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Feira

Benefícios Câmara de Santa Terezinha de Goiás

A cidade de Campos Verdes recebe entre os 
dias 26 e 29 de outubro a IV Feira Internacional 
das Esmeraldas. Pág. 3

Participaram da inauguração o prefeito Haroldo Naves, a 
primeira-dama Paulenia Lopes, secretários, familiares de 
Benedito Barreto, professores, alunos e população em ge-
ral. Pág. 6

Campos Verdes recebe
IV Feira Internacional das 

Esmeraldas

Haroldo Naves entrega Quadra 
Poliesportiva e três veículos novos

Usiel Cabral discursa na posse dos 
membros do Fórum Goiano Climático

Saúde

Secretaria municipal da saúde realiza campa-
nha de doação de sangue em parceria com o 
Hemocentro Regional de Ceres. Pág. 6

Campanha de doação de 
sangue mobiliza

comunidade crixaense 

O presidente da Câmara Usiel Cabral, ao tomar posse como 
membro da entidade, expos projetos ambientais para Santa 
Terezinha de Goiás durante a cerimônia do Fórum Goiano de 
Mudanças Climáticas. Pág. 10

Arte

O evento aconteceu entre os dias 11 e 15 de se-
tembro e atraiu centenas de pessoas no Espaço 
Cultural Ursulino Tavares Leão, da cidade de 
Crixás. Pág. 9

Projeto Inovarte realiza
Exposição de Arte Crixaense

A Prefeitura de Pilar de Goiás já entrou em contagem regressiva para as festividades em comemoração ao aniversário de 276 
anos do município, que será realizado entre os dias 5 e 8 de outubro, ao lado da Igreja Nossa Senhora das Merces. Pág. 6
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Contagem regressiva
para o aniversário de

276 anos de Pilar de Goiás
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Reflexão do dia

Por Fernando Arataque 

Primavera no hemisfério sul

Deus nos dá a semente, a vida nos dá 
o lugar onde plantar, nossas escolhas 
determinam onde as semeamos, nossa 
dedicação determina quais flores colhe-
remos. 23 de setembro - data que marca 
o início da primavera no hemisfério sul. 
Primavera, estação das flores aqui na 
terra; no céu, representa o intervalo de 
tempo entre o equinócio de setembro e 
solstício de dezembro. Os oceanos vão 
aos poucos se aquecendo e os dias vão 

aumentando timidamente enquanto as noites tornam-se discretamen-
te mais curtas. 
 Plantamos o que colhemos, diz o ditado. Com a chegada da pri-
mavera, cabe aqui uma reflexão: quais serão nossas flores?
 Antes de tentar responder a essa pergunta, seria salutar ressaltar 
que para que haja uma flor, outrora inexoravelmente houve uma semente. 
Há uma interessante teoria da qual podemos extrair superficialmente sua 
ideia a fim de nos ajudar a obter respostas, é a Teoria do Caos. De modo 
bastante simplório, a Teoria do Caos nos diz que, embora não pareça, em 
tudo há uma relação de causa e efeito, até mesmo no caos. Daí surgiu o 
exemplo mais conhecido nominado Efeito Borboleta: um simples bater de 
asas de uma borboleta pode ocasionar um ciclone do outro lado do mun-
do. Baseando-se nessa teoria, voltemos à ideia central.  É inerente ao ser 
humano o sentimento coletivo, grupal. Por conseguinte, quando olhamos 
à nossa volta - em plena primavera - e nos vemos rodeados por semelhan-
tes colhendo flores vistosas, questionamo-nos onde estão as nossas?!
 Deus nos dá a semente, a vida nos dá o lugar onde plantar, nos-
sas escolhas determinam onde as semeamos, nossa dedicação determina 
quais flores colheremos. Temos o indecoroso defeito de, na maioria das 
vezes, enxergar apenas o efeito. Negligenciamos quase sempre a causa. 
Vemos somente as flores, cegamo-nos às sementes. Acredito que o início 
da primavera ser marcado por em equinócio (quando dias e noites tem 
exatamente a mesma duração) não seja acaso. Creio que esse fato funcione 
como o fiel da balança. É a hora de colher o que plantou. É o momento 
no qual todas nossas ações, durante os 265 dias que antecedem essa data, 
serão recompensadas, positiva ou negativamente.
 Nessas 6.360 horas que já se foram, quantas dedicamos à escolha 
do melhor solo a se plantar? Quantas foram gastas no plantio? Quantas 
foram despendidas com cuidados? Quantas doamos aos céus rogando 
por chuva e sol na medida adequada? Quantas foram desperdiçadas cui-
dando da plantação alheia? Quantas foram perdidas matando o tempo? ...
 Causa e efeito. Parece simples e é simples. Fez o que deveria ser 
feito, será recompensado. Não fez, não será. O problema surge quando 
muitos preferem maquiar a realidade e inventar desculpas ao invés de 
aceitar o fracasso. Isso é da natureza humana, são mecanismos de defesa. 
Freud listou quase uma dezena deles.
 O que tem nas mãos hoje? Belas flores? Espinhos? Sementes infér-
teis? Alegre-se ou conforme-se, pois é exatamente isso que lhe é de direi-
to.  Asseguro-lhes, no entanto, vale a pena não desistir. Poucas alegrias se 
comparam à de ver florescer algo que fora cultivado por nossas próprias 
mãos, ainda que calejadas. Como já dito no início do texto, os dias ficam 
mais longos e as noites mais curtas. Acredito também que isso tenha uma 
razão. Aos que cuidaram do seu jardim, mais tempo para admirar a bele-
za das flores; aos que não o fizeram, menos tempo de descanso e conse-
quentemente mais horas de sol que poderão ser utilizadas para reflexão e 
revisão das atitudes. Nem tudo está perdido, tudo é cíclico. Haverá outra 
oportunidade, até que faltem sementes.

Tem que morrer para germinar...

