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Destaque

Economia Rally dos Sertões

A prefeitura de Pilar de Goiás, foi a única do 
Vale do São Patrício a alcançar a excelência na 
gestão de suas contas públicas em 2016. Pág. 3

Após o município de Campos Verdes passar por um lon-
go período de paralisação das atividades de mineração, 5 
novas mineradores com investidores nacionais iniciaram 
suas atividades, no mês de agosto. Pág. 9

Pilar de Goiás é a 3ª melhor 
gestão fiscal do Estado

segundo a FIRJAN

Cinco minas de esmeraldas são 
reabertas em Campos Verdes

Marcos Cabral avalia passagem do 
Rally dos Sertões por Santa Terezinha

Investimentos

Com a presença do governador Marconi Pe-
rillo, a caravana do programa chega a Itapaci, 
Pilar de Goiás, Guarinos, Santa Terezinha de 
Goiás e Campos Verdes. Pág. 6

Mais cinco cidades
recebem investimentos do 
Programa Goiás na Frente

O prefeito recebeu nossa reportagem em seu gabinete para 
uma entrevista, na qual abordou os pontos positivos da passa-
gem da competição por Santa Terezinha de Goiás. Balanço foi 
positivo. Pág. 10

Rally dos Sertões
vai deixar saudades

Educação

O prefeito entregou ofício ao governador Mar-
coni Perillo durante reunião do Programa Goi-
ás na Frente, realizada em Campos Verdes no 
último dia 11. Pág. 7

Plínio Paiva solicita curso 
de Direito para Crixás

Considerado um dos maiores eventos de rally do mundo, o Rally dos Sertões passou por Santa Terezinha de Goiás, que foi 
sede da terceira etapa da competição e emocionou a comunidade local. Pág. 5
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Reflexão do dia

Por Fernando Arataque 

Meu amor vem e vai

 Se preocupe não, moça. Não 
é você. Sou eu. Não tenho jeito 
pra esse negócio de amor. Acho 
lindo, acho lindo nas canções 
que você e eu amamos juntos. 
Mas na verdade, assim, no 
tempo duro de um dia depois 
do outro, o amor toca desafi-
nado para mim, obrigatório, 
repetido, música com refrão 
meloso. Não é você, moça. Sou 
eu. É que eu não tenho muito 
que dar. Não rendo, não sei 
telefonar à noite, não sustento 

conversas sem assunto, diálogos sem tema. Não é você, linda, 
doce, cheia de graça. Sou eu. Vazio, triste, estranho.
 Você já viu tanta gente tão certa de que o amor mesmo, 
amor no duro, não acaba? E se acaba é porque não era amor? 
Dá até inveja, né? Eu invejo mesmo essas pessoas. Queria ter 
certeza e amor que durassem para sempre. Mas não. Comigo 
ainda não é assim. Meu amor vem e vai. Começa agora, acaba 
amanhã, volta mais tarde.
 Ser de ninguém é meu único jeito de ser alguém, mi-
nha querida. Tomo remédio pros nervos e você não sabia. 
Sou dessa gente que precisa ser só, mesmo em comunidade, 
como unidade. Só. E você não queria. O sol que bate agora 
recende aqui dentro uma saudade dolorida do que já foi e do 
que sequer aconteceu. Minha cidade perdida, minha casa na 
infância, uma lambreta alaranjada que me leva a passear no 
quarteirão, o carro velho e batido do pai, a mãe que custa a 
voltar do trabalho, a alegria das avós.
 Essa saudade, para mim, é o que mais se parece com 
o que tanta gente chama de amor. É só o que eu tenho, moça. 
E é tão pouquinho que mal dá pra mim sozinho. É um fogui-
nho de palha que eu tento — ah, como eu tento! — alimentar 
e espalhar e incendiar o quarteirão. Mas não dá, minha amiga. 
Não deu. Meu amor anda pequeno. É uma saudadinha que dói 
mansa, um fio de água, um cheiro distante, um raio morno de 
luz patética quase apagando. É muito pouco. Não dá pra dois.
 Você merece mais. Muito mais do que isso. Merece amor 
inteiro, forte, amor de casa grande, segura, quintal na frente, jar-
dins e flores, pés de jabuticaba, caqui, laranja lima, limão galego. 
Eu tenho nada além dessa barraca de um só, montada na grama 
aqui e ali, esperando a hora de mudar e partir.
 Foi bom, moça. Foi lindo. Você fica além de toda ex-
pectativa. Mas eu não dou conta. Preciso ir adiante, abrir o 
portão e liberar os cachorros que vivem cá dentro de mim. 
Se os deixo por aqui, trancados em casa, uma hora eles terão 
destruído tudo. Preciso conduzi-los à rua, deixá-los mijar nos 
postes, tombar as latas, rasgar os sacos, revirar o lixo alheio. E 
para isso eu tenho de ser só. Não por nada. Não é você, lem-
bra? Sou eu. Para dar amor a alguém aí fora, eu antes preciso 
encontrá-lo aqui dentro. E aqui dentro ele se esconde tão bem, 
tão pequeno, que eu custo a achar. Vez ou outra eu encontro, 
mas ele logo se perde de novo, como bolinha de gude debaixo 
do sofá da sala. Como agora.
 Se preocupe não, menina linda. Não é você. Sou eu. E 
isso é tudo. Agora vai, minha querida. Vai em frente. Vai ser 
feliz. Vai porque o mundo é seu. Eu, não. Eu ainda preciso ser 
de mim mesmo.

Geral

  Para Pensar
PRA PENSAR...A VERDADE VERDADEI-
RA...OU PORQUE O TEMER NÃO CAI...   
o Brasil se tornou falsamente independente 
de Portugal, para cair no colo dos banquei-
ros britânicos que dominam a economia 
mundial. Por isso, é surpresa nenhuma 
que, na segunda-feira passada, o ministro 
das Finanças do Reino Unido e ex-chance-
ler Philip Hammond, tenha vindo ao Brasil 
com uma comitiva de empresários britâni-
cos atraídos pelo momento “de baixa” do 
Brasil.
 Por isso Michel Temer não foi derru-
bado. O compromisso não é com a suposta 

“estabilidade política ou econômica”. Danem-se as duas... O fundamental 
é fechar grandes negócios – nos quais os políticos ou seus parceiros empre-
sariais fiquem com migalhas milionárias. Os “Rotischild Boys” brasileiros 
estão rindo de orelha a orelha porque nunca foi tão fácil cumprir tal missão 
de traidores da Pátria.
 O plano deles só tem chance de falhar por um gravíssimo acidente 
histórico. Por isso, a prioridade agora é usar todos os meios disponíveis à má-
quina estatal para impedir que a “ordem seja quebrada” por uma eventual 
explosão de violência que seja capaz de causar uma ruptura institucional. A 
ordem de fora é conter os ânimos acirrados aqui dentro. O problema é com-
binar esta jogada com os nossos bandidos e com um povo (historicamente 
resignado, mas que começa a dar sinais de perda da paciência).

