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Ação Social Fim de Ano Crixás

O prefeito de Santa Terezinha, Marcos Cabral, garantiu um 
Natal mais feliz a 500 famílias do município, que foram 
beneficiadas com cestas natalinas. Pág. 3

Pilar de Goiás ganhou cores e decorações temáticas neste 
final de ano. Lâmpadas, peças natalinas e um presépio 
ornamentam o projeto Luzes de Natal de 2017. Pág. 4

O valor do investimento não foi divulgado pela prefei-
tura de Crixás, mas a expectativa é que a obra seja con-
cluída em tempo recorde. Pág. 7

Cabral encerra 2017
distribuindo cesta básica

Decoração natalina enche de 
luz o coração dos pilarenses 

Prefeitura começa a asfaltar 
ruas do Setor Jardim dos Ipês 

Anglogold Ashanti abre
inscrições para o programa parcerias 

sustentáveis 2018

Empresa investirá mais de R$ 1 milhão em empreendimentos sociais em sete municípios, em Minas Gerais e Goiás. Pág. 10
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Reflexão do dia

Por Fernando Arataque 

Geral

  Para Pensar
PRA PENSAR...LULA X BOLSONARO 
...VERDADES INCONVENIENTES... 

 Os delatores, que confessaram 
ter participado de milhares de crimes 
de corrupção, estão aos poucos sendo 
soltos, ou cumprindo pena no confor-
to de seu lar. Os delatados, que par-
ticiparam de menos crimes, mas mes-
mo assim suficientes para criar-lhes 
enormes complicações legais, estão 
numa boa. Fora um ou outro, apa-
nhado de surpresa pelo furacão Lava 
Jato, antes que seus companheiros de 

ladroeira tivessem elaborado uma boa estratégia de esquiva, os de-
mais comemoram um réveillon dos sonhos – livres, leves, soltos. 
Sabe quantos processos o Supremo julgou contra a turma do foro 
especial? Puxe pela memória! Não lembra? Pois tem razão: nenhum.
 Não é por falta de freguesia. Só a delação da Odebrecht ren-
deu a abertura de inquérito contra 24 senadores, 37 deputados e oito 
ministros do Governo Federal. O povo da toga discute entre si, pro-
nuncia votos de matar os ouvintes de sono, discorre sobre qualquer 
tema. E para que? Para nada.
 Para os delatores, os problemas foram superados. Marcelo 
Odebrecht fica em sua mansão de 3 mil m² em São Paulo, mas com 
uma restrição: só pode receber visita de 15 pessoas ao mesmo tempo 
(mais advogados). Adriana Ancelmo, esposa de Sérgio Cabral, volta 
à prisão domiciliar, para poder tomar conta dos filhos, e também é 
alvo de dura restrição: não pode usar Internet. Lúcio Funaro, o do-
leiro, foi para a prisão domiciliar. Todos somos filhos de Papai Noel, 
mas alguns são mais queridinhos do pai.

Custo da folia

 O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social, decidiu contribuir com R$ 2 milhões para a SRCom, em-
presa que realiza o réveillon na praia de Copacabana. A Petrobras 
também vai contribuir, mas ainda não decidiu com quanto. A Caixa 
Econômica Federal e a Ambev estudam sua participação.
 O país vai bem, obrigado. Se tudo der certo, quatro empresas 
arcarão com o maior custo do réveillon; das quatro, três são estatais. 
E a única que pode lucrar diretamente com a festa é a empresa pri-
vada, a Ambev, vendendo cerveja durante as comemorações.

Por Edson Teixeira Mendes
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  Charges e Memes

Curta nossa
página no Facebook
/imprensa.docerrado

Embora o mundo seja
redondo, em algum canto 

dessa vida surge o encanto

  Eu não sei até hoje se acre-
dito em destino ou não. Tampouco 
pouco afirmar para que vim a esse 
mundo ou qual o sentido da vida. 
Embora haja planos e sonhos, boa 
parte dos meus dias apenas são 
vividos. Vamos crescendo e aos 
poucos aumentam as responsabi-
lidades, quase sempre falta tempo. 

