÃO DO BRASILEIRO MÉDIO JÁ CO-
MEÇA A NASCER...O BRASIL e o 2º maior usuário de 
WhatsApp no Mundo. São 86% de todos os usuários de 
smartphones se comunicando via este aplicativo. São 42 
BILHÕES de mensagens trocadas no mundo todo atra-
vés do WhatsApp, e nós, brasileiros, estamos em 2º lu-
gar. Pelo menos 8 em cada 10 brasileiros têm uma conta 
no facebook. Um verdadeiro tsunami social, visando à 
transformação de Estado brasileiro está em curso. É a 
Revolução Brasileira em andamento.
  O poder público será submetido a uma completa 

esterilização e descontaminação. O modelo em vigor não é mais tolerado. Milhões e 
milhões de mensagens indignadas circulam diariamente pelos aplicativos pessoais e 
redes sociais.
  Na República, o Poder emana do Povo, e é exercido Pelo Povo e Para o Povo. 
Ele, e só ele, detém o legítimo Poder Instituinte. O povo é soberano. Assim, pouca ou 
nenhuma importância tem se algum Ministro se sinta Supremo. De nada importa a 
afirmação do homem do PMDB no Planalto, informando à Nação de que está decidido 
a ficar no cargo.
  A PERCEPÇÃO generalizada na sociedade brasileira é a de que NADA pode 
ficar como está atualmente. Essa PERCEPÇÃO fez com que milhões de seres humanos 
perdessem suas vidas, através de fatos e acontecimentos em cadeia que promoveram 
Convulsões Sociais, Revoluções e Guerras. Agora é a vez do Brasil.
  A sociedade brasileira está determinada a implantar um outro Estado. Ela quer 
um outro poder público. O brasileiro quer fazer parte e ser respeitado pelo Estado. 
Deseja um poder público que sirva à sociedade e não mais se sirva dela.que assim seja.

Por Edson Teixeira Mendes
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Pilar de Goiás Brio Gold

Pilar de Goiás Desenvolvimento Mineral promove
exposição para comemorar o mês do meio ambiente

Pilar de Goiás Desenvolvimento Mineral realiza
campanha de vacinação para imunizar colaboradores 

contra a gripe
 A Brio Gold, 
unidade Pilar de Goi-
ás Desenvolvimento 
Mineral (PGDM), está 
sempre preocupada 
com o bem-estar dos co-
laboradores e, por isso, 
realiza com frequência 
campanhas internas 
com foco na prevenção 
e promoção da saúde. 
Nas épocas de tempo 
seco, como outono e in-
verno, o alvo é a gripe.
  Até maio deste 
ano, 525 colaboradores 
próprios e 145 de em-
presas terceiras –670, no 
total– foram imunizados 
contra a gripe comum, 
Influenza A (H1N1) e In-
fluenza tipo B.
 A PGDM tam-
bém está verificando 
os cartões de vacina de 
todos os colaborado-
res, com o objetivo de 
orientar sobre a neces-

sidade de atualização e 
tirar possíveis dúvidas. 
O gerente geral da uni-
dade Pilar, Henrique 
Rangel, explica que cui-
dar do bem-estar dos 
colaboradores tem um 
impacto positivo, pois 
se o colaborador se sen-
te bem, o trabalho tam-
bém flui bem.
 “A ação para 
imunizar e conscienti-

zar nossos funcionários 
dentro da empresa tam-
bém tem como objeti-
vo fazer com que eles 
levem essa consciência 
para dentro de casa e 
repassem a importância 
da vacinação aos fami-
liares. Assim, criamos 
uma rede de proteção 
e cuidado com a saúde 
que expande a empre-
sa” reforça Rangel.

 A Brio Gold rea-
liza mensalmente cam-
panhas de conscientiza-
ção de saúde em Pilar. 
Há, inclusive, um cro-
nograma que é seguido, 
que integra o Programa 
de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional.
 Temas como ta-
bagismo, Doenças Sexu-
almente Transmissíveis, 
alcoolismo, diabetes, e 
hipertensão arterial já 
foram tratados no pro-
grama. A empresa tam-
bém integra campanhas 
como o Outubro Rosa, 
na luta contra o câncer 
de mama, e o Novem-
bro Azul, contra o cân-
cer de próstata. Além 
disso, disponibiliza dia-
riamente um médico do 
trabalho e um ambula-
tório para que os cola-
boradores realizem con-
sultas e exames.

 A campanha de 
vacinação realizada pela 
Pilar de Goiás Desenvol-
vimento Mineral contou 
com a parceria da equipe 
do SESI/SENAI, qualifi-

cada para administrar as 
dosagens corretas das 
vacinas, o que garantiu 
a eficácia da ação. Fonte: 
Assessoria de imprensa da 
empresa

 A preocupação 
com o meio ambiente 
é pauta constante para 
a Brio Gold, mas junho 
é um mês no qual esse 
assunto ganha impor-
tância ainda maior. Para 
marcar as comemora-
ções do Dia Mundial do 
Meio Ambiente, celebra-
do em 5 de junho, a Pilar 
de Goiás Desenvolvi-
mento Mineral (PGDM) 
promoveu uma exposi-
ção de animais empa-
lhados, em parceria com 
a Polícia Ambiental do 
Estado de Goiás. O obje-
tivo é chamar a atenção 
para a preservação da 
biodiversidade local.
 Os animais ex-
postos sofreram aciden-
tes –normalmente em 
rodovias– e foram reco-
lhidos pela Polícia Am-
biental. Depois, foram 
empalhados para inte-
grarem exposições de 

conscientização, como a 
promovida pela PGDM. 
A mostra foi realizada 
em dois dias: em 13 de 
junho, na Escola Muni-
cipal O Sabidinho, no 
centro de Pilar de Goiás, 
com visitação aberta ao 
público; e no dia 14 de 
junho, para funcioná-
rios da PGDM.