Por Edson Teixeira Mendes
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Pilar de Goiás Destaque

Estande da Brio Gold faz sucesso no “Itapaci é Show

Pilar de Goiás é a 3ª melhor gestão fiscal 
do Estado segundo a FIRJAN

 Estande monta-
do pela empresa na área 
da festa realizada pela 
prefeitura, para celebrar 
o aniversário da cidade, 
apresentou ao público 
o mundo da minera-
ção, principais aspectos 
da empresa, projetos 
sociais realizados por 
elam entre outras coisas
  Entre os dias 
09 e 13 de agosto, a 
prefeitura de Itapaci 
promoveu uma gran-
de festa como parte 
das comemorações do 
aniversário de eman-
cipação política do 
município denomina-
da “Itapaci é Show” e, 
na ocasião, a Pilar de 
Goiás Desenvolvimen-
to Mineral, do Grupo 
Brio Gold, demonstrou 
mais uma vez seu com-
prometimento com a 
comunidade, partici-
pando do evento com a 
instalação de um gran-
de estande, no qual foi 
apresentado um pouco 
da história da empresa 

e da mineração. O mu-
nicípio completou 72 
anos de emancipação 
no dia 11 de agosto.
 Ao visitar o es-
tande montado pela 
Brio Gold, que recebeu 
o nome de “Mundo da 
Mineração”, as pessoas 
presentes na festa tive-
ram a oportunidade de 
conhecer o universo da 
mineração, os principais 
aspectos da empresa, os 
projetos sociais realiza-
dos por ela na região, e 
ainda conferir o banco 
de vagas de empregos 
na companhia. Minia-

turas de máquinas uti-
lizadas na atividade 
e amostras de rochas 
também foram apre-
sentadas ao público.
  De acordo com 
o gerente geral da Uni-
dade Pilar, Henrique 
Rangel, a Brio Gold tem 
compromisso com a 
comunidade da região 
onde a empresa opera 
e, por isso, está sem-
pre próximo do povo. 
“Essa foi uma exce-
lente oportunidade de 
mostrarmos um pouco 
daquilo que nossa em-
presa realiza, haja vista 

que o evento atraiu um 
grande número de pes-
soas de outras cidades, 
e muitas dessas pesso-

as não tinham ideia de 
nada do queaapresen-
tamos. Não podíamos 
ficar fora da principal 

festa da cidade”, disse.
  Vale ressaltar, 
que o evento Itapaci é 
Show já é considera-
do o maior da história 
da cidade em número 
de pessoas presentes, 
atraídas pelos shows 
de renome nacional, 
entre eles as duplas 
Jorge e Mateus, Jads & 
Jadson, Bruno e Mar-
rone, Israel e Rodolffo 
e Kleo Dibah e Rafael. 
Também teve rodeio 
profissional com mon-
tarias em touros com a 
equipe João Palestino

Fotos: Flávio Duarte

 A prefeitura 
de Pilar de Goiás foi 
a única do Vale do 
São Patrício a alcan-
çar a excelência na 
gestão de suas con-
tas públicas em 2016. 
No ranking nacional, 
a gestão ficou em 56º 
lugar na qualidade de 
sua situação fiscal en-
tre 5.570 municípios, e 
3º colocada no Estado 
de Goiás entre os 246 
municípios goianos. É 
o que aponta o Índice 
Firjan de Gestão Fiscal 
(IFGF) divulgado nes-
ta última sexta-feira 
(18) pelo Jornal Diário 
da Manhã.
 O indicador 
é uma ferramenta de 
controle social que tem 
como objetivo apre-
sentar dados e levan-
tar um debate sobre a 
forma como os tribu-
tos pagos pela socie-
dade são administra-
dos pelas prefeituras. 
Nesse contexto, Pilar 

de Goiás realizou um 
importante feito, pois 
ficou dentro do restrito 
grupo de municípios 
que não se enquadra-
ram em situação crí-
tica, além de não ter 
sido inserida na lista 
de cidades com irregu-
laridades fiscais.
 A pontuação de 
Pilar de Goiás ficou aci-
ma da média estadual e 
nacional (0,4655). O re-
sultado foi comemora-
do pelo prefeito Sávio 
Soares: “Recebemos em 
2013 uma prefeitura fa-
lida, com esse contexto 
de profunda recessão 
econômica vivido pelo 
município, mudamos 
de forma estrutural 
nossas diretrizes e res-
ponsabilidade da ges-
tão fiscal. O Tribunal 
de Contas dos Muni-
cípios (TCM) sempre 
aprovou as nossas con-
tas públicas e, agora, o 
Índice Firjan atesta que 
a nossa Administração 

trabalha com serieda-
de e responsabilidade. 
É preciso que, antes 
de agir, haja o entendi-
mento de quais são as 

prioridades do muni-
cípio. Investir é neces-
sário, mas se a cidade 
estiver falida, não tem 
como pensar em pro-

gresso”, destaca o chefe 
do Executivo.
 O índice – Lan-
çado em 2012, o IFGF é 
construído a partir dos 

resultados fiscais das 
próprias prefeituras, 
por meio de informa-
ções de declaração obri-
gatória e disponibili-
zadas anualmente pela 
Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN). Com 
base nesses dados ofi-
ciais, o Índice Firjan de 
Gestão Fiscal 2017 – ano 
de referência 2016 – ava-
liou a situação fiscal de 
4.544 municípios, onde 
vivem 177,8 milhões de 
pessoas – 87,5% da po-
pulação brasileira.
 Quesitos anali-
sados – O IFGF é com-
posto por cinco indica-
dores: Receita Própria, 
Gastos com Pessoal, 
Investimentos, Liqui-
dez e Custo da Dívida. 
A leitura dos resulta-
dos é bastante simples: 
a pontuação varia en-
tre 0 e 1, sendo que, 
quanto mais próxima 
de 1, melhor a situação 
fiscal do município no 
ano em observação.
 Para conhecer 
mais sobre o Índice 
Firjan de Gestão Fiscal, 
acesse o site ou baixe a 
pesquisa do IFGF 2017 
com ano-base 2016.

Fotos: Lanuzio Vicente

Prefeito Sávio, dia e noite, zelando por Pilar de Goiás

Corpo diretivo da Brio Gold esteve presente
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I Ecobike Rally ST 2017 é sucesso absoluto
Mais de 150 ciclistas de Santa Terezinha e de várias cidades da região participaram do evento, que teve como

principal organizadora a Câmara Municipal de Vereadores

Santa Terezinha de Goiás

 Pensando em 
potencializar a pas-
sagem do Rally dos 
Sertões por Santa Te-
rezinha de Goiás, o 
vereador Usiel Muniz 
Cabral (DEM), que 
preside a Mesa Dire-
tora da Câmara Mu-
nicipal, idealizou o I 
Ecobike Rally ST 2017, 
que aconteceu no últi-
mo dia 20 de agosto, 
reunindo mais de 150 
ciclistas de Santa Te-
rezinha e região. Para 
realizar o evento, Usiel 
Cabral contou com a 
importante parceria 
da PikiGo!, empresa 
especializada nesse 
tipo de evento, e da 
Prefeitura Municipal, 
além dos demais ve-
readores locais.

 Contudo, a 
abertura da programa-
ção aconteceu na ma-
nhã do dia 19 de agos-
to, com uma Caminha 
Ecológica que visou 
chamar atenção sobre 
a necessidade da pre-
servação do Rio Cri-
xás. O ato contou com 
um trajeto de cerca 4 
km através da mar-
gem do rio passando 
por debaixo da ponte 
na entrada da cidade 
de Santa Terezinha de 
Goiás, além de Pales-
tras sobre consciência 
ambiental e uso de 
energia solar, cerca de 
700 pessoas participa-
ram entre diretores de 
escolas, professores, 
ambientalistas e alu-
nos da rede pública.

  Já a pedalada 
ecológica (Dia 20/08) 
iniciou com um passeio 
pelas principais aveni-
das da cidade e, após 
saírem da zona urbana, 
os ciclistas percorreram 
uma trilha natural de 
50 km pela zona rural, 
com um percurso de-
safiador e, ao mesmo 
tempo, de fácil acesso 
aos ciclistas.
 A largada e a 
chegada dos ciclistas 
aconteceram no Clube 
do Timóteo, onde um 
apetitoso almoço, orga-
nizado pela equipe do 
Ecobike, foi oferecido 
como forma de confra-
ternização entre par-
ticipantes, parceiros e 
organizadores. Duran-
te o almoço, foi feito o 

sorteio da premiação.
  Para o vereador 
Usiel Cabral, um dos or-
ganizadores do evento, 
avaliação é bastante po-
sitiva, o que credencia o 
grupo a projetar desde já 
a organização do 2º Eco-
bike de Santa Terezinha 
de Goiás. “Quero agra-
decer a todos que par-
ticiparam desse evento. 
O apoio de todos os par-
ceiros e dos ciclistas foi 
de fundamental impor-
tância para o nosso su-
cesso. Contamos com a 
participação de ciclistas 
de diversas cidades e es-
tados; com fé em Deus, 
em 2018 nos encontrare-
mos novamente”, desta-
cou Usiel.
  De acordo com 
Ubirajara Ferreira que 