Canalizamos nossas energias nos estudos e trabalho. Quase sempre em 
busca de ter alguma coisa. Esquecemo-nos, infelizmente, de investir no 
ser, no ser humano, no ser gente por completo, bicho de corpo e alma.
 Dizem para que foquemos em um objetivo e o alcancemos custe o 
que custar! É uma corrida maluca um tanto sem graça, para falar a verdade. 
Sinceramente eu não consigo enxergar glória em caminhos pouco insólitos. 
Algumas coisas são tão fáceis de conseguir. Sabemos exatamente como de-
ver ser feito, o difícil para muitos, de fato, é regrar-se e apenas fazer. 
 E muitas vezes apenas fazemos o que nos mandam. Acreditamos, 
sem nos questionar, que aquilo será o melhor para a gente. Depositamos 
todas nossas fichas do presente na poupança de um futuro tranquilo e está-
vel. E vivemos. Vivemos. E como zumbis humanos, andamos para lá e para 
cá em busca de títulos e cifras. Somos notáveis transeuntes que seguem 
uma direção sem sentido. Corpos moldados à revelia, com belos sorrisos, 
movidos a elogios que nos servem como combustível adulterado. 
 Mas em um dia cinzento qualquer, cansados dessa lancinante jor-
nada, resolvemos descansar. Não escolhemos um ponto onde há som-
bra, um canto nos escolhe. Paramos. Olhamos para trás e já nem sabemos 
mais o quanto andamos, tampouco quanto falta para chegar. 
 Olhamos, no entanto, para o lado e percebemos que há alguém ali. 
Uma alma também bastante cansada, pálida. Também sentada ao chão, 
com os joelhos curvados nos quais se apoiam mãos já bastante calejadas, 
chinelos desgastados pela caminhada e respiração de quem procura fôlego. 
 Olham-se mutuamente, ficam receosos em um primeiro momento, 
todavia em poucos instantes, sem trocar sequer uma palavra, conhecem-se 
melhor que ninguém. Compartilham experiências e sentem-se novamente 
vivos. Contam histórias que viveram, falam sobre as armadilhas que atra-
vessaram e se lembram saudosamente dos monstros que venceram. 
 Passam a noite deitados lado a lado contando estrelas, mesmo que 
não vejam o céu. Quando encontram estrelas cadentes, tal qual uma criança 
no natal, fazem pedidos silenciosos. Ele deseja que aquele pequeno instan-
te seja perpétuo. Ela deve desejar alguma coisa, mas não se sabe bem o quê. 
 Aquele jovem ancião descobre ao lado daquela jovem moça mais 
do que aprendera durante toda sua vida. Deseja mais que tudo poder 
caminhar ao seu lado. Tem a certeza de que agora vale a pena peregrinar. 
Agora não importa a direção, pois enxerga sentido em tudo. 
 E caminham, andam, correm e descansam. Nas noites mais frias, 
ele se arriscava na floresta em busca de lenha que a aquecesse; nos dias ain-
da mais frios, ele procurava aquecer o coração da sua companheira, mesmo 
que isso o queimasse. Enquanto ela dormia, ele ficava de vigília para que 
nenhum mal acontecesse. Assim como o Pequeno Príncipe cuidou de sua 
flor, ele fez o que pode para que ela não se machucasse com os espinhos 
que os cercavam. Dedicou tempo, afeto, amor, amizade. Tudo naturalmen-
te. Talvez, como na história do cometa, isso que o tenha cativado tanto.
 E iam cada vez mais longe, alcançaram juntos lugares onde ja-
mais haviam imaginado chegar. Até que um belo dia, ao olhar para o 
lado, ele não mais a viu. Gritou pelo seu nome, procurou em cada canto, 
mas restou-se apenas o encanto.
 Ela partiu deixando apenas saudade, saudade daquilo que nunca 
existiu... (F.A.F)
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Santa Terezinha de Goiás Ação Social

O prefeito de Santa Terezinha, Marcos Cabral, garantiu um Natal mais feliz a 500 famílias do município, que foram beneficiadas com 
cestas natalinas. Mais um resgate de campanha