Fernando Arataque

Geral

  Para Pensar
PRA PENSAR...QUESTIONAR ...QUERER 
SABER PORQUE AS COISAS SÃO AS-
SIM...VER ALÉM DA NEBLINA... Darcy 
Ribeiro já revelou que a crise na educação 
do Brasil não é uma crise, é um projeto ide-
ológico.
 As peças do jogo educacional se encai-
xam, na prática e na teoria. Como chegamos 
até aqui? De vários modos. Um deles foi e é 
a falta de questionamento. Como disse Cor-
nelius Castoriardis, o problema da condição 
contemporânea de nossa civilização moder-
na é que ela parou de se questionar. Não for-
mular certas questões é extremamente peri-

goso, mas o sistema se estrutura de modo a mostrar que fazê-lo também o é. 
Está criado o jogo de tensões entre os silenciosos e os questionadores. Todos 
pagam um preço, o de perderem a dignidade ou de causarem estranhamento, 
o qual deveria ser desejável na educação, mas não é. Não é porque esse projeto 
ideológico de que fala Darcy Ribeiro garantiu gerações e gerações de professo-
res, mesmo mestres ou doutores, acríticos, formatados em cursos superiores, 
públicos ou privados, voltados para a técnica e para o mercado.No outro lado 
desse mundo como perversidade, a mídia oficial ajuda muito no processo de 
decadência ética, intelectual, crítica. Tira proveito e provoca, dialeticamente, a 
pocotização de muitos, como adjetivou Luciano Pires, desviando as atenções 
das questões realmente importantes: anestesia milhões de telespectadores, a 
cada dia, com a exposição da violência; transforma algumas das pessoas mais 
estúpidas em celebridades; dita rumos políticos; tira do debate o que convém 
ser tirado e decide qual será o assunto do dia, no café da manhã, no almoço e 
no jantar.

Por Edson Teixeira Mendes
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Campos Verdes Feira

Campos Verdes recebe
IV Feira Internacional das Esmeraldas

Dias de batalha na encenação
das Cavalhadas em Pilar de Goiás

Tradição se repete há quase 122 anos

 A cidade de 
Campos Verdes recebe 
entre os dias 26 e 29 de 
outubro a IV Feira In-
ternacional das Esme-
raldas. Um desfile de 
moda com a demons-
tração de resíduos mi-
nerais de Esmeraldas 
em peças de vestuário 
marca o lanlamento do 
evento e será realizado 
no dia 5 de outubro, no 
Palácio das Esmeral-
das, com as presenças 
do governador Marco-
ni Perillo e da Primeira 
Dama Valéria Perillo.
 Na última 
edição do evento, o 
comércio de pedras 
preciosas foi calcula-
do em R$ 5 milhões. 
A estimativa para este 
ano é que as nego-
ciações decorrentes 
alcancem R$ 7,5 mi-
lhões. O evento bus-
ca inserir novamente 
Goiás no calendário 

nacional e internacio-
nal de comercialização 
de pedras preciosas, 
agregando valor a pro-
dução de esmeraldas e 
potencializando a ex-
tração mineral.
 A ideia do des-
file surge com a busca  
de alternativas tecnoló-
gicas e inovadoras para 
destinar os resíduos só-
lidos provenientes da 

atividade garimpeira no 
município, acreditando 
que o uso destes resídu-
os em vestuários (rou-
pas e calçados) é uma 
saída inovadora econo-
micamente viável.

Exposição

 Gemas, joias 
e semi-joias e Biojoias 
serão expostas durante 

todo o evento. O visi-
tante conhecerá as mais 
belas e valiosas esme-
raldas do mundo e terá 
a oportunidade de ad-
quirir peças legítimas 
por um preço especial. 
Durante o evento os vi-
sitantes poderão parti-
cipar de oficinas de de-
sign, onde conheceram 
mais de perto como é 
realizado todo o traba-

lho da confecção das 
joias até o produto final.

Garimpe e pague

 No garimpe e 
pague o visitante terá 
a oportunidade de 
adquirir um carrinho 
de xisto e “garimpar” 
com as próprias mãos 
suas gemas preciosas 
(há pequenas pedras 
que podem valer até 
R$ 30 (trinta mil re-
ais). Todas as pedras 
encontradas serão do 
visitante.

Investimento no Ramo 
Têxtil

 O governo de 
Campos Verdes pos-
sui programas especí-
ficos de incentivo ao 
investidor. Por estar 
localizada a 192 km de 
distância de um dos 
maiores polos têxteis 

do Estado, a prefeitu-
ra instituiu um pro-
grama que beneficia 
empresários do ramo 
com doações de áreas 
públicas. Além disso, a 
comercialização de es-
meraldas de pequenas 
dimensões, ideais para 
confecções, é realizada 
diretamente com seus 
produtores, o que re-
duz os custos dessas 
peças. As futuras con-
fecções podem contar, 
ainda, com mão de 
obra qualificada, que 
recebe treinamento e 
atualizações constan-
tes através de ações 
públicas.
 A ideia do 
evento surge com a 
inquietação de nossa 
gestão em buscar al-
ternativas tecnológi-
cas e inovadoras para 
destinar os resíduos 
sólidos provenientes 
da atividade garim-
peira no município, 
acreditando que o uso 
destes resíduos em 
vestuários (roupas e 
calçados) é uma saída 
inovadora economica-
mente viável.

Serviço:

Desfile
Dia: 05 de Outubro de 
2017
Horário: 9h
Local: Palácio das Es-
meraldas – Praça Pedro 
Ludovico Teixeira

IV Feira Internacional
De 26 a 29 de outubro

 Aos poucos 
eles vão surgindo pe-
las ruas de pedra en-
tre casarões. Com seus 
cavalos imponentes, 
mouros e cristão se 
reúnem na porta da 
Igreja Nossa Senhora 
de Pilar e pedem pro-
teção.
 É a fé que mo-
tiva os 24 cavaleiros 
a manter a tradição 
de mais de um sécu-
lo. O desfile deste ano 
contou com a apre-
sentação da Congada 
de Santa Efigênia de 
Niquelândia, Fanfar-
ra de Itapaci e Masca-
rados. Mais uma vez 
milhares de pessoas 
acompanharam o tra-
dicional desfile da En-
trada da Rainha, que 
foi acompanhado de 
perto pela população e 
que percorreu diversas 
ruas da bicentenária 
Pilar de Goiás.

 Uma grande 
estrutura foi montada 
com camarotes e ar-
quibancadas, a cida-
de agora faz parte do 
“Circuito das Cavalha-
das”, projeto da Goiás 
Turismo, que agora 
conta com o apoio do 
Governo de Goiás con-
sagrando a valoriza-
ção dessa tradição, re-
ligiosidade e que veio 
para abrilhantar ainda 
mais essa apresenta-
ção cultural. A abertu-
ra da encenação con-

tou com a presença do 
prefeito, Sávio Soares, 
Governador em exer-
cício, José Vitti, Depu-
tado Lincoln Tejota e 
dos prefeitos: Marcos 
Cabral, Jacob Ferreira 
e Zazá Elói.
 Quando os ca-
valeiros entram em 
cena são recebidos 
com festa e a história 
começa a ser contada. 
De um lado estão os 
mouros, de outro, os 
cristãos. A encenação é 
baseada no século VI, 

quando Carlos Mag-
no, guerreiro cristão, 
travou batalha contra 
sarracenos de religião 
islâmica para defender 
o território.
 E s c o n d i d a 
atrás de um arbusto 
está a onça, que sim-
boliza o espião mouro. 
O cavaleiro cristão ata-
ca com tiros, espadas e 
lanças. Os guerreiros 
se enfrentam, cristãos 
tentam convencer os 
mouros de religião is-
lâmica e entre uma dis-
puta e outra, surgem 
os mascarados. Foram 
dois dias de encenação 
e o público faz questão 
de acompanhar mes-
mo sabendo o final da 
história. Ao perderem 
a batalha, os mouros 
aceitaram o batismo e 
se converteram ao cris-
tianismo.
 As cavalhadas 
de Pilar de Goiás, co-

meçaram no último 
sábado, dia 09, e a en-
cenação encerrou no 
domingo, dia 10 de se-
tembro, às seis e meia 
da tarde, em frente à 

igreja Nossa Senhora 
do Pilar. O evento con-
tou com total apoio da 
Prefeitura de Pilar de 
Goiás através da Se-
cretaria de Cultura.