é o criador do evento, 
esse movimento ecobike 
é apenas uma parte do 
todo. “Nós na realida-
de da PikiGo, fizemos 
acontecer nesses três 
dias, a caminhada eco-
lógica no dia 19, o pas-
seio ciclístico no dia 20 
e a gestão da passagem 
do Rally dos Sertões no 
dia 20. Este movimento 
diz respeito a nossa sen-
sibilidade com o meio 
ambiente, chamamos a 
atenção para o Rio Cri-
xás, que está sem mata 
ciliar e durante a cami-
nhada a comunidade te-
resinhense comprovou 
o quanto este rio está 
sendo agredido”, desta-
cou Ubirajara.
  Além de San-
ta Terezinha de Goiás, 

Esporte
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entre as cidades que 
marcaram presença 
no evento estavam Pi-
lar de Goiás, Crixás, 
Campos Verdes, Mo-
zarlândia, Itapaci, Goi-
ânia, Brasília, Uruaçu, 
Ceres, Anápolis e Rio 
de Janeiro. Os orgar-
nizadores do I Ecobi-
ke de Santa Terezinha 
de Goiás agradecem 
imensamente o apoio 
e patrocínio dos par-
ceiros: Ipiranga – Auto 
Posto Aranha, Polícia 
Militar, Eletro Martins, 
Arte Fina, Corpo de 
Bombeiros, Polícia Mi-
litar, Dr. Sávio Soares, 
UEG, Unopar, Secima, 
FEDEREX, Drogaria 
Opção, Valteir Leles 
(Arte Visual), FGM e 
Haroldo Naves. 
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Rally dos Sertões vai deixar saudades
Considerado um dos maiores eventos de rally do mundo, o Rally dos Sertões passou por Santa Terezinha de Goiás,

que foi sede da terceira etapa da competição e emocionou a comunidade local

Santa Terezinha de Goiás Rally dos Sertões

 A pacata cida-
de de Santa Terezinha 
de Goiás viveu, nos 
últimos dias 21 e 22 
de agosto, momentos 
de muita adrenalina 
e emoção ao sediar a 
terceira etapa de uma 
das maiores competi-
ções de rally do mun-
do: o Rally dos Serões, 
que teve sua largada 
em Goiânia, capital do 
estado de Goiás, e en-
cerrará em Bonito, no 
Matogrosso do Sul. Os 
competidores, oriun-
dos de várias partes 
do mundo, chegaram 
ao município no dia 21 
de agosto e largaram 
no dia seguinte, dia 22, 
com destino a Aruanã, 
última cidade goiana 
da competição.
 Nestes dias, o 
município teve uma 
movimentação atípica, 
com muitas pessoas nas 
ruas, ansiosos para co-
nhecer os carros, motos, 
quadriciclos e UTVs, já 
que essa foi a primeira 
vez que o município re-
cebeu o evento. Conhe-
cedor da importância 
do acontecimento para 
o município, o prefeito 
Marcos Ferreira Cabral 
não mediu esforços e 
preparou uma ampla 
programação para re-
ceber os competido-
res, equipes e visitan-

tes, com direito a dois 
shows: Cana Caiana, 
dia 20, e Trio Parada 
Dura, dia 21.
  Além de ga-
rantir os shows, a ad-
ministração municipal 
ainda disponibilizou 
prédios do município 
para atender os parti-
cipantes do rally, que 
ficaram alojados em 
uma grande estrutura 
montada no Parque de 
Exposição Agropecuá-

ria e Estádio de Fute-
bol Raimundão. “Sem 
sombras de dúvidas 
foi um evento muito 
importante para nos-
so município, uma vez 
que colocou Santa Te-
rezinha em evidência 
no cenário nacional e 
mundial, além de mo-
vimentar nossa cidade 
e fomentar nosso co-
mercio ainda nos agra-
ciou com serviços de 
assistência social im-

portantíssimos”, disse 
o prefeito.
  Ao citar os ser-
viços sociais realizados 
pela organização do 
Rally em parceria com 
a Prefeitura, o prefeito 
Marcos Cabral se re-
feria aos mais de 700 
atendimentos médicos, 
odontológicos, oftal-
mológicos, realização 
de exames de preven-
ção de câncer de mama 
através de equipes do 

S.A.S. (Saúde e Ale-
gria no Sertões), nome 
dado às ações sociais 
do Rally dos Sertões.
  Durante a co-
bertura da passagem 
do Rally por Santa Te-
rezinha de Goiás, nossa 
reportagem conversou 
com moradores locais 
que não escondiam a 
alegria de ver a cida-
de tão movimentada 
e um evento tão cheio 
de adrenalina. Um dos 
competidores, disse 
ao Jornal Imprensa do 
Cerrado, que ficou en-
cantado com a acolhi-
da do povo de Santa 

Terezinha de Goiás, 
que os recebeu de bra-
ços abertos, “com uma 
alegria contagiante em 
seus rostos”.
  Para o prefei-
to Marcos Cabral, a 
passagem do Rally 
dos Sertões por San-
ta Terezinha de Goiás 
ficará registrada para 
sempre na memória da 
população local e visi-
tantes, por se tratar da 
maior competição es-
portiva já realizada no 
município. “O Rally é 
um evento muito en-
volvente e com certe-
za já deixou saudades. 
Nossa cidade ficou em 
evidência através dos 
inúmeros canais de 
televisão que faziam a 
cobertura da compe-
tição. Estou satisfeito 
com o resultado do 
evento, na certeza de 
que além da saudade, 
ele nos deixou bons 
frutos”, disse o prefei-
to Marcos Cabral.

Fotos: Lanuzio Vicente/Joelton Godoy

Prefeito Marcos Cabral parabeniza os competidores na chegada em Santa Terezinha
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Mais cinco cidades recebem
investimentos do Programa Goiás na Frente

Com a presença do governador Marconi Perillo, a caravana do programa chega a Itapaci, Pilar de Goiás, Guarinos,
Santa Terezinha de Goiás e Campos Verdes

Governo de GoiásInvestimentos

 O governador 
Marconi Perillo cum-
priu uma agenda aper-
tada no último dia 11 
de agosto, sexta-feira, 
quando realizou reu-
niões de trabalho do 
Programa Goiás na 
Frente em mais cinco 
municípios goianos: 
Itapaci, Pilar de Goi-
ás, Guarinos, Santa 
Terezinha de Goiás e 
Campos Verdes. Na 
ocasião, Marconi anun-
ciou obras e autorizou 
a liberação de recursos 
para as prefeituras, por 
meio de assinaturas de 
convênios.
 A Caravana do 
Goiás na Frente estava 
composta por deputa-
dos estaduais e fede-
rais, além de prefeitos 
da região, entre eles 
o prefeito de Campos 
Verdes Haroldo Naves, 
presidente da FGM. Em 
Itapaci, o governador 
Marconi entregou ao 
prefeito Mário José Sal-
les, conhecido por Má-
rio Macaco, a segunda 
parcela de R$ 200 mil, 
de um total de R$ 2 mi-
lhões do Goiás na Fren-
te para obras de recape-
amento e pavimentação 
urbana, afirmando que 
o Governo de Goiás 
está na contramão da 
crise, pois está levando 
dinheiro para ajudar os 
prefeitos a saírem da 
crise, a gerarem empre-
gos e a fazerem as obras 
que beneficiem o povo.
 De acordo com 
o prefeito Mário Ma-
caco, graças a esse di-
nheiro mais de seis mil 
pessoas vão deixar de 
morar em bairros sem 
asfalto, e ressaltou que 