 Ao todo, 50 ani-
mais compõem a ex-
posição. São espécies 
encontradas no cerrado 
goiano, como cobras, 
lobo guará, onça pinta-
da, tamanduá bandeira, 
jacaré, tatu, capivara, 
boto, quati, jaguatirica, 
entre outros. O gerente 
geral da unidade Pilar, 

Henrique Rangel, desta-
ca que incentivar a cons-
cientização sobre o meio 
ambiente é um compro-
misso da Brio.
 “A sustentabi-
lidade é uma premissa 
da empresa, que é re-
fletida em toda a nossa 
atuação. O que fazemos 
é tentar aproximar essa 

ideia da comunidade 
onde atuamos, por meio 
de eventos que tragam 
o tema para o cotidia-
no dos moradores. Co-
meçamos este trabalho 
dentro da mina, com 

Fotos: Divulgacão

Fotos: Divulgacão

nossos colaboradores, 
e procuramos tornar 
essas iniciativas mais 
abrangentes para outros 
públicos”, reforça Ran-
gel. Fonte: Assessoria de 
Imprensa da Emprensa
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CrixásCultura

Artista Plástica de Crixás é destaque em Nova York

Mais uma edição do Supercampeonato
concluído com sucesso

Obras de Joyce Espínola foram expostas em um dos maiores eventos da comunidade brasileira, nos Estados Unidos

 Entre os dias 09 
e 10 de junho passado, 
pinturas em acrílico e 
óleo sobre tela, enti-
tuladas “Nú’Ancias” 
50x70cm e “Reverbe” 
70x10cm, da Artista 
Goiana Joyce Espínola 
Ferreira Tavares, idea-
lizadora e diretora dos 
projetos Talentos de 
Ouro e Expoarte, em 
Crixás, foram expos-
tas em um dos maiores 
eventos da comunidade 
brasileira nos Estados 
Unidos, que foi idea-
lizado pela Brazilian 
Community Heritage 
Foundation (BCHF), e 
tem como objetivo re-
conhecer o trabalho dos 
homenageados, pelo de-
sempenho profissional; 
um evento em prol da 
imagem da comunidade 
brasileira nos EUA.

  Atualmente, são 
agraciados com o tro-
féu, brasileiros e brasi-
leiras de várias partes 

dos Estados Unidos, 
uma forma de valorizar 
e reconhecer a Cultu-
ra Brasileira no País. A 
Exposição “Diferenças, 
Historia, Arte e Cultura 
Brasileira” em Manhat-
tam, Nova York, foi rea-

lizada em uma noite de 
entrega da premiação 
“Os Notaveis 2016”, que 
homenageou os brasi-
leiros e brasileiras que 
se destacaram ao longo 
do ano, em suas respec-
tivas áreas de trabalho.

 Para Irene Nu-
nes, uma das orga-
nizadoras do evento 
nos Estados Unidos, a 
arte não tem frontei-
ras. “Levamos o que o 
Brasil tem de melhor. 

É honroso e admirável 
o trabalho de Joyce Es-
pínola não apenas pela 
estética das obras, mas 
pela causa social de 
descomunal grande-
za!”, disse Irene.

Fotos: Divulgação

 Terminou no úl-
timo dia 23 de junho, 
com o ginásio comple-
tamente lotado, mais 
uma edição de sucesso 
do Supercampeonato 
de Futsal da cidade de 
Pilar, que reuniu nesse 
ano, os torneios mu-
nicipal e regional que 
movimentaram a ci-
dade durante 20 dias e 
ofereceram uma ótima 
premiação em dinheiro 
e troféus oferecida aos 
campeões de ambas as 
categorias.
 O Supercampe-
onato teve início no dia 
03/06 no Ginásio de 
Esportes Jean Marcos 
(completamente refor-
mado para a realização 
do evento),onde rece-
beu um grande público 
para a abertura de mais 
uma edição do campe-
onato, promovido pela 
Secretaria de Esportes 
e Lazer, com o apoio da 
Prefeitura Municipal.
 Na categoria 
Municipal, o vencedor 
foi a equipe da Melan-
cia, que venceu o time 

Fotos: Flávio Duarte

da Prefeitura de Pilar 
de Goiás e que também 
teve o goleiro menos 
vazado da competição. 
Como prêmio a equipe 
ganhou R$ 1.000,00.
 A equipe da pre-
feitura, que ficou em 
segundo lugar nessa 
categoria, levou o prê-
mio de R$ 500,00. Fez 
também o artilheiro da 
modalidade, o prefeito 
artilheiro Sávio Soares, 
que também recebeu 
um troféu.
 A decisão da 
Categoria Regional, 

contou com uma parti-
da emocionante, digna 
de uma final. O gran-
de público presente 
foi brindado com um 
grande espetáculo de 
futsal proporcionado 
pelas equipes de Pilar 
de Goiás e Rialma. O 
duelo contou com gols 
bonitos e muita disposi-
ção em quadra por parte 
dos atletas. A equipe de 
Rialma sagrou-se cam-
peã, a exemplo do ano 
passado quando venceu 
também essa mesma 
equipe. Vale lembrar 

que a equipe de Pilar de 
Goiás, foi a campeã do 
ano passado  em Rial-
ma, quando venceu a 
equipe da casa.