Cavaleiros perfilados para o batismo

Fotos: Lanuzio Vicente
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O presidente da Câmara de Crixás foi um dos principais interlocutores do povo crixaense para garantir os inúmeros
benefícios recebidos pelo município, através do mandato da senadora

CrixásCâmara Municipal

Tiago Dietz destaca ações da senadora Lúcia Vânia

 Na primeira 
quinzena de setembro, 
o plenário da Câmara 
Municipal de Crixás 
foi palco de mais uma 
importante reunião 
política, a qual contou 
com a presença da se-
nadora Lúcia Vânia 
e do deputado fede-
ral Marcos Abraão, os 
quais foram recebidos 
pelo presidente da Câ-
mara Thiago Dietz, de-
mais vereadores e pelo 
prefeito Plíno e seu vi-
ce-prefeito Dr. Junior.
 Na ocasião, 
nossa reportagem 
conversou com o pre-
sidente Thiago Dietz, 
o qual ressaltou a im-
portância da atuação 
da senadora em prol 
do município. “A se-
nadora Lúcia Vânia 
nunca vem a Crixás 
de mãos abanando, e 

olha que somente nos 
últimos 60 dias, ela 
veio em nosso municí-
pio duas vezes. Dessa 
vez, ela trouxe consigo 
uma equipe técnica da 
Agheab para iniciar 
o cadastramento dos 
moradores dos setores 
Morada do Sol I e II no 
programa estadual de 
regularização fundi-

ária, e eu me sinto fe-
liz por ter participado 
desse processo, haja 
vista que atuei junto 
ao gabinete da sena-
dora em busca desse 
importante benefício”, 
disse Thiago Dietz ao 
Imprensa do Cerrado.
 Ainda em en-
trevista ao Imprensa, 
o presidente Thiago 

disse que sempre acre-
ditou no trabalho da 
senadora e que por 
isso sempre esteve a 
seu lado, apoiando 
seus projetos políti-
cos. “Eu só tenho que 
agradecer a essa sena-
dora que já nos pro-
porcionou grandes 
benefícios. A senadora 
Lúcia Vânia sempre 
foi a companheira de 

Fotos: Kássia Ferraz

Crixás e tem um cari-
nho especial por nosso 
município. Quero tam-
bém agradecer ao de-
putado federal Marcos 
Abraão, o qual tive-
mos a honra de apoiar 
em 2014 e com certeza 
tem respaldado nosso 
apoio com muito tra-
balho em prol do povo 
goiano e de Crixás”, 
afirmou.

 Thiago Dietz 
destaca ainda, que a 
atuação da senadora 
nessa questão fundiá-
ria em Crixás também 
vai garantir a regulari-
zação do Setor Morada 
do Sol III, com o objeti-
vo de garantir aos mo-
radores a distribuição 
de água, energia elé-
trica e pavimentação 
asfáltica.

Polícia prende organização criminosa especializada 
na explosão de cofres de alta tecnologia

 O Grupo Antir-
roubo a Banco (GAB), 
da Delegacia de In-
vestigações Criminais 
(Deic) apresentou, na 
manhã desta terça-feira 
(26), uma organização 
criminosa especializa-
da na explosão de co-
fres de alta tecnologia. 
A operação, batizada 
de Taladro, em alusão a 
um equipamento que o 
bando tentava impor-
tar, no valor de R$ 100 
mil, levou para a ca-
deia sete pessoas, entre 
elas um vigilante peni-

tenciário temporário.
 Segundo o de-
legado Alex Vascon-
celos, titular do grupo 
especializado, só neste 
ano, eles furtaram es-

tabelecimentos, como 
postos de combustí-
veis, supermercados e 
até bancos. Ainda não 
há informação do pre-
juízo causado. “Eles 

usavam vários equipa-
mentos caros, alguns 
acima de R$ 30 mil, 
para cometer os cri-
mes”, explicou o dele-
gado.
 Sabendo onde 
os cofres estavam, os 
assaltantes quebravam 
as paredes nos pontos 
exatos, faziam peque-
nos cortes no cofre para 
desativar o sistema de 
segurança e, em segui-
da, abriam à força. “Se 
os sistemas não fossem 
desativados antes, po-
deriam ser acionados 

mecanismos que cor-
tariam ou manchariam 
as notas”, explicou 
Vasconcelos.
 De acordo com 
a polícia, em um do cri-
mes, o vigilante Amaro 
de Oliveira de Assis, 
de 33 anos, que na épo-
ca também trabalhava 
como segurança de um 
supermercado, passou 
informações de onde 
estava o cofre e como 
era o sistema de se-
gurança do local para 
Valdomiro Teodoro de 
Oliveira Filho, de 54 

Foto: Divulgaçao

anos, apontado como 
chefe da organização.
 Também fo-
ram presos Wellington 
Mendes Marinho, de 
28 anos, Wellington 
Gomes Fernandes, 24, 
Thiago Santana da Sil-
va, 21, e Sheilla Perei-
ra da Silva, 23. Outro 
detido é Jervan Santos 
de Jesus 24, que era 
foragido da Justiça na 
Bahia por homicídio 
e já voltou para o es-
tado de origem antes 
da apresentação desta 
manhã. Os sete envol-
vidos vão responder 
por furto e associação 
criminosa. Fonte: As-
sessoria de Imprensa da 
Polícia Civil

Tiago Dietz discursou para o auditório cheio
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Crixás Saúde

Ação do PSB de Crixás garante mais
benefícios à comunidade

Atendendo ao pedido do partido local, senadora Lucia Vânia envia equipe técnica da Agehab, ao município, para o cadastramento
de moradores junto ao programa estadual de regularização fundiária