esses moradores serão 
eternamente gratos ao 
governador. Também foi 
anunciada para Itapaci 
a construção de aproxi-
madamente 600 casas 
populares, a pavimen-
tação de 100% das ruas, 
a construção de uma Es-
cola Padrão Século XXI 
e uma agência do Vapt 
Vupt, recursos que vão 
financiar a aquisição de 
uma UTI móvel, de um 
posto de saúde móvel, 
de um veículo de trans-
porte coletivo, a cons-
trução de uma academia 
pública e de um Hospi-
tal Municipal, e ainda 
obras de infraestrutura 
e medicamentos. Ainda 
em Itapaci, o Governo 
do Estado entregou, por 
meio de parceria com o 
governo federal e prefei-
tura, um Centro de Edu-
cação Infantil, três uni-
dades básicas de saúde, 
a revitalização da Rua 
da Matinha, pavimen-
tação asfáltica, a caixa 
d’água da Vila Santana 
e o Centro de Referência 
Especializado em Assis-
tência Social. Vale res-
saltar, que naquele dia o 
município de Itapaci ce-
lebrava seus 72 anos de 
emancipação política.
 Ao sair de Ita-
paci, a caravana seguiu 

para o histórico muni-
cípio de Pilar de Goiás, 
onde, juntamente com 
o prefeito Sávio Soares, 
o governador Marconi 
assinou convênios na 
ordem de R$ 1 milhão 
oriundo do Goiás na 
Frente e, de acordo com 
o prefeito Sávio, a popu-
lação definiu que o di-
nheiro será aplicado na 
recuperação de algumas 
ruas e também na pavi-
mentação de bairros que 
ainda convivem com 
vias de terra. “A maioria 
das prefeituras goianas 
passa por dificuldades 
financeiras, e que por 
esse motivo, esse pro-
grama é de fundamental 
importância, pois sem a 
ajuda do Governo de 
Goiás, seria impossível 
realizar as obras que a 
população tanto precisa. 
Nós temos que parabe-
nizar o governador por 
sua atitude republica-
na”, disse o jovem pre-
feito. De Pilar de Goiás 
a caravana seguiu para 
Guarinos, onde mais 
de 600 pessoas aguar-
davam a chegada do 
governador na Câmara 
Municipal juntamente 
com a prefeita Ana Ma-
ria Ferreira.
 Em Guarinos, 
além de assinar convê-

nio no valor de R$ 1 mi-
lhão, que também será 
usado no asfaltamento 
da cidade, o governa-
dor recebeu o título de 
cidadão guarinense. “É 
um momento grandio-
so, para nós, receber 
aqui o governador, que 
olha pelo nosso muni-
cípio, com os mesmos 
olhos com que olha pe-
las grandes cidades”, 
declarou a prefeita Ana 
Maria, que entregou ao 
governador um ofício 
solicitando um aditivo 
de mais R$ 500 mil para 
deixar a cidade comple-
tamente asfaltada.
 Em Santa Tere-
zinha de Goiás, o go-
vernador Marconi assi-
nou convênio de R$ 1 
milhão para o municí-
pio, mas o anúncio mais 
festejado pelo grande 
número de pessoas pre-
sentes no plenário da 
Câmara Municipal foi 
o reinicio de uma obra 
reivindicada há anos 
pela população de toda 
a região Norte: a ligação 
asfáltica entre Santa Te-
rezinha e Nova Iguaçu, 
que segundo o gover-
nador finalmente sairá 
do papel, pois o Estado 
já venceu os entraves 
burocráticos para que a 
obra seja iniciada ime-

diatamente.
 O governador 
disse que a obra está or-
çada em R$ 52 milhões, 
dos quais R$ 40 milhões 
já estão disponíveis 
para os trabalhos ini-
ciais. O prefeito Marcos 
Cabral, que está em seu 
terceiro mandato, disse 
que o governador Mar-
coni Perillo sempre terá 
o respeito e o carinho 
da população de Santa 
Terezinha de Goiás e a 
recompensa que me-
rece, pois já fez muito 
pelo município e desta-
cou obras importantes 
como o aeroporto, o es-
tádio municipal, a UEG, 
a recuperação de todo o 
asfalto urbano e as mais 
de 100 casas populares 
construídas em suas 
administrações em par-
ceria com o Governo do 
Estado. Cabral anun-
ciou que o recurso do 
convênio será utiliza-
do em três frentes – R$ 
700 mil na recuperação 
asfáltica; R$ 100 mil na 
segurança e o restante 
na construção do lago 
da cidade.
 Após a reunião 
em Santa Terezinha 
de Goiás, a Caravana 
do Programa Goiás na 
Frente se dirigiu para a 
cidade de Campos Ver-

des, onde foi concluída 
a maratona de entrega 
de benefícios com reu-
niões comandadas pelo 
governador Marconi 
Perillo. Ao chegar em 
Campos Verdes, mais 
de 1,5 pessoas aguarda-
vam o governador ao 
lado do prefeito Harol-
do Naves no salão pa-
roquial da Igreja Santo 
Antônio de Pádua, onde 
foi assinado convênio 
no valor de R$ 1 milhão 
e 500 mil, que serão uti-
lizados na pavimenta-
ção de vias urbanas que 
ainda estão na terra. Em 
seu pronunciamento, o 
prefeito Haroldo Naves, 
que também preside a 
Federação Goiana dos 
Municípios (FGM), con-
siderou “republicana” 
a postura do governo 
de Goiás em atender a 
todos os municípios in-
dependente da sigla de 
seus governantes. “Go-
verno de todos os goia-
nos, republicano, par-
ceiro dos municípios, 
de todos os prefeitos e 
prefeitas do Estado de 
Goiás”, apontou Naves. 
Com mais rodada de as-
sinaturas de convênios, 
a caravana do Goiás na 
Frente completou, em 
dois meses e dez dias, 
159 cidades visitadas 
e a previsão é que até 
seis de setembro os 246 
municípios tenham sido 
visitados para a cele-
bração de convênios e, 
como tem ocorrido em 
todas as cidades que 
recebem a caravana, a 
população compareceu 
em grande número para 
recepcionar o governa-
dor, vice-governador 
José Eliton e comitiva.

Fotos: Lanuzio Vicente

Os prefeitos Sávio Soares, Marcos Cabral e Haroldo Naves foram agraciados com os benefícios do programa
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Plínio Paiva solicita curso de Direito para Crixás

 Acompanhado 
de uma comitiva crixa-
ense formada por vere-
adores locais, o prefei-
to da cidade de Crixás 
Plínio Paiva, esteve 
nas cidades de Santa 
Terezinha de Goiás e 
Campos Verdes, acom-
panhando a Caravana 
do Programa Goiás 
na Frente e, na opor-
tunidade entregou ao 
governador Marconi 
Perillo um ofício no 
qual reivindica a inclu-
são do curso de Direito 
na UEG (Universidade 
Estadual de Goiás – 
Campus Crixás), que 
hoje oferece os cursos 
de Pedagogia e Redes 
de Computadores. A 
entrega do ofício foi 
feita na tarde do últi-
mo dia 11 de agosto, 
em Campos Verdes.
  De acordo com 
o prefeito Plínio, o mu-

nicípio de Crixás tem 
um prédio da UEG 
moderno e amplo, 
com uma estrutura 
que pode garantir aos 
estudantes de Crixás e 
região uma maior di-
versidade de cursos. 
“Precisamos que o go-
vernador invista em 
nosso Campus, dando 
oportunidade para que 
nossos munícipes pos-
sam ter mais opções 

de escolha na hora de 
fazer um curso supe-
rior. Pedimos o curso 
de Direito e o governa-
dor se prontificou em 
nos ajudar, afirmando 
que iria olhar o assun-
to com carinho e ver a 
possibilidade real dis-
so acontecer”, disse o 
prefeito Plínio ao Im-
prensa do Cerrado.
 Questionado so-
bre sua expectativa em 

relação ao atendimento 
do pedido, o prefeito 
Plínio se disse confian-
te, pois o governador 
tem ajudado muito o 
município de Crixás, 
graças ao companheiris-
mo existente entre eles. 
“Sou companheiro do 
governador Marconi, 
que vem abrindo as por-
tas do estado para nosso 
município. Crixás hoje 
conta com obras oriun-
das de recursos do esta-
do em todos os cantos, 