Construída com recurso próprio, a inauguração contou com a presença de secretários municipais, Vereadores e moradores da região

Cabral encerra 2017 distribuindo cesta básica

Em menos de um mês,
Prefeito Sávio Soares inaugura duas pontes

 No último dia 
21 de dezembro, o pre-
feito de Santa Terezinha 
de Goiás Marcos Ferrei-
ra Cabral (DEM) e sua 
esposa Luciana Cabral, 
preparam uma estru-
tura especial em frente 
ao prédio da Prefeitura, 
para receber as famílias 
que foram beneficiadas 
pelo programa muni-
cipal de distribuição 
de cestas básicas, como 
aconteceu em seus dois 
primeiros mandatos. 
Trata-se de mais um 
resgate de campanha 
do prefeito, haja vista 
essa foi uma de suas 
promessas durante as 
eleições municipais.
 500 cestas bá-
sicas/natalinas, com 
frango, foram distri-
buídas à população. A 
entrega aconteceu às 
17h00 e contou com a 
presença do prefeito 
Marcos Cabral, pri-
meira-dama Luciana 
Cabral, vice-prefeito 
Tonim Camargo, lide-
ranças políticas locais, 
vereadores e secretários 
municipais.

 Em entrevista 
ao Jornal Imprensa do 
Cerrado, o prefeito Mar-
cos Cabral disse que é 
muito grato a Deus por 
conseguiu resgatar esse 
compromisso no final 
de um ano de dificul-
dades e poder oferecer 

à comunidade 500 ces-
tas básicas que foram 
complementadas com 
um frango. “Isso para 
mim é uma vitória mui-
to grande. Eu só tenho 
que agradecer a Deus 
por isso, pelas vitórias 
conquistadas, pelas 

obras já concluídas e 
outras iniciadas. Mais 
feliz ainda por conse-
guir fechar o ano com 
um balanço altamente 
positivo e com muitas 
obras previstas para o 
próximo ano”, disse o 
prefeito.

Obras Futuras

 Ao citar as 
obras que virão no 
ano que vem, solici-
tamos que o prefeito 
citasse algumas e ele 
disse: “Estamos re-
construindo nosso 
hospital municipal, 
construindo uma nova 
creche, recapeando a 
cidade. Construímos 
7 pontes de concreto e 
vamos construir mais 
5 no próximo ano, que 
já se encontra na fase 
de contratos. Temos 4 
milhões em emendas 
para recapeamento, 
para aquisição de uma 
sonda, que vai atender 
os produtores rurais; 
temos ainda emendas 
para aquisição de todo 

 A 14° ponte de 
concreto de Pilar de 
Goiás foi inaugurada 
ontem (09/12), pelo 
prefeito Sávio Soares. 
A ponte fica sobre o 
Rio Magalhães e levou 
nome de Domingos 
Soares Figueiredo. O 
benéficio ajudará fo-
mentar o agronegócio, 
facilitar o transporte 
escolar e ofertar maior 
segurança de tráfego 
aos veículos. Vale des-
tacar que essa é segun-
da ponte construida e 
inagurada sobre o Rio 
Magalhaes, em menos 
de um mês.
  Sávio Soares, 
que está em seu segun-
do mandato como pre-
feito de Pilar de Goiás, 
relembrou o início do 

lançamento desse pro-
jeto, que implementou 
um plano de substi-
tuição das pontes de 
madeira por concreto 
armado e metal como 
uma de suas grandes 
prioridades. 
  “Em 12 meses 
de mandato, constru-