 Na primeira 
quinzena de setembro 
estiveram em Crixás 
alguns representantes 
da Agência Goiana de 
Habitação (AGEHAB), 
entre eles o Diretor de 
Cooperação Técnica 
Murilo Mendonça de 
Barros, e o Arquiteto 
Urbanista Ernesto, que 
foram ao município a 
pedido da senadora 
Lúcia Vânia, com o ob-
jetivo de, em parceria 
com a Prefeitura, ini-
ciar o cadastramento 
dos moradores dos se-
tores Morada do Sol I 
e II junto ao programa 
estadual de regulariza-
ção fundiária, denomi-
nado “Casa Legal – Sua 
Escritura na Mão”. Vale 
ressaltar, que a ação da 
senadora se deu em 
atendimento à solicita-
ção do diretório local 
do PSB, que tem como 
presidente o líder polí-

tico Ely Gueroba.
 Na ocasião, o 
presidente Ely Guero-
ba, juntamente com o 
prefeito Plínio Paiva, 
vice-prefeito Dr. Jú-
nior, que é filiado ao 
PSB, e representantes 
da Agehab, também 
percorreram o Setor 
Morada do Sol III, com 
a intenção de acelerar a 

regularização daquele 
setor, para que o mes-
mo possa ser beneficia-
do o quanto antes com 
a distribuição de água, 
energia elétrica e pavi-
mentação asfáltica.
 Durante os tra-
balhos, nossa reporta-
gem conversou com 
o presidente do PSB 
de Crixás Ely Gue-

roba, que classificou 
como de fundamental 
importância a ida de 
Murilo Mendonça a 
Crixás, haja vista que 
ter seus lotes legaliza-
dos é um sonho antigo 
da comunidade da-
queles setores. “Para 
mim é uma satisfação 
muito grande estar à 
frente desse partido, 
que agora se tornou 
diretório, devidamen-

te registrado em 20 de 
agosto”, afirmou Ely.
 De acordo com 
o presidente Ely, que 
acompanhou os traba-
lhos do início ao fim, 
receber o assessor da 
senadora em Crixás, 
que o enviou atenden-
do uma solicitação do 
diretório municipal do 
PSB foi para ele moti-
vo de muita alegria e 
satisfação. “O grupo 

do PSB de Crixás tra-
balha para a sociedade 
e, vendo esses proble-
mas, essas demandas, 
buscamos o apoio da 
senadora Lúcia Vânia 
que, como sempre, se 
colocou pronta para 
ajudar a administração 
municipal e beneficiar 
a comunidade, através 
do vice-prefeito Dr. Ju-
nior e do prefeito Plí-
nio”, finalizou.

Campanha de doação de sangue mobiliza
comunidade crixaense 

Secretaria municipal da saúde realiza campanha de doação de sangue em parceria com o Hemocentro Regional de Ceres.
Alunos do Curso Técnico de Enfermagem da Faespe também participaram da coleta

 Na primeira 
quinzena do mês de se-
tembro, mais precisa-
mente dia 13, a prefei-
tura de Crixás, através 
da secretaria munici-
pal da saúde, realizou 
mais uma importan-
te ação em favor da 
vida. Trata-se de uma 
ampla campanha de 
doação de sangue que 

foi executada em par-
ceria com o Hemocen-
tro Regional de Ceres, 
com a participação dos 
alunos do Curso Téc-
nico de Enfermagem 
da Fundação Antares 
de Ensino Superior – 
Faespe. A atividade 
aconteceu na Unidade 
de Saúde da Família 5, 
localizada no setor Jar-

dins dos Ipês, e contou 
com a presença do pre-
feito Plínio Paiva, que 
também doou sangue.
 Para o prefeito 
Plínio Paiva, desenvol-
ver ações como essa o 
deixa muito feliz, por 
se tratar de um gesto 
de amor e de luta pela 
vida. “Quero agrade-
cer a cada cidadão e 
cidadã que compare-
ceu à nossa unidade 
de saúde, de forma 
voluntária, para doar 
sangue, doar vida. Pa-
rabenizo toda nossa 
equipe da saúde, na 
pessoa de nossa secre-
tária Maria Alves, pelo 
belo trabalho que vêm 
realizando em prol da 
melhoria da qualidade 
de vida de nossa co-
munidade e pela orga-
nização dessa campa-

nha. Parabéns a todos 
os envolvidos nessa 
ação”, disse o prefeito.
 A secretária 
municipal da saúde, 
Maria Alves, avaliou 
como positiva a cam-
panha, haja vista que, 
segundo ela, atingiu a 
meta e com certeza be-
neficiará várias pessoas 
do município e região. 
“É importante ressaltar, 
que com a realização 

dessa campanha, além 
de garantir a doação de 
uma boa quantidade de 
sangue ao hemocentro 
de Ceres, nós consegui-
mos sensibilizar novos 
doadores e fidelizar os 
já existentes. Espera-
mos que mais cidadãos 
tenham a doação de 
sangue como um há-
bito e a faça de forma 
regular e solidária”, en-
fatizou a secretária.

 É importante 
destacar que é preciso 
expandir a compreen-
são de se doar sangue 
regularmente, e que 
uma bolsa de sangue 
pode salvar até qua-
tro vidas, mas o san-
gue é insubstituível. 
Por isso, as doações 
são fundamentais não 
só em datas especiais 
mais sim durante o 
ano inteiro.

Fotos: Kássia Ferraz

Prefeito Plínio Paiva, ao centro, também foi solidáraio e doou sangue

Senadora comprimenta presidente do PSB crixaense, 
Ely Gueroba
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Pilar de GoiásComemoração

Contagem regressiva para o aniversário de
276 anos de Pilar de Goiás

 A Prefeitura 
de Pilar de Goiás já 
entrou em contagem 
regressiva para as fes-
tividades em comemo-
ração ao aniversário 
de 276 anos do muni-
cípio, que será realiza-
do entre os dias 5 e 8 
de outubro, ao lado da 
Igreja Nossa Senhora 
das Merces.
  Faltando ape-
nas poucas horas, essa 
é a maior festa da his-
tória de Pilar de Goi-
ás e do Norte goiano. 
Serão quatro noites de 
muita de festa, onde os 
principais shows fica-
rão por conta da dupla 
Zé Neto & Cristiano, 

Gino & Geno, Trio 
Parada Dura e Noite 
das Patroas, além do 
Rancho Abelvolks que 
animará a população e 
turistas durante todas 
as noites.
 O evento é um 
dos mais esperados 
e por onde se passa 
pelos municípios vi-
zinhos, a expectativa 
é a mesma, diante da 
tão aguardada progra-
mação que promete 
movimentar milhares 
de pessoas com uma 
grade de shows de ní-
vel nacional, além da 
inauguração de várias 
obras para a popula-
ção pilarense.