 “Foi um campe-
onato de alto nível em 
que vários jogadores 
foram revelados como 
verdadeiros talentos 
do futsal. Esse tipo de 
modalidade esportiva 
em nosso município é 
fantástico, pois revela 
novos talentos para o 
nosso futsal e, o sucesso 
foi maior ainda graças 
ao apoio que as equipes 
tiveram da prefeitura”, 
afirmou Cristiano, se-
cretário de Esportes e 
Lazer.
 Para o prefeito 
Sávio Soares, incenti-
var o futebol de salão 
é fortalecer o esporte 
local. “Nossa adminis-

tração sempre apoiou e 
irá continuar apoiando 
e incentivando a práti-
ca esportiva em nosso 
município. Há cinco 
anos o esporte em Pilar 
de Goiás é também uma 
de nossas prioridades, 
onde oferecemos todo 
o material esportivo às 
nossas esquipes além 
realizarmos diversos 
campeonatos de várias 
modalidades esporti-
vas, tanto na sede como 
na zona rural. O esporte 
tem um papel muito im-
portante na formação do 
jovem, porque além de 
tirá-los do mundo das 
drogas, por exemplo, 
transforma o ser huma-
no em pessoas melho-
res. Além disso, também 
proporciona as pessoas 
a terem uma vida mais 
saudável”, ressaltou o 
prefeito Sávio. Fonte: Jor-
nal  Vale Notícia

Equipe de Rialma levou o título do Supercampeonato
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Crixás Tradição

Circuito Cavalhadas de Goiás em Crixás,
termina em grande estillo

Governador Marconi Perillo se fez presente e destinou 2 milhões para asfaltamento de setores da cidade

 São anos de tra-
dição que movem todo 
um povo. Essa é a me-
lhor a definição das tra-
dicionais Cavalhadas da 
cidade de Crixás. A Fes-
ta dos cavalheiros Mou-
ros e Cristãos movimen-
tou a cidade de Crixás, 
surpreendendo pela sua 
grandeza na organiza-
ção, na presença maciça 
de visitantes, na apre-
sentação das cavalhadas 
e nos shows.
  A cidade rece-
beu visitas importantes 
de políticos, prefeitos de 
cidades vizinhas, além 
de outras autoridades. 
Entre os presentes es-
tiveram: Governador 
Marconi Perillo, o Vice 
José Eliton, Pres. do 
Detran Manoel Xavier, 
Dep Estadual Francisco 
de Oliveira, Dep. Lin-
con Tejota, o Prefeito 
de Santa Terezinha de 
Goiás, Marcos Cabral e 
o Prefeito de Uirapuru, 
Aílton Bila.
  A festa que co-
meçou no último dia 
16 de junho com a re-
alização da cavalgada 
dos Guerreiros Mouros 

e Cristãos, que marcha-
ram com suas imponen-
tes vestimentas pelas 
ruas e avenidas da ci-
dade, sendo seguida a 
noite pela programação 
de um grande show da 
dupla Max e Luan, que 
lotou o espaço da feira 
coberta.
  No segundo dia 
do evento (17), den-
tro da parte cultural e 
folclórica do evento, 
foi encenado no cava-
lhódromo as cavalha-
das de Crixás por dois 
“exércitos” ricamente 
ornamentados nas cores 

Azuis e Vermelhas com 
coreografias equestre. A 
noite foi a vez das meni-
nas da “Noite das Patro-
as” colocar todo mundo 
para mexer com show 
dançante e alegre.
  Já no Domingo 
(18), dia do encerramen-
to dos festejos, foi a vez 
do campo de batalha das 
Cavlhadas receber a vi-
sita ilustre do governa-
dor Marconi Perillo, que 
aproveitou o dia para 
participar das cavalha-
das nos municípios de 
Palmeiras de Goiás, São 
Francisco e Crixás. O 

Circuito Cavalhadas de 
Crixás foi lançado no 
ano passado pela Goiás 
Turismo; Seu objetivo 
é facilitar, oficializar e 
sistematizar o apoio às 
manifestações culturais 
e religiosas do Estado, 
e promover o turismo a 
partir da realização das 
festas religiosas.
 Em Crixás, o go-
vernado, além de confe-
rir a peculiaridade bem 
de perto da bela encena-
ção das batalhas entre 
Mouros e Cristãos, ce-
lebrou convênio com a 
prefeitura municipal no 

valor de R$ 2 milhões, 
cujo quais serão aplica-
das em asfalto e recape-
amento urbano de três 
setores. O valor é refe-
rente aos investimentos 
do Programa Goiás na 
Frente, lançado no iní-
cio do ano pelo governo 
do Estado de Goiás.
  Saudado pelos 
cavaleiros no campo de 
batalha, o governador 
mencionou que desde 
menino ficava emocio-
nado ao ver as cavalha-
das em sua terra natal. 
“É emocionante acom-
panhar as Cavalhadas. 
Quando eu tinha três, 
quatro anos eu me lem-
bro de ter participado 
da primeira Cavalhada, 
em Palmeiras de Goiás. 
A minha mulher, que é 
de Pirenópolis, sempre 
participou das Cava-
lhadas. Eu sempre ado-
rei participar, ajudar e 
apoiar esse patrimônio 
dos goianos, que são as 
nossas festas religiosas 
culturais e folclóricas”, 
comentou o governador 
Marconi, que recebeu 
uma bela homenagem 
dos jovens alunos da es-

cola de Música Talentos 
de Ouro.
 Por sua vez, pre-
feito Plínio Paiva agra-
deceu por todo investi-
mento na estrutura do 
Cavalhódromo e pelos 
dois milhões destinados 
para o asfaltamento e re-
capeamento de setores da 
cidade, por meio do pro-
grama Goiás na Frente. 
“Nós estamos satisfeitos 
com o que o senhor está 
fazendo por Crixás. Essa 
estrutura, que nós esta-
mos vendo aqui monta-
da, é resultado do que o 
senhor vem fomentando 
nas tradições artísticas 
e culturais, em conjun-
to com a Goiás Turismo. 
Agradeço pelo dois mi-
lhos e sei que senhor vai 
fazer muito mais pelo 
povo dessa cidade”, de-
clarou o prefeito Paiva, 
que também comemorou 
o anúncio investimen-
tos de oito milhões para 
as quatro pontes entre 
Crixás e Nova Crixás, a 
retomada de obras entre 
Santa Terezinha e Nova 
Iguaçu, Uirapuru a Mun-
do Novo, de Crixás para 
Nova Crixás.