ímos 3 pontes de con-
creto, já entregues as 
comunidades rurais do 
município. Completan-
do 14 pontes constru-
ídas. Até o fim deste 
mandato o objetivo é 
construir mais de 10 
pontes. Substituir as 
velhas pontes de ma-

deira por pontes de 
concreto que garante 
mais segurança ao ho-
mem do campo, que 
circula por essas estra-
das transportando seus 
produtos, bem como 
ao transporte escolar. 
São pontes de concreto 
e metal de qualidade, 
com maior resistência 
para enfrentar as cons-
tantes cheias dos rios 
da região”, garante ele. 
  Já o morador 
da região, Senhor Iná-
cio agradeceu à dispo-
sição do prefeito Sávio 
Soares em transformar 
aquilo que era um so-
nho em realidade. “Nós 
só temos que agradecer 
ao prefeito Sávio pela 
sua coragem e dispo-
sição. A gente sabe que 

não é fácil construir 
uma ponte desse tama-
nho nos dias de hoje. 
Por isso, temos que va-
lorizar essa benfeitoria 
que ajudará no trânsito 
da região, declarou Se-
nhor Inácio.

  Ao final da ce-
rimônia de descerra-
mento da placa e entre-
ga, a prefeitura serviu 
um delicioso jantar aos 
presentes, ao som da 
dupla sertaneja Elias & 
Elione.

o equipamento do nos-
so hospital, de forma 
que só temos que agra-
decer a Deus, à Câmara 
Municipal, aos nossos 
servidores e a comuni-
dade, que tem apoiado 
nossa administração”, 
ressaltou o prefeito.
 Aproveitando 
o momento, o prefeito 
Marcos Cabral deixou 
a seguinte mensagem 
de fim de ano ao povo 
de Santa Terezinha de 
Goiás e região: “Quero 
desejar que a presença 
do Menino Jesus esteja 
nos lares de todas as 
pessoas de Santa Te-
rezinha e região. Que 
Deus possa nos garan-
tir um Natal de alegrias 
e um ano novo de mui-
tas vitórias. Agradeço a 
Deus pelo ano de 2017, 
pois foi um ano de 
bênçãos, pois mesmo 
diante das dificulda-
des conseguimos reali-
zar ações importantes. 
Credito o sucesso de 
nossa gestão a Deus, 
que é um ser supremo, 
superior e que tem um 
plano em nossa vida. 

Marcos Cabral, primeira-dama Luciana Cabral e vice-prefeito Toninho Camargo, 
entregam mais uma cesta

Fotos: Lanuzio Vicente

Sávio e vereadores inauguram a 14ª ponte 

Fotos: Lanuzio Vicente
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Pilar de GoiásNatal

Prefeitura de Pilar de Goiás proporciona
um Natal mais digno à 300 famílias

Decoração natalina enche de luz o 
coração dos pilarenses 

Desde o primeiro ano, ainda do primeiro mandato, que o prefeito Sávio Soares realiza a entrega de cestas de alimentos com o objetivo 
de oferecer um Natal mais digno às famílias menos favorecidas pela sorte em Pilar de Goiás

 Pilar de Goiás 
ganhou cores e deco-
rações temáticas neste 
final de ano. Lâmpa-
das, peças natalinas e 
um presépio ornamen-
tam o projeto Luzes de 
Natal de 2017, lançado 
oficialmente no dia 
01 de dezembro, em 
frente da Igreja Nossa 
Senhora de Pilar. Cen-
tenas de pessoas assis-
tiram a ligação das lu-
zes e as apresentações 
artísticas organizadas 
pela diretoria de Edu-
cação, com o Coral das 
crianças da Escola ‘O 
Sabinho’. 
 Após um tra-
balho de dias, um dos 
principais cartões pos-
tais da cidade, a praça 
das mães ganhou uma 
decoração especial, com 
pisca-piscas, enfeites de 
anjos e árvores lumino-
sas espalhados. A igreja 
Nossa Senhora do Pilar 
também recebeu um 
iluminação toda espe-
cial com efeitos de luzes 
em sua fachada.