 Para o prefeito 
Sávio Soares, ninguém 
faz nada sozinho e a 
união de todo os ser-
vidores municipais 
é o fator primordial 
para a realização das 
festividades. “Com a 
dedicação e empenho 
de cada um de nós, fa-
remos uma bela come-
moração, a altura dos 
276 anos da nossa bela, 
amada e querida Pilar 
de Goiás ”, finalizou o 
prefeito.
 A festa está 
sendo realizada com 
recursos próprios do 
município e todos os 
dias a entrada é franca 
para todos.

Haroldo Naves entrega Quadra Poliesportiva
e três veículos novos

 Com o compro-
misso de modernizar 
as escolas da rede mu-
nicipal de ensino com 
espaços poliesportivos, 
a Prefeitura de Cam-
pos Verdes inaugurou, 
inaugurou no último 
dia 30, a nova quadra 
Benedito de Araújo Bar-
reto na Escola Munici-
pal Francisco Ramos 
Menezes. A solenidade 
aconteceu na unidade 
e contou com a entrega 
três novos veículos de 
um total de quatro que 
foram adquiridos pela 
prefeitura. 
 Participaram da 
inauguração o prefeito 
Haroldo Naves, a pri-
meira-dama Paulenia 
Lopes, secretários, fami-
liares de Benedito Barre-
to, professores, alunos e 

Fotos: Lanuzio Vicente

população em geral que 
marcou presença na ce-
rimônia e acompanhou 

de perto a entrega dos 
novos benefícios para 
toda a comunidade.

 O local passou 
por uma ampla rees-
truturação, a obra foi 

deixada abandonada 
e com diversas dívi-
das pendentes pela ex-
gestão e a atual gestão 
comprometida com o 
dinheiro público regu-
larizou as dívidas, re-
tomou as obras e ago-
ra entrega mais este 
benefício que já é rea-
lidade para os alunos 
e a comunidade vincu-
lada, que ganham uma 
área destinada à práti-
ca de vários esportes e 
atividades culturais.
 Durante o 
evento o prefeito Ha-
roldo Naves também 
entregou novos veícu-
los e diversos maqui-
nários que foram to-
talmente reformados 
e recuperados. Com 
mais este investimen-
to, a frota municipal 

dobra sua capacidade 
de transporte e de dis-
ponibilidade de servi-
ços para moradores da 
zona rural e urbana.
 Para o prefeito 
Haroldo, os benefícios 
são realidades devido 
ao planejamento e a 
busca incessante por 
recursos. “Queremos 
atender à população 
nas suas necessida-
des para proporcio-
nar qualidade de vida 
e construir um lugar 
cada vez melhor para 
morar. Os alunos da 
rede podem contar 
com o nosso apoio e 
essa quadra chega para 
transformar a vida de 
centenas de crianças 
atravésde atividades 
escolares e também de 
lazer”, disse.

Foto: Lanuzio Vicente

Prefeito Haroldo Naves destacou aos presentes os feitos do seu governo até aqui
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Editais

Governo de Goiás Benefícios

Governo de Goiás entrega novas 273 viaturas às polícias
 Em solenida-
de realizada na manhã 
desta sexta-feira (29), 
na Academia da Polícia 
Militar, em Goiânia, o 
governador Marconi Pe-
rillo reforçou o compro-
misso de garantir mais 
segurança aos cidadãos 
em todo o Estado, ao en-
tregar 273 novas viaturas 
para as forças policiais 
de Goiás. Os veículos 
foram divididos entre 
a Polícia Militar (140), 
Polícia Civil (100), mais 
20 furgões para o trans-
porte de presos e 13 que 
serão utilizados para pe-
rícia oficial.
 “É o compromis-
so que nós temos, cons-
tantemente, de moderni-
zar a frota, de renová-la 
para que os policiais te-
nham condições opera-
cionais de trabalhar, de 
resolver os conflitos na 
luta contra a violência e 
a criminalidade”, frisou 
o governador.

 Segundo o ti-
tular da Secretaria de 
Segurança Pública e 
Administração Peniten-
ciária (SSPAP), Ricar-
do Balestreri, “mesmo 
num momento difícil 
da economia brasileira, 
o Governo do Estado 
tem se esforçado para 
entregar os equipamen-
tos necessários e honrar 
o alto nível do trabalho 
das nossas forças de se-

gurança”. O secretário 
disse que nos últimos 
oito meses Goiás conse-
guiu um feito marcante, 
reduzindo todos os índi-
ces de criminalidade que 
são acompanhados pelas 
estatísticas.
 A entrega das 
viaturas marca a conclu-
são da renovação da fro-
ta locada da SSPAP, que 
atualmente conta com 
2.246 veículos distribu-

ídos entre as diversas 
forças policiais. “Com 
equipamentos moder-
nos nós estamos dando 
as condições necessárias 
para o policial exercer 
seu trabalho. Eu fico feliz 
de ver que a cada dois 
anos toda a nossa frota 
policial é renovada”, ex-
plicou o vice-governa-
dor José Eliton.

Concurso

 Governador em-
possou, no início deste 
mês, 2,5 mil novos po-
liciais militares para o 
reforço da segurança 
na capital e no interior, 
o que representa acrés-
cimo de 20% do efetivo 
nas ruas. Ele destacou 
que já foram autorizados 
“concursos para a Polícia 
Militar e para a Polícia 
Civil”, e que o governo 
está trabalhando “o tem-
po todo” para viabilizar 
“dinheiro para que as 

Foto: Divulgação

polícias tenham as con-
dições necessárias para 
trabalhar, para desenvol-
ver um bom trabalho”.

Mais investimentos em 
segurança

 O Governo do 
Estado investiu, só neste 
ano, cerca de R$ 3 bilhões 
em Segurança Pública. 
Marconi Perillo ressaltou 
que “nos últimos seis 
anos” o orçamento da 
segurança pública saltou 
de aproximadamente 
“R$ 1,2 bilhão para mais 
de R$ 3 bilhões”, o que 
representa quase “14%” 
do orçamento estadual. 
“Em 2011, investimos 
9%, e em 2017 vai passar 
de 14%. Isso é a maior 
demonstração do com-
promisso que o Governo 
de Goiás tem com as for-
ças de segurança e com a 
segurança de cada cida-
dão goiano”, observou o 
governador.