Fotos: Lanuzio Vicente e Kássia Ferraz
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CrixásCultura

Talentos de Ouro e ExpoArte brilham em
evento ambiental

Crixás recebe Senadora
Lúcia Vânia em encontro regional

 Exposição de 
artes plásticas e recital 
com temas voltados à 
conscientização am-
biental, apresentados 
pelos projetos, atraí-
ram a atenção na Feira 
do Cerrado Durante a 
realização da Feira do 
Cerrado em Crixás, que 
aconteceu no dia 09 
de junho e teve como 
tema “O Dia Mundial 
do Meio Ambiente”, 
os Projetos Talentos de 
Ouro e ExpoArte, que 
são patrocinados pela 
AngloGold Ashanti, 
através da Lei de In-
centivo a Cultura (Lei 
Rouanet), tiveram uma 
participação de des-
taque por meio de um 
Recital, apresentado 
pela Escola Talentos 
de Ouro, com um re-
pertório voltado para 
conscientização e pre-

servação ambiental; e 
exposição de artes plás-
ticas do Projeto Expo-
Arte, que propõe uma 
analogia ao expectador. 
Seria como ver a beleza 
da natureza antiga, pe-
las pinturas, ao mesmo 
tempo em que se tem a 
representação do esta-
do em que hoje ela se 

encontra, através dos 
pedaços de troncos.
 Para a propo-
nente e idealizadora 
desses projetos, Joyce 
Espínola Ferreira Tava-
res, é importante usar 
a arte e a cultura como 
ferramentas de trans-
formação social. “Ta-
lento e criatividade po-

Fotos: Divulgação

dem ser usados a favor 
da conscientização am-
biental. É um convite 
a recriarmos a vida, os 
sonhos e a esperança de 
um futuro mais susten-
tável,” salienta Joyce. 
Foi com esse conceito 
que os projetos realiza-
ram mais um show de 
Talentos, pois é de pe-

queno que se escolhe o 
destino.
  A feira, reali-
zada pela Prefeitura 
de Crixás em parceria 
com a MSG - Anglo-
Gold Ashanti, Escola 
de Música Talentos de 
Ouro, Projeto ExpoArt e 
Aquarela Produtos Eco-
lógicos, com o objetivo 

de incentivar e alertar a 
população sobre os cui-
dados que devemos ter 
com o Meio Ambiente, 
contou com a presença 
de grande parte da po-
pulação e participação 
do prefeito Plínio Paiva, 
primeira-dama Raissa 
Marzochio e de secretá-
rios Municipais.

 Lideranças mu-
nicipais e dirigentes 
partidários de Crixás e 
região lotaram o audi-
tório da Câmara Muni-
cipal daquela cidade, 
para participar do en-
contro regional do PSB, 
na tarde do dia 10/06. 
Um dos pontos altos do 
encontro foi o curso de 
capacitação e formação 
política, gestão pública 
e fiscalização de recur-
sos públicos, realiza-
do pela Fundação João 
Mangabeira.
 Organizado pelo 
presidente do PSB de 
Crixás, Ely Gueroba, 
PSB-GO e pela Funda-
ção João Mangabeira, o 
encontro contou com a 
presença da presidente 
da sigla partidária, se-
nadora Lúcia Vânia. Em 
Crixás, o encontro con-
tou não só com a par-
ticipação de filiados ao 
PSB, mas também com 
agentes partidários de 
siglas diferentes. 

 O anfitrião do 
encontro Ely Gueroba 
(Presidente PSB/Crixás) 
agradeceu a participa-
ção de todos e deu boas 
vindas aos participantes, 
agradeceu ao presidente 
da Câmara Municipal de 
Crixás, Tiago Dietz, por 
colocar o auditório do le-

gislativo crixaense a dis-
posição para a realização 
do encontro, e ressaltou 
a alegria em receber a se-
nadora Lúcia Vânia.
 “Agradeço a to-
dos pela receptividade 
para com a senadora 
Lúcia Vânia. Ela já fez 
e fará muito ainda por 

Crixás, haja vista os 
benefícios que ela irá 
anunciar hoje aqui”, 
disse presidente do PSB 
crixaense Ely Gueroba.
 Por sua vez, a se-
nadora agradeceu pre-
sença de todos e alen-
cou vários benefícios 
para Crixás, entre eles: a 
construção de uma nova 
creche e a parceria das 
obras de asfaltamento 

de vários setores da ci-
dade. A Senadora tam-
bém garantiu o envio de 
uma equipe de pesquisa 
para avaliar as neces-
sidades do município, 
para ter uma melhor no-
ção sobre as necessida-
des e projetos que estão 
por vir no município.
 Entre as lideran-
ças presentes estavam 
presentes: o prefeito 

de Crixás Plínio Paiva 
(PR) seu vice Dr. Júnior 
Dietz (PSB) presiden-
te do Legislativo local, 
Tiago Dietz (PSDB), ve-
readores de diferentes 
partidos, secretário mu-
nicipais, deputado fede-
ral Marcos Abrão (PPS) 
presidente da AGHAB, 
Luiz Stival, e o prefeito 
de Uirapuru Ailton Bila 
(PSDB), além de outros.