a exemplo das 4 pontes 
de concreto que ligam 
Crixás a Nova Crixás; 
pontes de Crixás a Gua-
rinos, um sonho daque-
la região que ficou sem 
ponte por mais de 13 
anos e que foi iniciada 
hoje sobre os Córregos 
Soberbo e Soberbinho; 
temos estradas de Cri-
xás a Auriverde; de Au-
riverde a Nova América; 
de Crixás a Mozarlân-
dia; de forma que são 
muitas benfeitorias que 

o estado tem nos pro-
porcionado”, disse con-
fiante o prefeito.
  Ao fim da entre-
vista ao nosso periódi-
co, o prefeito Plínio Pai-
va destacou ainda que 
além de uma parceria 
forte com o governador, 
o município ainda conta 
com o apoio dos depu-
tados de sua base que 
têm trabalhado muito 
em prol do desenvolvi-
mento de Crixás. “Esta-
mos sempre estreitando 
os laços de amizade que 
temos com os deputa-
dos e com o governo 
do estado, para reali-
zarmos obras impor-
tantes; e aprova de que 
esse é o caminho certo, 
é que estamos realizan-
do em pouco tempo de 
mandato, coisas que há 
muitos anos não eram 
feitas em nossa cidade”, 
finaliza o prefeito.

Crixás Educação

O prefeito entregou ofício ao governador Marconi Perillo durante reunião do Programa Goiás na Frente,
realizada em Campos Verdes no último dia 11

Fotos: Lanuzio Vicente

Empossada nova diretoria
da Academia Crixaense de Letras

O Salão da Maçonaria foi palco da concorrida cerimônia que deu posse à nova diretoria
da academia, que passa a ser presidida pelo imortal Adão Neto

 Os relógios 
marcavam 19h30 
quando foi iniciada 
a cerimônia de posse 
da nova diretoria da 
Academia Crixaense 
de Letras, uma soleni-
dade de incomensurá-
vel importância para o 
município de Crixás, 
que aconteceu no úl-
timo dia 05 de agosto, 
nas dependências do 
salão da Associação 
das Acácias Maria do 
Rosário (Salão da Ma-
çonaria).
 Os imortais das 
letras terão como pre-
sidente para o biênio 
2017/2019 o escritor e 
professor Adão Ferrei-
ra de Faria Neto, que 
sucede Anália Dias 
Souto. Adão Neto, que 
foi secretário munici-
pal da educação, em 
Crixás, disse ao Jornal 
Imprensa do Cerrado 
que pretende garan-
tir a manutenção da 
academia crixaense de 

letras como pólo di-
vulgador da cultura de 
Crixás, com uma agen-
da cultural voltada 
para o fortalecimento 
e para a valorização 
das culturas locais. 
Vale ressaltar, que a 
Academia Crixaense 
de Letras foi fundada 
em 13 de dezembro de 

2014, com 20 membros 
vitalícios, e tem o obje-
tivo de unir escritores 
crixaenses em torno de 
uma organização lite-
rária.
 Para prestigiar 
a memorável cerimônia 
de posse da nova direto-
ria da academia, estive-
ram presentes o desem-

bargador Wild Afonso 
Ogawa; Dr. Ursulino Ta-
vares Leão; o Venerável 
da Loja Maçônica Estre-
la Crixaense, Dr Flávio 
Dietz Ferreira; o Prefei-
to Plínio Paiva; a presi-
dente do Lions Anésia 
de Carvalho Oliveira; 
o presidente da OAB 
Dr. Helênio Oliveira, 
diretora de escolas mu-

nicipais; a presidente 
do Sintego, professora 
Senilda Leopoldina, e o 
presidente do Sindicato 
Rural Walker Cardoso. 
Além de Adão Ferreira 
de Faria Neto na presi-
dência, a nova diretoria 
da Academia Crixaense 
de Letras está composta 
também por Sâmia Ne-
ves Louzan, vice-presi-

dente; Darcy Bolentine, 
primeiro-secretário; 
Dr. Francisco Lemes, 
segundo-secretário; 
Sueleyla Ferreira Ra-
mos Souto, primeira-
tesoureira; William 
Xavier Machado, se-
g u n d o - t e s o u re i ro ; 
Angélica Araújo Dos 
Santos, Ursulino Ta-
vares Leão e Sebastiana 
Esther Dietz de Olivei-
ra, conselho fiscal titu-
lar; Manuel Bueno de 
Brito, João Marega e 
Inácio Pereira Neves 
Filho, conselho fiscal 
suplente, e Dr. Gui-
lherme Frederico Dietz 
como bibliotecário.

Fotos: Lanuzio Vicente

Plínio Paiva recebe abraço esfuziante do Governador 
Marconi Perillo

Adão Neto faz seu primeiro discurso após ser empossado
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Projeto Expoarte da vida
a mais uma praça crixaense

4º Intervenção urbana com a mostra “Fauna e Flora Goiana” beneficia a Praça Geraldo Navarro Marques em
evento realizado no último dia 24 de agosto

CrixásCultura

 Com o objetivo 
de enfatizar as belezas 
naturais do Cerrado 
Goiano, a idealizadora 
do Projeto Expoarte, 
Joyce Espínola, promo-
veu no último dia 24 de 
agosto, mais uma inau-
guração de interven-
ção urbana na cidade 
de Crixás. Dessa vez, a 
Praça Geraldo Navarro 
Marques foi a benefi-
ciada pelo projeto, que 
por meio das mais de 
30 participantes reali-
zaram uma verdadeira 
obra de arte a céu aber-
to, dando mais vida e 
mais alegria a praça. 
Esse projeto é patroci-
nado pela AngloGold 
Ashanti, Via lei de in-
centivo à cultura.
 Durante a sole-
nidade de inauguração 
da 4ª Intervenção Ur-
bana do projeto, além 
das falas das autorida-
des e representantes da 
comunidade presentes, 
os alunos do Projeto 
Talentos de Ouro Rafa-
el de Oliveira e Hellen 
Kássia fizeram uma 
bela apresentação de 
viola, por meio da qual 
interpretaram a música 
Chico Mineiro. Ressal-
tamos, que o Talentos 
de Ouro também é 
idealizado e coordena-
do por Joyce Espínola. 
“Os trabalhos repre-
sentam o bioma do cer-
rado estimulando uma 
volta à natureza e as 
associações entre bele-
za, natureza e virtude”, 
disse Joyce.
  Em sua fala, du-
rante a solenidade de 
abertura da 4ª interven-
ção urbana, a coordena-
dora do projeto, Joyce 
Espínola falou de sua 
alegria em poder reali-
zar tão importante pro-
jeto no município, que 
além de revelar os artis-
tas locais ainda está dei-
xando a cidade de Cri-
xás mais linda. “Quero 
agradecer e parabenizar 
os participantes que 
compõem o nosso pro-
jeto pelo lindo trabalho 
que vem realizando; 

agradecer e agradecer e 
parabenizar os partici-
pantes que compõem o 
nosso projeto pelo lindo 
trabalho que vem reali-
zando; agradecer a An-
gloGold Ashanti pelo 
patrocínio e à prefeitura 
municipal pelo apoio. 
Sem esses parceiros se-
ria quase impossível de-
senvolver esse projeto”, 
disse Joyce.
 Presente ao 
evento, o prefeito Plí-
nio Paiva disse ao 
Jornal Imprensa do 
Cerrado que sua admi-
nistração estará sem-
pre ao lado do projeto 
Expoarte, em favor da 
arte. “Estaremos sem-
pre dispostos a ajudar 
o projeto naquilo que 
for preciso. Nosso ga-
binete estará sempre 
aberto à coordenadora 
Joyce, pois entende-
mos que a arte deve 
ser valorizada. Além 
disso, são artistas de 
nossa cidade. Por isso, 
não nos furtaremos da 
nossa responsabilidade 
em colaborar para que 
esse projeto se estenda 
a todos os cantos do 
município. Parabéns às 
artesãs pelo lindo tra-
balho realizado”, afir-
mou o prefeito.
 Além de uma 
grande quantidade 
de populares, nossas 
lentes registraram, du-
rante o lançamento da 
4 Intervenção Urbana 
do Projeto Expoarte, a 
presença de autorida-
des locais e represen-
tantes classistas, entre 
eles o prefeito Plínio 
Paiva, secretários mu-
nicipais, vereadores, 
representantes da 
AngloGold Ashanti, 
Joyce Espínola e Eleu-
za Marques viúva de 
Geraldo Navarro Mar-
ques, que deu nome 
à praça. “Tudo muito 
lindo. Me sinto agra-
ciada mais uma vez 
ao ver essa praça, que 
leva o nome de meu 
esposo ser embelezada 
por essas artistas ma-
ravilhosas”, disse.