Presídios

 A política do 
Governo do Estado para 
a área da segurança pú-
blica consiste também na 
ampliação de vagas nos 
presídios goianos: “Nós 
estamos com alguns pre-
sídios em construção. O 
de Anápolis já está pronto 
e estamos fazendo a últi-
ma reforma. Estamos ter-
minando outros quatro 
presídios, especialmente 
no Entorno de Brasília”. 
O governador falou tam-
bém de um acordo com o 
Tribunal de Justiça para 
que “parte dos recursos 
arrecadados com as cus-
tas finais seja revertida, 
no ano que vem, para a 
construção de outros pre-
sídios e, principalmente, 
a substituição do atual 
Cepaigo por outro com-
plexo prisional mais mo-
derno e mais adequado”. 
Fonte: Gabinete de Impren-
sa do Governador de Goiás
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CrixásSolidariedade

APAE/ Crixás celebra Semana Nacional 
com Deficiência Intelectual e Múltipla

Celg lança projeto para troca de
eletrodomésticos com 50% de desconto

 A Associação 
de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (Apae) 
de Crixás celebrou a 
“Semana Nacional da 
Pessoa com Deficiência 
Intelectual e Múltipla”. 
Este ano a campanha 
teve como tema central 
“pessoa com deficiên-
cia: direitos, necessi-
dades e realizações”. A 
semana é comemorada 
Pela Federação Nacio-
nal das Apaes (Fenapa-
es) de todo o Brasil.
 Em Crixás, a se-
mana foi repleta de ati-

vidades culturais, dias 
de lazer, de integração 
entre alunos e fami-
liares, palestra com o 
Promotor de Justiça de 
Crixás, Sebastião Do-
mingues, além de uma 
caminhada que marcou 
o encerramento das 
ações (30/09). Saindo 
do posto Bandeirantes, 
a caminhadas percor-
reu as principais ruas 
da cidade, destacando 
a importância do tema.
 Ao final do 
percurso, alunos, pais, 
professores e coorde-

nadores se dirigiram 
a sede da APAE para 
uma confraternização 
e acompanharem de 
perto a inauguração 
de uma academia de 
musculação, que será 
destinada a prática de 
exercícios físicos para 
as crianças, adolescen-
tes e adultos com ne-
cessidades especiais.
 De acordo com 
a diretora da APAE, 
Maria Aparecida Soa-
res, a semana foi pro-
gramada com ações e 
atividades com obje-

tivo de invocar para 
toda sociedade temas 
que são de acordo com 
as causas da APAE. 
“Este ano o tema cen-
tral é Direitos, Neces-
sidades e Realizações. 
Então, nada melhor do 
que debater e colocar 
à sociedade para refle-
tir o dever da igudade 
para inclusão”, ressalta 
Maria Aparecida.
 Já para o pre-
sidente da APAE/Cri-
xás, Pauloney Cursino 
Ribeiro, a Semana da 
Pessoa com Deficiência 

também é um momento 
de envolver a comuni-
dade. “Para nós que tra-
balhamos na Apae, nós 
nos sentimos pessoas 
também especiais, por-
que nós podemos pro-
porcionar atendimento 
para essas pessoas que 
tem essa necessidade, 
para as famílias. Então, 
estamos promovendo 
essa semana, que é na-
cional, para apresentar 
a importância desse 
atendimento. Ao longo 
desses 21 anos, a Apae 
celebra conquistas e de-

safios, sendo referência 
na região norte de Goi-
ás”, explicou Pauloney.
 A Apae em 
Crixás fez 21 anos este 
ano. A principal mis-
são é atender crianças, 
adolescentes e adultos 
com necessidades es-
peciais. A instituição 
atende atualmente 54 
alunos, que contam 
uma equipe multidis-
ciplinar de profissio-
nais, como: Fonoau-
diólogo, psicóloga, 
fisioterapeuta e psi-
copedagogia. Todo o 
atendimento é gratui-
to, por isso, a ajuda da 
sociedade é importan-
te para manter a insti-
tuição com os serviços 
em dia.

Objetivo é gerar economia de energia reciclando geladeiras e ares-condicionados antigos 
e comprando novos, mais eficientes. Parte do valor será doado a projetos sociais.

Celg apresenta programa de descontos para compra 
de geladeira e ar condicionado

 A Companhia 
Energética de Goiás 
(Celg) vai lançar um 
projeto para incenti-
var a troca de eletro-
domésticos por outros 
que consumam menos 
energia elétrica. Os 
interessados devem 
entregar geladeiras e 
ares-condicionados 
antigos e vão receber 
50% de desconto na 
compra dos novos. 
Parte do dinheiro ar-
recadado será desti-
nada a instituições de 
caridades e projetos 
sociais.
 O objetivo do 
programa, que come-
ça na segunda-feira 
(2) e fazer com que 
haja uma economia 
no consumo de ener-
gia elétrica nas resi-
dências, já que muitos 
equipamentos antigos 
consomem mais do 
que os novos mode-
los. Podem ser troca-
dos apenas geladeiras 

e ares-condicionados. 
A estimativa é que se-
jam concedidos R$ 9 
milhões em descontos. 
“Um aparelho que a 
pessoa tem em casa, 
normalmente já tem 
um gasto maior com 
energia, já está no meio 
ou fim da vida útil. Ao 
escolher um aparelho 
novo, ele vai estar re-
duzindo esse consu-
mo”, disse o diretor de 
relações institucionais 
da Celg, Humberto 
Eustáquio.
 Para participar 
do projeto, é preciso 

estar com as contas 
de luz pagas em dia e 
procurar uma das lojas 
das redes Novo Mun-
do e Fujioka cadastra-
das (veja lista abaixo). 
No ato da compra, bas-
ta solicitar o desconto e 
assinar o contrato con-
cordando em trocar o 
equipamento antigo e 
em funcionamento pelo 
novo. Também é neces-
sário escolher um dos 
21 programas sociais 
listados para que ele re-
ceber uma doação.
 Os equipamen-
tos antigos recolhidos 

serão reciclados. Os cin-
co mil primeiros consu-
midores que fizerem a 
troca também ganha-
rão um equipamento 
que elimina o consumo 
de energia no modo de 
espera dos aparelhos 
eletrônicos, gerando 
ainda mais economia.

Lojas credenciadas:

 Novo Mundo 
(Todas as lojas estão 
participando do proje-
to); Fujioka; Rua 9, no 
Centro; Av Pio XII, no 
Centro; Rua T-6, Setor 
Bueno; Cidade Livre, 
em Aparecida de Goi-
ânia Interior; Bairro 
Jaiara, em Anápolis; 
Inhumas; Goianésia; 
Senador Canedo; Itum-
biara; Catalão; Rio Ver-
de; Trindade; Caldas 
Novas; Águas Lindas; 
Santo Antonio do Des-
coberto; Formosa; Pla-
naltina; Luziânia; Novo 
Gama Fonte: G1 Goiás

Foto: Kássia Ferraz
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Crixás Arte