Senadora Lúcia Vânia ao lado do Dr. Junior (esquerda) 
e Ely Gueroba

Equipe da ExpoArte fez sucesso no evento

Fotos: Divulgação
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Pilar de Goiás Tradição

Emoção e fé marcam 4º Encontro das Coroas do
Divino Espírito Santo, em Pilar de Goiás

 O 4º Encontro 
Estadual das Coroas do 
Divino Espírito Santo, 
sediado pelo primeira 
em Pilar de Goiás, reu-
niu hoje (11/06) repre-
sentantes das Coroas 
do Divino de quatro 
cidades. O evento teve 
início em Jaraguá e vem 
se tornando tradicional 
a cada edição que pas-
sa. Nesta 4º edição es-
tavam representes das 
coroas das cidades de 
Pirenópolis, Cidade de 
Goiás, Niquelândia e 
Jaraguá, além de Pilar 
de Goiás.
 Após a solenida-
de na Casa de Câmara 
e Cadeia, com Café da 
manhã, as comitivas, 
acompanhadas também 

pelo prefeito Sávio So-
ares, a primeira-dama 

Flaviane Casia, os depu-
tados estaduais Nédio 

Leite, José Nelton, Bru-
no Peixoto, o deputado 

Federal Pedro Chaves 
e os senadores Wilder 
Morais e Ronaldo Caia-
do seguiram em cortejo, 
ao som da Banda da Po-
lícia Militar, até a Paró-
quia Nossa Senhora do 
Pilar, em um percurso 
de cerca de 600 metros. 
Lá foram recebidos com 
as bençãos do Padre 
Cornélio, que presidiu 
a Missa do 4º Encontro 
das Coroas.
 Durante a ce-
lebração, quando foi 
lhe dado a palavra, o 
Prefeito Sávio Soares 
agradeceu a presença 
de todos da comuni-
dade Pilarense e todos 
convidados que vieram 
de outras cidade para 
prestigiar o Encontro 

das Coroas do Divino 
Espírito Santo. “Esta-
mos emocionados por 
receber as coroas de ou-
tras cidades. Agradeço 
a presença de vocês to-
dos. Também agradeço 
ao povo Pilarense pelo 
empenho de deixar 
tudo bonito”, disse Sá-
vio Soares.
 Ao final Celebra-
ção, o Padre Cornélio 
convidou os presentes 
para o salão Paróquia, 
onde foi servido um de-
licioso almoço para os 
convidados. O 4º Encon-
tro Estadual das Coroas 
do Divino Espírito San-
to faz parte da Festa em 
Louvor ao Divino Espí-
rito Santo, que completa 
esse ano 270 de história.

Fotos: Lanuzio Vicente e Didimo Neto
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Santa Terezinha de GoiásFé

Tradição e fé movem cavaleiros e amazonas
Com apoio da Prefeitura, comitiva de Santa Terezinha de Goiás percorre 60 km à cavalo até o Santuário Nossa Senhora da Penha, em Guarinos

 Naquilo que já 
se tornou tradição no 
município de Santa Te-
rezinha de Goiás, cerca 
de 200 cavaleiros, mu-
ladeiros e amazonas se 
reuniram em frente a 
prefeitura, na manhã do 
último dia 29 de junho, 
de onde saíram em ca-
valgada com destino ao 
Santuário Nossa Senho-
ra da Penha, no municí-
pio de Guarinos. Trata-
se da Cavalhada da Fé, 
um evento religioso que 
reúne devotos de Nossa 
Senhora da Penha e está 
em sua 10ª edição.
  Antes de partir 
rumo ao seu destino, 
os romeiros recebe-
ram a benção do Padre 
Beneval e apreciaram 
um apetitoso café da 
manhã, oferecido pela 
prefeitura, que também 
garantiu almoço, servi-
do no distrito de Man-
dinópolis, e a janta no 
povoado de Santo An-
tônio, local do merecido 
repouso noturno.
  O prefeito Mar-
cos Cabral, que não 
mediu esforço na hora 
de apoiar essa já tradi-
cional manifestação re-
ligiosa, esteve presente 
na abertura da 10ª Ca-
valgada da fé. Em sua 
fala, o prefeito desejou 
boa sorte aos romeiros 
em sua peregrinação e 

afirmou que sua admi-
nistração estará sempre 
apoiando eventos como 
esse, que, além de já ser 
tradição no município, 
meche com a fé e com 
a emoção de pessoas. 
“Vão com Deus e con-
tem sempre comigo. 
Com fé em Deus, ano 
que vem vamos fazer 
muito mais”, disse Mar-
cos Cabral à comitiva de 
Santa Terezinha. 

  Após percorrer 
38 km, a comitiva, que já 
havia feito uma parada 
em Mandinópolis para 
o almoço, chegou ao po-
voado de Santo Antônio, 
onde pararam para um 
momento de descontra-
ção e descanso. No dia 
seguinte, muitos ainda 
exaustos, partiram para 
seu destino, aonde che-
garam por volta das 
10h00 e foram recebidos 

pela prefeita Ana Maria 
e autoridades religiosas. 
A Peregrinação termi-

nou quando todos os 
cavaleiros e amazonas 
finalmente visitaram o 

Santuário de Nossa Se-
nhora da Penha, cum-
prindo suas promessas.

Deputado Nédio Leite prestigia Romaria de Guarinos
 Há sete anos 
a Comitiva Nossa Se-
nhora da Conceição, da 
cidade de Crixás, pro-
move uma grande ca-
valgada que sai de Cri-
xás ao Santuário Nossa 
Senhora da Penha, no 
município de Guarinos, 
que recebe milhares de 
romeiros todos os anos. 
Esse ano, os romeiros 
crixaenses contaram 
com a ilustre presença 
do deputado estadual 
Nédio Leite, que saiu 
de Goiânia para acom-
panhar os cavaleiros e 
muladeiros nos 43 qui-
lômetros que separam 
os dois municípios.