Fotos: Lanuzio Vicente



Agosto de 2017  |   9 www.imprensadocerrado.com.br

Crixás recebe mais um benefício por intermédio do PSB local
Atendendo solicitação do presidente do PSB de Crixás, Ely Gueroba, e do vice-prefeito Dr. Junior, senadora Lucia Vânia agiliza

liberação de recursos para reabertura do antigo PETI

Campos Verdes Economia

Cinco minas de esmeraldas
são reabertas em Campos Verdes

 Após o municí-
pio de Campos Verdes 
passar por um longo 
período de paralisação 
das atividades de mi-
neração, 5 novas mine-
radores com investido-
res nacionais iniciaram 
suas atividades, no mês 
de agosto.
 Com isso, cer-
ca de 150 empregos 
serão gerados e logo o 
município que contém 
a maior reserva de es-
meralda do mundo, 
retornará à rotina de 
produção de esmeral-
das. Segundo dados 
de estudos geológicos 
indicam que 93,8% das 
Esmeraldas ainda es-
tão no subsolo do Mu-

nicípio. Para tanto, a 
Prefeitura de Campos 
Verdes tem trabalhado 
e já está em processo 
avançado de regulari-
zação da atividade mi-

neral: essa é uma meta 
de trabalho do prefeito 
Haroldo Naves, por 
intermédio da recém-
criada Cooperativa de 
Garimpeiros que dará 

Foto: Divulgação

representatividade ao 
comércio e exploração 
de esmeraldas.
 O prefeito de 
Campos Verdes, Ha-
roldo Naves, também 

participou de diversas 
reuniões com grupo 
de investidores da Bél-
gica e Israel para abrir 
novas portas para ex-
ploração da esmeralda, 
assim como também 
reuniu com conselhei-
ro do Governo de Mo-
çambique, Romualdo 

 Recentemente 
o presidente do PSB 
de Crixás, Ely Guero-
ba, recebeu um tele-
grama enviado pela 
senadora Lucia Vânia 
(PSB/GO), no qual a 
parlamentar goiana 
informa ao líder po-
lítico que intercedeu 
junto à Secretaria de 
Governo da Presidên-
cia da República, no 
sentido de agilizar a 
liberação de recur-
sos na ordem de R$ 
212.924,00 (duzentos e 
doze mil, novecentos 
e vinte e quatro reais), 
oriundos de um con-
trato de manutenção 

– no município – do 
Serviço de Convivên-
cia e Fortalecimento 
de Vínculos, antigo 
PETI; o que garantirá 
a reabertura do pro-
grama, que se encon-
trava parado por falta 
de recursos.

 Em entrevista 
ao Imprensa do Cer-
rado, o presidente Ely 
Gueroba destacou que 
o empenho da sena-
dora foi fundamental 
para a liberação desses 
recursos e que isso foi 
resultado da ação do 

PSB local, que entregou 
à senadora um ofício 
solicitando a reabertu-
ra do programa. “No 
dia 18 de julho solicita-
mos da senadora esse 
benefício e ela mais que 
prontamente interme-
diou. O recurso já está 
liberado e em breve es-
tará disponível na con-
ta da prefeitura. Isso 
mostra o compromisso 
de nossa senadora para 
com os municípios de 
nosso estado e, espe-
cialmente com Crixás”, 
disse Ely Gueroba.
 Ainda em entre-
vista ao nosso periódico, 
Ely Gueroba destacou o 

crescimento do partido 
Em Crixás, ressaltando 
a importância da filiação 
do vice-prefeito Dr. Ju-
nior, o que, segundo ele, 
fortaleceu ainda mais 
o PSB de Crixás. “Te-
mos mantido uma boa 
relação com o prefeito 
Plínio Paiva e isso vem 
garantindo benefícios. 
Reafirmamos nosso 
compromisso de manter 
essas ações positivas em 
prol de Crixás e de nos-
sa gente. Para isso con-
tamos com o apoio da 
senadora Lúcia Vânia, 
com quem mantemos 
uma parceria de longas 
datas”, afirmou Ely.

 Quest ionado 
sobre o posicionamen-
to do PSB de Crixás nas 
eleições de 2018, Ely 
Gueroba disse que re-
centemente uma equi-
pe da senadora esteve 
no município para re-
estruturar o PSB local e 
prepará-lo para as elei-
ções do ano que vem, e 
ratificou o compromis-
so de apoiar e acom-
panhar o grupo da 
senadora Lúcia Vânia, 
apoiando candidatos 
de seu partido. “Sem 
sombras de dúvidas o 
PSB de Crixás estará 
onde estiver a senadora 
Lúcia Vânia”, finalizou.

Johram, tratando sobre 
possíveis investimen-
tos futuros. Segundo 
o prefeito, o governo 
municipal trabalha em 
busca para reativar a 
extração mineral para 
atrair investidores e ge-
rar mais empregos em 
Campos Verdes.

As esmeraldas voltaram a aparecer com força total em Campos Verdes
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Marcos Cabral avalia passagem
do Rally dos Sertões por Santa Terezinha

 Logo após a 
passagem do Rally dos 
Sertões por Santa Te-
rezinha de Goiás, que 
ocorreu nos dias 21 e 
22 de agosto passado, 
nossa equipe de repor-
tagem procurou o pre-
feito da cidade, Marcos 
Ferreira Cabral (DEM), 
com quem conversou 
sobre o evento. A con-
versa teve o objetivo 
de ouvir do prefeito 
sua avaliação final so-
bre o evento que movi-
mentou a cidade. Para 
Cabral, o Rally dos Ser-
tões foi um evento de 
fundamental impor-
tância para o municí-
pio, pois além de levar 
um grande espetáculo 
para o povo, garantiu 
a realização de ações 
sociais e de saúde que 
atenderam centenas de 
pessoas do município.
 Ainda segundo 
o prefeito, o Rally teve 
outro fator de relevân-
cia, que foi a divulga-
ção do município pelos 
quatro cantos do mun-
do, já que o nome do 
município foi divulga-
do em 172 países.
 “ P u d e m o s 
mostrar que somos ca-
pazes de fazer alguma 
coisa com pouco di-
nheiro e parcerias, vez 
que para recepcionar-
mos os competidores, 
contamos com o apoio 
da Câmara de Verea-
dores, secretários mu-
nicipais, servidores e, 
principalmente, da co-

munidade, que fez bo-
nito na recepção, indo 
para suas calçadas, 
aplaudindo. Foi muito 
bom”, disse Cabral.
 Quest ionado 
sobre sua atuação para 
garantir a ida do Rally 
para Santa Terezinha 
de Goiás, o prefeito 
Marcos Cabral disse 
que os competidores 
da corrida sempre pas-
saram pelo município, 
mas nunca repousa-
ram lá, fazendo da 
cidade a sede de uma 
das etapas do evento. 
Segundo ele, ao per-
ceber a rota próxima a 
Santa Terezinha, ele se 
deslocou até São Pau-
lo, na companhia do 
coordenador estadu-
al do Rally, Dr. Carlos 
Ronay, para uma reu-
nião com o coordena-
dor nacional, Dr. Mar-
cos Emílio, quando 
conseguiu fazer com 