Projeto Inovarte realiza Exposição de Arte Crixaense
 O evento acon-
teceu entre os dias 11 e 
15 de setembro e atraiu 
centenas de pessoas 
que se encantaram 
com obras inovadoras 
expostas no Espaço 
Cultural Ursulino Ta-
vares Leão, da cidade 
de Crixás que foi palco 
de  uma grande expo-
sição de artes plásticas 
do Projeto Inovarte, 
onde obras de mulhe-
res inovadoras que 
incluem em seu re-
pertório o equilíbrio 
das formas, desenvol-
vimento dos ritmos 
visuais e a dialética 
profundidade em di-
versas superfícies, que 
se mesclam desde a 
pintura em madeira 
à óleo sobre tela, esti-
veram à mostra para 
o grande público que 
compareceu. 
 Segundo a ide-
alizadora do projeto, 
Joyce Espínola, o pro-
jeto Inovarte - Exposi-
ções de Artes Plásticas 
tem como proposta 
principal a realização 

de exposições de Artes 
na cidade de Crixás/
GO. “ Fizemos a expo-
sição de várias obras 
confeccionadas por 
artistas locais, dentre 
elas, telas com técnicas 
de pintura óleo sobre 
telas, além de outros 
objetos que valorizam 
as riquezas do cerrado 
e as belezas de nossa 
região, verdadeiras 
obras de arte que rea-
firmam nossa identi-
dade e vem sedimen-
tando a diversidade 
cultural, a qual é obje-

to da exposição, além 
de outras obras com-
postas por estilos que 
retratam a individuali-

dade de cada artista”, 
disse Joyce.
 Com essas 
ações, o projeto bus-

cou atingir diversos 
tipos de público, con-
tribuindo também 
para um maior acesso 
a cultura da população 
crixaense e de cidades 
próximas, recebeu vá-
rias excursões escola-
res além de promover 

o reconhecimento dos 
artistas locais e incen-
tivar ao surgimento de 
novos talentos. 
 Vale ressaltar, 
que para realizar essa 
Exposição de Artes, os 
idealizadores do pro-
jeto contaram com o 
apoio do Governo de 
Goiás, SEDUCE Se-
cretaria de Estado da 
Educação e Cultura, 
através da Lei Goyazes, 
com Patrocínio da Bel-
car Caminhões. Quero 
agradecer a todos os 
nossos colaboradores 
pelo incentivo dado à 
cultura goiana. Sem es-
ses apoios, nada disse 
seria possível”, finali-
zou Joyce.

Em busca de novos conhecimentos
Presidente da Câmara de Santa Terezinha de Goiás, Usiel Cabral, leva caravana de vereadores para assistir palestra de Ricardo Amorim, 

um dos economistas mais influentes do Brasil, segundo a Forbes

 P r e o c u p a d o 
em ampliar os conheci-
mentos dos vereadores 
de Santa Terezinha de 
Goiás em diversas áre-
as de atuação, para que 
os mesmos possam de-
senvolver um bom tra-
balho em prol do povo 
de seu município, o 
presidente da Câma-
ra Usiel Cabral (DEM) 
levou uma comitiva de 
parlamentares muni-
cipais para participar 
de uma importante pa-

lestra ministrada pelo 
economista, apresenta-
dor, palestrante e colu-
nista da Revista IstoÉ, 
Ricardo Amorim, que 
aconteceu no último 
dia 26 de setembro, no 
novo Centro de Con-
venções da PUC, em 
Goiânia. Vale destacar, 
que a palestra foi pro-
movida pela Piki GO!.
 Em sua pales-
tra, denominada “De-
pois da Tempestade”, 
Ricardo Amorim, que 

foi considerado pela 
Forbes como uma das 
100 pessoas mais in-
fluentes do país, abor-
dou temas relevantes 
para economia e mer-
cado, as perspectivas 
para 2017 e 2018 e as 
oportunidades e in-
vestimentos. O crono-
grama contempla a re-
leitura atual do Brasil 
e as oportunidades de 
investimento no mer-
cado. “Foi uma opor-
tunidade única que eu, 

e os demais vereadores 
tivemos, pois o Ricardo 
Amorim é um renoma-
do Economista, apre-
sentador do programa 
Manhattan Connection 
e presidente da Ri-
cam Consultoria. Com 
certeza foi uma ação 
muito produtiva que 
vai refletir no aprimo-
ramento dos trabalhos 
realizados pela Câma-
ra Municipal, haja vista 
que nossos vereadores 
saíram da palestra com 
uma gama maior de 

conhecimento”, disse 
o presidente Usiel Ca-
bral.
 Para o verea-
dor Moisés Moreira, 
que fez parte da de-
legação terezinhense, 
a iniciativa do presi-
dente Usiel Cabral foi 
louvável e merece todo 
reconhecimento. “Que-
ro parabenizar nosso 
presidente pela forma 
empreendedora e vi-
sionária que vem con-
duzindo os trabalho da 
Casa e agradecer por 

nos ter proporcionado 
esse momento tão im-
portante. Foi uma pa-
lestra enriquecedora, 
que com certeza trará 
bons frutos no futu-
ro”, disse o vereador 
Moises. Além do pre-
sidente Usiel e do ve-
reador Moises Moreira, 
também participaram 
da palestra os verea-
dores Ahilton de Lima, 
André Mariano, Ma-
ria Aparecida, Creuza 
Marques; e servidores 
do Poder Legislativo.

Fotos: Divulgação

Artista celebra sucesso da exposição

Vereadores e servidores da Câmara posam para foto ao lado de Ricardo Amorim (termo)



Setembro de 2017www.imprensadocerrado.com.br10    |

Santa TerezinhaCâmara Municipal

Usiel Cabral discursa na posse dos membros 
do Fórum Goiano Climático

 No último dia 
25 de setembro, em 
cerimônia realizada 
no Palácio Pedro Lu-
dovico Teixeira, o se-
cretário de estado do 
meio ambiente, Vilmar 
Rocha, deu posso aos 
membros do Fórum 
Goiano de Mudanças 
Climáticas, na oca-
sião, foram discutidas 
questões ambientais 
como crise hídrica no 
estado, programas de 
recuperação de nas-
centes, entre outros. 
Ao todo, 68 entidades 
e instituições gover-
namentais e da socie-
dade civil participam 
do fórum climático. 
Entre elas, a Secima, 
Segplan, Secretaria de 
Saúde, Secretaria de 
Desenvolvimento Eco-
nômico (SED), Sane-
ago, Celg, Ministério 
Público, UFG, UEG, 
Federação das Indús-
trias de Goiás (FIEG) 
Associação Comercial 
(Acieg), Federação da 
Agricultura (FAEG), 
Fecomércio, Ibama e 
Embrapa. 
 Presente ao 
evento como represen-
tante da Câmara de 
Vereadores, e da As-