 Em Guarinos, na 
chegada da comitiva, 
nossa reportagem con-
versou com Nédio, que 
apesar do cansaço, mos-
trou muita disposição. 
O deputado disse que 
gosta muito de caval-
gadas, pois, em sua opi-
nião, é um esporte que 
traz muitos benefícios 
não apenas para aqueles 
que estão participando, 
mas de um modo geral 
para o comércio, que é 
fomentado durante essa 
importante manifesta-
ção cultural.
 Nédio disse 
ainda, que participou 
da cavalgada em duas 

outras oportunidades, 
inclusive andando à 
cavalo, a convite do ex-
-prefeito Olímpio César 
e esse ano ficou surpre-
so com o grande núme-
ro de participantes. “Eu 
acredito que essa edição 
da cavalgada foi uma 
das mais bem organiza-
das. Tudo muito bonito, 
numa demonstração que 
eles levam as coisas a sé-
rio e a cada ano que pas-
sa estão aperfeiçoando e 
melhorando mais. Que-
ro parabenizar ao Paulo 
Saches, presidente dessa 
comitiva, e a todos os 
organizadores e partici-
pantes de um modo em 

geral. Que nossa Senho-
ra da Penha possa lhes 
dá muita sabedoria para 
continuar suas peregri-
nações”, disse.
 Ao fim da entre-
vista, o deputado Nédio 
deixou uma mensagem 
de fé aos romeiros de 
Guarinos. “Eu também 
sou romeiro, não aqui 
de Guarinos, sou romei-
ro da Festa de Nossa Se-
nhora da Abadia, mas 
a fé é uma só. E a essas 
pessoas que frequentam 
essa romaria, quero pa-
rabenizar por cultiva-
rem a fé. Hoje estamos 
passando por um mo-
mento de dificuldade 

em nosso País, e temos 
que ter fé para superar 
todas as crises. Quero 
transmitir essa mensa-

gem de fé a todos os ro-
meiros e pedir a eles que 
possam rezar por nossos 
governantes”, finalizou.

Fotos: Divulgação e Lanúzio Vicente

Marcos Cabral acompanhou a benção aos cavalheiros
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Crixás Prestação de contas

Vereador Álvaro Lopes faz balanço de seu mandato
 Com objetivo de 
dar transparência ao seu 
mandato, o Vereador 
Álvaro Lopes (PCdoB) 
- Relator da Comissão 
Permanente da Câmara 
Municipal de Crixás, di-
vulga o balanço de suas 
atividades parlamenta-
res desenvolvidas nos 
primeiros seis meses de 
seu segundo mandato 
legislativo, onde vem 
cumprindo com zelo 
e responsabilidade as 
atribuições, inerentes 
à função do vereador, 
participando ativamen-
te de todas as sessões 
nessa Legislatura, com 
100/% de assiduidade, 
não tendo se quer uma 
falta, atuando com de-
terminação e dedicação 
ao trabalho Legislativo, 
exercendo um mandato 
popular e participativo, 
dando a devida atenção 
aos cidadãos, observan-
do a probidade política 
e administrativa e res-
peitando às leis.
 Na função legis-
lativa, participou ati-
vamente da discussão 

e elaboração das leis 
municipais dessa Le-
gislatura; votando pela 
aprovação de todos o 
projetos  de Lei do Exe-
cutivo; bem como, apre-
sentando os seguintes 
Projetos de Lei de sua 
autoria:
 Projeto de Lei 
Nº 003/2017 - Institui 
o “Programa Prata da 
Casa”, que estabelece a 
obrigatoriedade de dis-
ponibilização de opor-
tunidade para a Apre-
sentação de grupos, 
bandas, cantores ou ins-
trumentistas locais na 
abertura de eventos mu-
sicais que contem com 
financiamento público 
municipal;
 Projeto de Lei 
Nº 004/2017 - Institui a 
Semana Municipal da 
Agricultura Familiar a 
ser comemorada, anual-
mente, na última sema-
na do mês de julho no 
âmbito do município de 
Crixás e dá outras pro-
vidências;
 Projeto de Lei Nº 
005/2017 - Dispõe do-

bre a coleta para recicla-
gem do óleo de cozinha 
já utilizado em residên-
cias, bares, restaurantes 
e similares, para que o 
mesmo não seja descar-
tado no meio ambiente.
 Na função de as-
sessoramento, sugeriu 
ao Poder Executivo, me-
didas importantes de in-
teresse da comunidade, 
apresentando várias in-
dicações das quais des-
tacam-se as seguintes:
 A criação do 
Programa Municipal de 
Parcerias Público-priva-
das, visando disciplinar 
e promover a realização 
de parcerias público-
-privadas no âmbito da 
administração pública 
municipal; adequação 
na “lei nº 704, de 17 de 
julho de 1989” que criou 
o cargo de “monitor de 
sala de aula”;  institui-
ção do plano de cargos, 
carreiras e vencimentos 
dos servidores efetivos 
dos grupos ocupacio-
nais: técnico, adminis-
trativo, saúde e ativi-
dades operacionais e 

complementares da ad-
ministração direta, au-
tárquica e fundacional 
da prefeitura municipal 
de Crixás; adequação na 
“lei nº 1.754/2013, de 31 
de dezembro de 2013” 
que institui o código 
tributário municipal de 
Crixás, visando corrigir 
aumentos abusivos de 
impostos e taxas”; cria-
ção de uma comissão 
objetivando o estudo, 
elaboração e instituição 
do plano diretor do mu-
nicípio de Crixás.
 Já na função fis-
calizadora, o vereador 
Álvaro Lopes apresen-
tou vários requerimen-
tos cobrando ações do 
Poder Executivo, na 
fiscalização dos gastos 
públicos, execução orça-
mentária, uso da máqui-
na pública, nos repasses 
previdenciários, na re-
cuperação da proteção 
lateral da Feira coberta, 
na atuação do Conselho 
Municipal de Educação 
frente ao Sistema Mu-
nicipal de Ensino, entre 
outras.