que o município fos-
se inserido no circuito 
como sede da terceira 
etapa da competição.
 De acordo com 
o prefeito, durante a 
reunião ele apresentou 
a estrutura que pode-
ria oferecer para rece-
ber os competidores e 
mostrou que uma ci-
dade menor era capaz 
de receber uma grande 
estrutura como a do 
Rally sem gastar muito 
dinheiro.
 “A estrutura do 
pessoal do Raly, que 
passou por nossa cida-
de, está avaliada em 
mais de R$ 400 milhões, 
pois além de ter mais 
de 200 veículos, entre 
motos e carros, também 
passou por aqui carretas 
das equipes, sem contar 
helicópteros e aviões. 
Para se ter uma noção, 
cada carro tinha aproxi-
madamente 20 a 45 me-

cânicos, de forma que 
só em mecânico e equi-
pes passaram por aqui 
cerca de 2 mil pessoas, 
uma verdadeira cida-
de em movimento que 
exigiu de nossa equipe 
muito trabalho para or-
ganizar toda a estrutura 
necessária para atendê
-los e, por isso, quero 
aproveitar o ensejo para 
agradecer a todos que 
nos ajudaram, desde o 
gari ao secretário, pois 
sem a ajuda deles não 
seria possível promover 
o evento”, disse.
 O prefeito dis-
se ainda que seu obje-
tivo é de levar para seu 
município mais even-
tos como esse e mais 
uma edição do Rally 
dos Sertões, pois, mes-
mo em um momento 
de crise, com a eco-
nomia passando por 
muitos desafios é pre-
ciso ser criativo e com 
pouco investimento le-
var coisas produtivas 
para o município.
 “O Rally dos 
Sertões fomentou nos-
sa economia, haja vis-
ta que movimentou o 
comercio local, onde 
deixou mais de R$ 1 
milhão aplicados em 
alugueis, lavador, pos-
tos de gasolina, super-
mercados, entre outros 
seguimentos. Vivemos 
um dia atípico em nos-
sa cidade, com as pes-
soas nas ruas recep-
cionando os visitante 
e era visível a alegria 

nos rostos das pesso-
as. Nós precisamos ser 
criativos e parceiros 
das entidades que re-
almente querem aju-
dar Santa Terezinha”, 
ressaltou Cabral.
 Antes de finali-
zarmos a entrevista, o 
prefeito Marcos Cabral 
lembrou que a prefei-
tura montou toda uma 
programação festiva 
para receber o Rally e 
seus competidores com 
direito a caminhada 
ecológica e shows com 
Cana Caiana e Trio Pa-
rada Dura. “Além disso, 
participamos ativamen-
te do Primeiro Ecobike 
porque acho que a pre-
feitura tem que partici-
par das atividades que 
são benéficas para o 
município. Eu entendo 
que dentro daquilo que 
estava ao nosso alcance 
conseguimos fazer uma 
boa parceria para a rea-
lização desse evento. É 
claro que precisávamos 
ter mais estrutura, mais 
condições financeiras 
para oferecer mais. 
Quero dizer, que o Rally 
passou em cidades ricas 
como Goianésia, Aru-
aná, Barra do Garça, e 
Bonito, mas nós rece-
bemos o comunicado 
do Dr. Marcos que a 
cidade que deu a me-
lhor recepção foi Santa 
Terezinha de Goiás e 
isso é gratificante, pois 
fomos a cidade mais 
pobre a receber o even-
to e conseguir abraçar 

melhor o Rally, o que 
nos deixa com a sensa-
ção do dever cumpri-
do”, destacou.
 Já nas conside-
rações finais da entre-
vista, Marcos Cabral 
disse que já marcou 
uma viagem a São Pau-
lo para setembro, quan-
do participará de um 
jantar de confraterniza-
ção entre todos os com-
petidores da competi-
ção e garantiu que, na 
oportunidade, preten-
de agendar uma nova 
visita do Rally a Santa 
Terezinha. “A próxima 
etapa será no nordeste 
e nosso município foi 
convidado para parti-
cipar ativamente. Para 
isso nós vamos mandar 
um projeto de lei para 
a Câmara, solicitando 
autorização para co-
locar o nome de nossa 
cidade em um trailer 
que será plotado com 
o nome de Santa Tere-
zinha. Esse trailer vai 
rodar o Brasil atrás do 
Rally levando o nome 
de nossa cidade. Isso 
significa que eles gos-
taram de nosso municí-
pio. Mais uma vez que-
ro agradecer a parceria 
da Câmara, o apoio de 
nossa equipe de tra-
balho e a participação 
de nossa comunidade, 
pois foi o conjunto de 
tudo isso que garantiu 
o sucesso do evento em 
nossa cidade”, finali-
zou o prefeito Marcos 
Cabral.

O prefeito recebeu nossa reportagem em seu gabinete para uma entrevista, na qual abordou os pontos positivos da passagem da
competição por Santa Terezinha de Goiás. Balanço foi positivo

Fotos: Lanuzio Vicente

Santa Terezinha de GoiásRally dos Sertões
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Sávio busca autorização
do IPHAN para dar início a 

construção do Novo Estádio
 No dia 28 de 
agosto, o prefeito de Pi-
lar de Goiás, Sávio So-
ares, acompanhado do 
Engenheiro, Kennedy 
Correia, apresentaram 
ao Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) em 
Goiânia, o Projeto de 
Construção do Novo Es-
tádio Municipal de Pilar 
de Goiás, uma deman-
da antiga da população 
e uma das obras mais 
aguardadas pelos atletas 
de Pilar de Goiás.
 A liberação da 
obra depende apenas da 
vistoria in loco e do pa-
recer técnico do IPHAN, 
uma vez que à cidade de 
Pilar é tombada como 
patrimônio histórico 
nacional. O Instituto 
de Patrimônio Nacio-
nal precisa conferir se a 
construção não afetará 

o patrimônio histórico, 
se não atrapalharem, as 
obras já iniciaram.
 Para o prefeito 
Sávio está obra repre-
senta um grande mar-
co para o Vale do São 
Patrício. “O engenheiro 
Kennedy participou da 
reunião juntamente co-
migo, onde apresenta-
mos o desenho da obra 
e estamos aguardando a 
aprovação, já que nossa 
cidade é tombada pelo 
patrimônio histórico. 

Pilar de Goiás está se 
tornando uma cidade 
cada vez mais moder-
na e com qualidade de 
vida. Com a construção 
do Novo Estádio nos-
so município abrigará 
uma das melhores es-
truturas esportivas do 
Norte Goiano. É mais 
um passo importante 
de nossa gestão para 
transformar Pilar de 
Goiás na melhor cida-
de de Goiás para se vi-
ver”, comentou Sávio.

Foto: Divulgação

Governo convocará 2,5 mil PMs no dia 6 de setembro
 O governador 
Marconi Perillo fará 
o chamamento de 2,5 
mil policiais milita-
res que integrarão as 
forças de segurança 
pública no dia 06 de 
setembro, véspera de 
feriado, anunciou o 
vice-governador José 
Eliton. O comunicado 
foi feito durante a pas-

sagem do programa 
Goiás na Frente, na 
manhã desta terça-fei-
ra, dia 22, por Iporá, 
Moiporá e Ivolândia.
 “São investi-
mentos que garantirão 
ainda mais segurança 
para nossa população”, 
relatou o vice-governa-
dor durante pronun-
ciamento em Iporá. Se-

gundo ele, o aumento 
do contingente ocorre 
num momento em que 
a imprensa nacional, 
por meio do jornal O 
Estado de S. Paulo, 
publicou que Goiás foi 
um dos estados do país 
que mais reduziram ín-
dices de homicídios.
 Os investimen-
tos em todas as áreas da 

administração estadual, 
a exemplo da seguran-
ça pública, integram o 
Goiás na Frente. Outra 
vertente do programa 
é o auxílio direto às pre-
feituras. Para José Eli-
ton, “a agenda de traba-
lho do Goiás na Frente 
faz com que diferentes 
estados olhem para 
nosso estado. Exemplo 

de um grande círculo 
virtuoso, que trans-
forma a realidade dos 
nossos municípios, da 
nossa gente”, disse.
 “Mas este pro-
grama, além de levar 
obras e benefícios, tem 
como característica a 
marca do nosso gover-
no, que é a proteção 
social”, relatou Eliton, 

ao falar do Goiás na 
Frente Habitação, que 
prevê a construção de 
30 mil casas até o final 
de 2018. “O fazer deve 
ser sinônimo da políti-
ca moderna, que cons-
trói, que dialoga. É com 
espírito municipalista 
que vamos avançar“, 
relatou. Fonte: Comuni-
cação Vice-Governadoria