sociação do Protetores 
do Rio Crixás – APRO-
CRIST, o presidente da 
Câmara Usiel Cabral 
fez uso da palavra du-
rante a cerimônia e ex-
planou  sobre projetos 
que pretende desen-
volver em Santa Tere-
zinha de Goiás, a curto 
e longo prazo.  “Apre-
sentei uma proposta 
para que possamos 
consolidar um acordo 
entre estado, municí-
pios e proprietários 
rurais entorno de um 
grande projeto de re-
cuperação das nascen-
tes, recuperação das 
ciliares de pequenos 
córregos e médios rios 
de nosso Estado, aque-
les que de certa forma 
abastece o nosso Ara-
guaia. Também falei 
sobre as condições que 

se encontra o nosso 
amado Rio Crixás e 
expus os projetos da 
APROCRIST para sua 
recuperação”, disse o 
vereador e presidente 
da Câmara Usiel Ca-
bral, que é membro 
do Fórum Goiano de 
Mudanças Climáticas 
e se prepara para par-
ticipar da COP23 no 
dia 17/11, em Bonn, na 
Alemanha.
 De acordo 
com o vereador Usiel 
é necessário o envol-
vimento dos poderes 
municipais (Prefeitura 
e Câmara), para que se 
possa estabelecer uma 
agenda positiva para 
a construção sustentá-
vel de viabilidade de 
recursos para que esse 
projetos sejam apli-
cados na prática. “A 

APROCRIST vem lu-
tando há 6 anos, parti-
cipando dos principais 
eventos voltados para 
a questão ambiental. 
Na ocasião, falei da 
grande parceria com 
a PIKIGO!, que vem 
idealizando um gran-
de projeto para a recu-

peração de nosso rio. 
Acho que foi muito 
positiva nossa partici-
pação nesses debates”, 
disse Usiel.
 Vale ressaltar, 
que o representante 
da PIKIGO!, Ubiraja-
ra Ferreira, garantiu 
apoio ao presidente 
Usiel para colocar em 
prática os projetos por 
ele idealizados. “Fica-
mos felizes com a ati-
tude e posicionamento 
do presidente da Câ-
mara de Santa Tere-
zinha de Goiás Usiel 
Cabral. A Piki GO! 
lançou o start do Pro-
jeto Águas da Vida, em 
Santa Terezinha na I 
Caminhada Ecológica, 

realizada em agosto e, 
a I fase deste grande 
projeto, que se propõe 
inicialmente ao mape-
amento, diagnóstico 
dos mananciais hí-
dricos que abastecem 
as cidades e ações de 
conscientização e en-
volvimento dos stake-
holders com  o apoio 
da Câmara e da Prefei-
tura.
 Ressalto que 
na COP23 em Bonn, 
na Alemanha, buscare-
mos evidenciar o tra-
balho de Recuperação 
da Bacia do Rio Crixás, 
afluentes e nascentes. 
Parabéns Usiel Ca-
bral!”, disse Ubirajara 
nas redes sociais.

O presidente da Câmara Usiel Cabral, ao tomar posse como membro da entidade, expos projetos ambientais para Santa Terezinha
de Goiás durante a cerimônia do Fórum Goiano de Mudanças Climáticas
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 A Polícia Ci-
vil firmou convênio 
de mútua colaboração 
com vários municípios 
de Goiás, dentre eles, 
Itapaci e PIlar de Goiás, 
a fim de garantir maior 
assistência à essas cida-
des no tocante à Segu-
rança Pública por meio 
de ações intensivas e 
permanentes no com-
bate à criminalidade. 
Os convênios já foram 
oficialmente assina-
dos e publicados no 
D.O.U. com vigência 
até 31/12/2020.
 Com a medi-
da, o delegado-geral 

Municípios de Itapaci e Pilar de Goiás celebram
convênios com a Polícia Civil

Álvaro Cássio dos 
Santos busca desen-
volver parcerias com 
os municípios para 

implementação de 
ações que contribu-
am para maior efeti-
vidade das políticas 

Pilar de Goiás Comunicação

Sávio Soares recebe imprensa da 
região para entrevista coletiva

 Profissionais 
da imprensa da região 
foram recebidos pelo 
prefeito Sávio Soares, 
em seu gabinete, para 
um bate-papo na ma-
nhã desta sexta-feira-fei-
ra(15/09), com o intuito 
de estreitar laços, unir 
forças para divulgar as 

potencialidades da pe-
quena e histórica cidade 
de Pilar de Goiás para o 
Brasil e para o mundo de 
forma a contribuir para 
a atração de investimen-
tos e desenvolvimento 
econômico, bem como, 
colocar a administração 
municipal à disposição 

da imprensa para que, 
através dela, a comuni-
dade possa ter ciência 
das decisões tomadas 
pela atual  gestão.
 Ainda durante 
o encontro, Sávio re-
passou aos jornalistas 
e radialistas,  informa-
ções sobre obras em an-

damento, ações a serem 
desenvolvidas em al-
gumas áreas e também 
sobre os quatro dias de 
festa em comemora-
ção ao aniversário de 
emancipação política e 
administrativa municí-
pio. A festa se inicia do 
dia 05 e se estende até o 

dia 8 de outubro.
 O encontro 
aconteceu no gabinete 
do prefeito Sávio So-
ares,onde também se 
fizeram presentes, o 
vice-prefeito João Gri-
lo; o ex-prefeito Vateco 
Soares/ Secretário de 
Comunicação Da Lua; 
chefe de gabinete Ade-
mar e, secretário de 
Administração, Fernan-
dinho. Após o encontro 
o prefeito Sávio Soares 
ofereceu um almoço aos 

profissionais da impren-
sa que fizeram parte da 
coletiva: Jornais Impres-
sos e sites: Jornal Vale 
Notícia (Flávio Duarte) 
– Jornal Imprensa do 
Cerrado (Lanúzio Vi-
cente); Jornal Regional 
(Geovane) – Jornal Cor-
reio do Povo (Osvando) 
– Jornal O Águia. Sites: 
O Perfil (Cléber), Jornal 
Itapaci Urgente – Web 
Rádio Criativa e Hidro 
FM. Fonte: Vale Notícia e 
Imprensa do Cerrado

de segurança em todo 
o território goiano. 
“A participação mu-
nicipal nas referidas 

ações revela-se, sem 
dúvida, uma alterna-
tiva promissora para 
melhorar a política 

de segurança pública 
estadual”, considera 
Álvaro Cássio. Fonte: 
Polícia Civil

Foto: Divulgação
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A BrioGold se orgulha de fazer parte do 
presente e trabalha para ajudar a construir 
um amanhã com ainda mais brilho e valor. 
Parabéns, Pilar de Goiás!

A cada ano que passa, 
o crescimento de 
Pilar de Goiás aproxima 
seu povo do PROGRESSO 
e do DESENVOLVIMENTO
SOCIAL. 

São 276 anos 

de luta para construir o hoje e conquistar 
um futuro de prosperidade e esperança.
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