“Nosso compromisso, é dar continuidade a 
esse trabalho, com uma trajetória consistente, 
corajosa e coerente, observando os princípios 
básicos que norteiam a administração públi-
ca: a Legalidade, a Impessoalidade, a Morali-
dade, a Publicidade e a Eficiência; buscando 
uma participação ainda mais efetiva da socie-
dade em nossos projetos e ações, priorizando 
as áreas que contemplam os direitos da cida-
dania. Com uma ação parlamentar voltada 
para os anseios da sociedade; especialmente 
dos trabalhadores e trabalhadoras, priorizan-
do a valorização dos servidores públicos, o 
apoio aos camponeses, especialmente os da 
Agricultura Familiar e dos Assentados da Re-
forma Agrária, bem como, a todas as minorias 
que são, por algum motivo, discriminadas.”
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Santa Terezinha de GoiásInvestimento

Usiel Cabral fala de suas
conquistas e  projetos futuros

Presidente da Câmara de Santa Terezinha de Goiás, o jovem parlamentar falou com nossa reportagem e fez um balanço 
dos primeiros 6 meses à frente do Legislativo

 Vereador pelo 
segundo mandato con-
secutivo e presidente da 
Câmara de Vereadores 
de Santa Terezinha de 
Goiás pela primeira vez, 
o jovem vereador Usiel 
Cabral (DEM), em recen-
te entrevista ao Impren-
sa do Cerrado, falou de 
suas ações e fez um breve 
balanço de seus primei-
ros seis meses à frente do 
Poder Legislativo Muni-
cipal. Ele também apre-
sentou projetos futuros, 
que já se encontram em 
desenvolvimento.

Desafios e Conquistas

 De acordo com 
o presidente, ao assu-
mir o comando do Po-
der Legislativo, logo se 
deparou com um gran-
de desafio: o prédio da 
Casa precisava de uma 
reforma estrutural, e 
urgente. E foi o que ele 
fez. Com o aval de todos 
os demais vereadores, o 
presidente Usiel execu-

tou uma reforma geral 
no prédio da Câmara, 
abrangendo a melhora 
dos acentos do plenário, 
melhorias na climati-
zação, reformulação da 
sala das comissões e da 
presidência, melhora-
mento da sonorização 
do plenário e reforma 
do controle interno da 
Casa, que está em fase 

de conclusão.
 Segundo o parla-
mentar, essa reforma foi 
necessária para garantir 
um bom atendimento 
aos cidadãos. “Outro 
desafio foi o de promo-
ver a harmonia entre os 
vereadores e uma boa 
sintonia com o Poder 
Executivo, pois só assim 
é possível garantir o de-

senvolvimento de nosso 
município. Vale lembrar, 
que importantes proje-
tos já foram enviados a 
esta Casa e foram apro-
vados por unanimida-
de, trazendo soluções 
para nossos problemas, 
o que mostra que nosso 
trabalho está dando cer-
to. Vamos lutar para que 
essa sintonia aconteça ao 
longo dos quatro anos 
de nossa gestão,” disse.
 Ainda segundo 
o presidente Usiel, além 
das reformas estrutu-
rais, também estão sen-
do feitas reformas regi-
mentais, que permitirão 
o bom funcionamento 
e um atendimento de 
qualidade ao cidadão, 
com a reestruturação da 
Lei Orgânica do Muni-
cípio e do o Regimento 
Interno da Câmara.

Transparência

 Durante a entre-
vista, Usiel Cabral ain-
da ressaltou o respeito 

e a parceria que chefe 
do Poder Executivo tem 
para com a Câmara Mu-
nicipal, segundo ele, 
passando todo dia 15 de 
cada mês o duodécimo 
da Casa, o que garan-
te a oportunidade de 
manter em dia as contas 
da Câmara, como paga-
mento dos servidores, 
fornecedores e vereado-
res, além do pagamento 
de todos os encargos so-
ciais, que estão em dia.
 Na ocasião, o 
presidente informou 
ainda que a Câmara 
Municipal, em breve, 
deve inaugurar seu por-
tal da transparência. 
Um site que trará todas 
as informações jurídicas 
e financeiras da Casa, 
no qual todo cidadão 
poderá acessar as recei-
tas e despesas da Câma-
ra. “Tudo aquilo que for 
gasto pela Câmara será 
apresentado nesse por-
tal. Queremos deixar o 
mandato de presidente 
com a certeza de que 

cumprimos bem a nossa 
missão”, afirmou.

Projetos Futuros

 Além das mui-
tas conquistas já foram 
alcançadas, o presidente 
Usiel Cabral ainda pon-
tuou alguns de seus pro-
jetos futuros enquanto 
presidente, da Câmara, 
destacando os projetos 
“Câmara Cine Escola” e 
“Vereador Mirim”, que 
visa alcançar todas as 
crianças das escolas mu-
nicipais, apresentando 
uma cultura diferencia-
da para a sociedade.
 Ele também des-
tacou o projeto “Energia 
Solar”, o qual fará da 
Câmara de Santa Tere-
zinha de Goiás a primei-
ra Câmara do Brasil a 
ser abastecida de forma 
sustentável por energia 
solar. “Quero agradecer 
aos demais colegas ve-
readores, por me confia-
rem a presidência dessa 
Casa de Leis, e dizer que 
serei sempre um parcei-
ro e um amigo. Vamos 
manter essa união e par-
ceria para que deixemos 
aqui nossa história. Peço 
a colaboração de todos 
para iniciarmos já no 
ano que vem esses novos 
projetos”, finalizou.