Campos Verdes Benefícios

 Na última sex-
ta-feira, dia 25, o de-
putado estadual, Né-
dio Leite, realizou a 
entrega de uma Van 
Zero KM e também 
participou da Inau-
guração da Reforma 
do Colégio Auristela 
De Lourdes Machado 
em Campos Verdes. O 
prefeito Haroldo Na-
ves acompanhado da 
primeira-dama, Paule-
nia Lopes, e do vere-
ador, Wemerson Me-
deiros que conseguiu 
viabilizar a emenda, 

secretários municipais, 
população, vereadores 
recepcionaram o de-
putado e equipe.
 A Escola passou 
por uma ampla reforma 
da quadra poliesporti-
va e também recebeu a 
construção de um novo 
muro. Na reforma e 
ampliação da unidade 
foram investidos cerca 
de R$ 120 mil oriundos 
de uma emenda parla-
mentar repassada pelo 
deputado Nédio Leite.
 Para o Depu-
tado Estadual, Nédio 

Leite, a entrega da Van 
Zero Km e a Reforma 
do Colégio são um 
grande benefício para 
toda a comunidade.
 “Por vários 
anos encaminhei emen-
das parlamentares para 
Campos Verdes e infe-
lizmente as ex-gestões 
não davam prossegui-
mento aos recursos 
tão esperados devido 
à má gestão. Mas com 
a seriedade do traba-
lho do prefeito Harol-
do Naves o município 
tem recuperado credi-

bilidade e temos cer-
teza que os benefícios 
recém-entregues para 
Campos Verdes como 
a Reforma do Colégio 
Auristela De Lourdes 
e uma Van Zero Km 
para transporte de pa-
cientes do SUS serão 
muito bem utilizados 
pela comunidade lo-
cal que tanto necessita 
desse apoio. Um forte 
abraço ao meu amigo 
e vereador Wemerson 
que tanto lutou para 
viabilizar essa emenda 
no valor de R$ 120 mil 

Foto: Divulgação

Prefeitura de Campos Verdes recebe Van Zero KM

reais para reforma da 
quadra poliesportiva 
e para a construção do 

muro que fizemos a 
inauguração hoje”, co-
mentou Nédio Leite.
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Plínio Paiva garante parceria com o
Projeto Visão Sem Fronteiras

Vereador Moises Moreira destaca os benefícios financeiros da 
passagem inédita do Rally dos Sertões por Santa Terezinha

 Entre os dias 21 
e 26 de agosto foi de-
senvolvido no municí-
pio de Crixás o Projeto 
Visão Sem Fronteiras, 
resultado de uma im-
portante parceria fir-
mada entre a Secretaria 
Municipal da Saúde, 
Prefeitura Municipal 
e o Grupo Visão Sem 
Fronteira, que tem o ob-
jetivo de oferecer gra-
tuitamente consultas e 
tratamento oftalmoló-
gicos às pessoas menos 
favorecidas. O prefeito 
Plínio Paiva e seu vice 
Dr. Junior acompanha-
ram o andamento dos 
trabalhos, que garantiu 
atendimento a mais de 
350 cidadãos e cidadãs 
crixaenses. Os atendi-
mentos aconteceram 
na Unidade Básica de 
Saúde 5, no Setor Jar-
dim dos Ipês.
 Para a secre-
tária Maria Alves da 
Conceição, o bom an-
damento da saúde no 
município é resulta-

do da atenção que o 
prefeito tem dado à 
pasta, apoiando todas 
as ações que visam 
melhorar o atendi-
mento ao público. “É 
importante ressaltar 
que a realização desse 
projeto aqui em Crixás 
só foi possível porque 
o prefeito Plínio não 
mede esforços na hora 
de trazer para cá ações 
que venham de en-
contro aos anseios da 
comunidade e o Visão 
Sem Fronteira com cer-
teza foi muito impor-

tante, pois atendeu de-
zenas de pessoas que 
realmente precisavam 
desse atendimento e 
não tinham como obtê
-lo”, disse a secretária 
Maria Alves.
 De acordo com 
o prefeito Plínio Paiva, 
o Visão sem Fronteiras 
foi altamente positivo 
para o município de 
Crixás, já que permi-
tiu o atendimento no 
âmbito do município, 
sem a necessidade do 
deslocamento para 
outra localidade, evi-

tando assim gastos 
desnecessários, riscos 
de vida no percurso 

De olho na saúde pública, o prefeito Plínio Paiva não mediu esforços na hora de firmar parceria com o Grupo Visão Sem Fronteira 
e garantir atendimento a mais de 350 pessoas do município

CrixásSaúde

 Em recente en-
trevista ao nosso perío-
do, o vereador por San-
ta Terezinha de Goiás, 
Moises Moreira, que 
foi mais bem votado na 
eleição passada, desta-
cou que diante da crise 
financeira que abate o 
país e consequentemen-
te o município, o Rally 
surgiu como alternativa 
de incremento na eco-
nomia e no turismo do 
município e que a longo 
prazo, os resultados se-
rão melhores ainda.
 Santa Terezi-
nha foi o terceiro mu-
nicípio goiano a rece-
ber a competição, no 
dia 21 de agosto, data 
em que uma caravana 
de aproximadamente 
2 mil pessoas entre pi-
lotos, equipes técnicas, 
familiares, imprensa 
nacional e interna-

cional chegaram em 
nossa querida cidade, 
mudando o aspecto 
econômico e turístico, 
durante a estadia do 
cortejo do Rally. Foi um 
momento especial para 
a nossa cidade, já que 
esses turistas de algu-
ma forma consumiram 
produtos e serviços em 
nosso município. Vá-
rios hotéis, restauran-

tes, bares, postos de ga-
solina, lojas e casas de 
alugueis tiveram uma 
movimentação econô-
mica significativamen-
te importante em seus 
ganhos. A longo prazo, 
certamente, isso nos 
trará retornos futuros, 
pois nosso município 
terá seu nome e suas 
paisagens divulgados 
espontaneamente em 

televisão, jornais, inter-
net mundo afora”, pon-
tuou Moises Moreira
 O vereador 
também parabenizou 
e acrescentou à dispo-
sição da atual adminis-
tração e da população 
de Santa Terezinha em 
receber bem um evento 
de porte nacional pela 
primeira vez naquela 
cidade.

 “Parabenizo o 
prefeito Marcos Cabral 
e todos os funcionários 
da prefeitura, sem es-
quecer da população, 
pela bela recepção ao 
circo do Rally dos Ser-
tões. A prefeitura de 
Santa Terezinha pre-
parou uma progra-
mação toda especial, 
com shows e eventos 
paralelos, para que a 

população pudesse 
celebrar com visitan-
tes esse importante 
evento. Aproveitamos 
aquele momento, que 
ficará para sempre em 
nossas mentes, para 
fazermos o que a po-
pulação terezinhense 
tem como dom: rece-
ber muito bem seus 
convidados”, destacou 
o vereador.

da viagem e o estresse 
por parte dos pacien-
tes que, na maioria das 

vezes, são idosos que 
necessitam de acom-
panhante especial. Ele 
também garantiu que 
parcerias com essa se-
rão uma constante em 
seu governo. “A saúde 
pública é e sempre será 
prioridade em nossa 
gestão. São parcerias 
como essa que vem de 
encontro ao anseios 
do povo por uma saú-
de de qualidade. Em 
nossa governo essas 
parcerias serão uma 
constante, afirmou o 
prefeito.

Foto: Lanuzio Vicente