C.N.S.C completa mais uma romaria
em direção a Guarinos

 Pelo 7º ano con-
secutivo, a comitiva 
Nossa Senhora da Con-
ceição completou mais 
uma jornada à romaria 
em louvor a Nossa Se-
nhora da Penha, na cida-
de de Guarinos, capital 
da fé do Norte Goiano. 
Cerca de 300 participan-
tes, entre cavalheiros, 
amazonas e muladeiros 
(as) percorreram 50 Km, 
com paradas para pou-
sos em dois lugares.
 Depois de dois 
dias de muita poeira e 
estrada, a comitiva che-
gou finalmente ao san-
tuário de Nossa Senhora 
da Penha no último sá-
bado. Após desfilarem 
pela principal avenida 
da cidade e serem sau-
dados por populares, 

todos os participantes 
foram recebidos pelo 
Padre Periquito, pároco 
responsável pela Santu-
ário de Nossa Senhora 
da Penha, cujo qual fez 
uma oração de boas vin-

das e convidou os mem-
bros da comitiva para 
adentrar a igreja e reali-
zarem suas preces. Esse 
ano participantes de 
outras cidade e de até 
outros Estados fizeram 

Fotos: Lanuzio Vicente e Kássia Ferraz

questão de marca pre-
sença na já tradicional 
cavalgada da C.N.S.C.
 Tendo com presi-
dente o jovem Paulo Sa-
cha e sua Vice Maryslane 

Xavier (Nena), a Comiti-
va Senhora da Concei-
ção foi criada em 2011 na 
cidade de Crixás, tendo 
por objetivo o incentivo 
ao agronegócio e ao ho-

mem do campo no mu-
nicípio; também trazer 
o entretenimento, com-
panheirismo, amizade, 
amor e fé aos integrantes 
e aos jovens que partici-
pam resgatar as cultu-
ras do Brasil Autêntico 
e Boiadeiro, seguindo 
diversos roteiros em Ca-
valgadas nas diversas 
regiões do Estado.
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Santa Terezinha de Goiás Comemoração

Com recursos próprios e grandes atrações, 
Agrojunina bate recorde de público

A 19ª edição da mais tradicional festa da região, contou com uma grande estrutura e shows de renome nacional, mesmo sendo
 executada com recursos 100% do tesouro municipal

 A prefeitu-
ra de Santa Terezinha 
de Goiás, capitaneada 
pelo experiente prefeito 
Marcos Ferreira Cabral 
(DEM), que está em seu 
terceiro mandato, rea-
lizou entre os dias 21 
e 25 de junho um dos 
mais concorridos even-
tos festivos da região: 
a tradicional Agrojuni-
na, que está em sua 19ª 
edição e já faz parte do 
calendário festivo do 
Estado de Goiás. Vale 
ressaltar, que todas as 
despesas para a realiza-
ção do evento correram 
por conta de recursos 
próprios do município.
  Esse ano, can-
tores vários de reno-
me nacional passaram 
pelo palco principal da 
festa, sendo o show da 
Vanessa Camargo, rea-
lizado no dia 24 de ju-
nho, o mais esperado 
pelo público, que lotou 
o Parque de Exposição 
Agropecuária, onde 
aconteceu a festa. Tam-

bém se apresentaram na 
19ª Agrojunina a dupla 
Zé Ricardo & Thiago, 
dia 21; Cleber & Cauan, 
dia 22; André & Andra-
de, dia 23 e, para encer-
rar a festa, os artistas lo-
cais Solé e Os Piriboys.
  Em sua fala, 
durante a abertura da 
festa, o prefeito Marcos 
Cabral lembrou que, 
quando foi eleito para 
seu primeiro mandato 

de prefeito há 20 anos, 
comprou o terreno para 
o Setor Júlio Venân-
cio, onde construiu o 
Estádio Raimundão, a 
faculdade e o Parque 
de Exposição. “Hoje es-
tamos aqui realizando 
mais uma bela festa e 
isso me deixar honrado. 
Quero agradecer a to-
dos que de uma forma 
ou de outra nos ajuda-
ram na realização do 

evento. Agradeço ain-
da às autoridades que 
por aqui passaram, de 
forma especial ao sena-
dor Caiado, que sempre 
nos honra com sua pre-
sença. Com fé em Deus 
faremos festas cada vez 
melhores ao longo dos 
4 anos de nosso manda-
to”, afirmou o prefeito 
em entrevista.
 Durante a Agro-
junina, mas precisamen-

te no dia 22 de junho, o 
prefeito Marcos Cabral 
entregou à comunidade 
uma ambulância nova 
e um carro para a assis-
tência social, e lembrou 
que há 2 meses atrás ad-
quiriu um ônibus para 
o transporte de univer-
sitários, um caminhão 
pipa e 4 motos. “Nesses 
6 meses já estamos ter-
minando de recuperar 
os 700 mil metros qua-

drados de pavimentação 
asfática da cidade, revi-
talizamos as praças e cal-
çadas e 60% dos prédios 
público. Construímos 
sete pontes de concreto, 
patrolamos aproxima-
damente 40% de todas 
as estradas vicinais, de 
forma que vamos avan-
çando gradativamente 
no sentido de melhorar 
a vida de nossa comuni-
dade”, finalizou.
 Além de um 
grande público, visita-
ram a cidade, durante 
a festa, os deputados 
estaduais Lincoln Tejota 
e Bruno Peixoto, o de-
putado federal Sandes 
Junior, o senador Ro-
naldo Caiado e várias 
lideranças políticas da 
região, entre eles pre-
feitos das cidades vi-
zinhas, a exemplo de 
Sávio Soares (Pilar de 
Goiás), Aroldo Naves 
(Campos Verdes), Plí-
nio Paiva (Crixás), Ana 
Maria (Guarinos) e Zazá 
Éloi (Hidrolina).
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Prefeito Marcos Cabral discursa na 19ª Agrojunina
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