 Para o prefeito 
Sávio Soares, a decora-
ção é uma forma de fa-
zer a cidade vivenciar 
o clima de natal. “Nós 

trabalhamos buscan-
do levar essa ilumina-
ção pra toda a cidade. 
Hoje, Pilar de Goiás 
está toda iluminada, 

tanto no centro históri-
co como nas principais 
entradas da cidade. 
Essa iluminação é um 
gesto muito importan-
te para as pessoas, elas 
gostam muito de ver a 
cidade decorada e pre-
parada para receber o 
natal”, disse. Ele tam-
bém fez um apelo para 
que as pessoas preser-
vem a decoração.
 A iluminação 
de natal combina tradi-

ção e tecnologia, com o 
uso de luzes de LED, e 

pode ser conferida em 
diversos pontos da ci-
dade, como na Praça 
da Cavalhada, Praça 
Netto do Marom, Igre-
ja Nossa Senhora de 
Pilar, Igreja Nossa Se-
nhora das Merces e em 
várias ruas e avenidas.

 Nesse ano, a en-
trega ocorreu na manhã 
de hoje (23/12), com 
uma mudança na dis-
tribuição dessas cestas. 
Ao invés das famílias, 
que foram previamente 
cadastradas, levarem a 
cesta pronta, recebem 
em seu lugar, um va-
le-cesta que dá direito 
a retirarem no super-
mercado os alimentos 
que mais precisam. 
“Creio que esse Natal 
será muito mais feliz e 
gostoso, recheado com 
alimentos de qualidade 
em suas mesas”, afirma 
o prefeito na ocasião.
 A entrega das 
cestas é uma ação social 
importante, esperada 
por muitas pessoas nes-
sa época do ano, e dessa 

vez, além do vale-cesta, 
receberam também um 
frango para a ceia de 
Natal. De acordo com a 
secretária de Assistên-
cia Social e primeira-
dama, Flaviane Cássia, 
o objetivo é contribuir 
para que as famílias 
tenham um Natal me-
lhor. “ Sabemos das di-
ficuldades de algumas 

famílias em ter o básico 
dentro de casa, por isso, 
estamos utilizando os 
projetos sociais para as-
sistir quem mais preci-
sa”, comentou ela.
 Flaviane reco-
nhece o belo trabalho 
implantado pela Pre-
feitura e afirma que os 
resultados vêm sendo 
alcançados. O nosso 

trabalho diário atende 
crianças, adolescentes 
e a família de um modo 
geral. A Assistência 
Social é um ponto de 
apoio para a comuni-
dade. Estamos felizes 
e gratificados com esta 
ação tão benéfica e que 
vai ajudar tanta gente”, 
comemorou Flaviane.
 O prefeito Sá-
vio conhece de perto 
as necessidades da sua 
comunidade. Por isso, 
afirma que as cestas de 
alimentos chegam no 
momento certo. “Sem 
dúvida, as 300 famílias 
assistidas com esses ali-
mentos terão um Natal 
e Ano Novo muito me-
lhor. Durante todos os 
anos, desenvolvemos 
vários projetos sociais 

que visam melhorar as 
condições de vida des-
sas pessoas”, informou 
Sávio.
 A distribuição 
das cestas de alimentos 
também serão levadas 
à zona rural, especifica-
mente às comunidades 
de Pilar Cruz, Cruzeiro, 
Riacho das Pedras e Rio 
do Peixe. Na oportuni-

dade, o prefeito Sávio 
Soares anunciou que, 
pela primeira vez em 
Pilar de Goiás, vai acon-
tecer a realização da 
festa da virada, ou seja, 
o reveillon, que terá 
a presença de Nando 
Moreno no dia 30 e no 
dia 31, a dupla sertane-
ja Gui Rocha e Rafael. 
Fonte: Jornal Vale Notícia

Fotos: Divulgação

Prefeito Sávio discursou destacando a decoração na-
talina da cidade

Prefeito Sávio; primeira-dama, Flaviane e vice-prefei-
to, João Grilo na entrega de vale cestas aos moradores

Foto: Flávio Duarte
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Crixás Benefícios

Governador atende pedido de Tiago Dietz e
destina ambulância para Crixás

Brio Gold distribui presentes de Natal

A ambulância, tipo UTI Móvel, foi entregue ao prefeito no último dia 14 de dezembro e se encontra à disposição da comunidade

Campanha “Adote um Sonho de Natal”, da Brio Gold garante a alegria de centenas de crianças itapacinas

 C o n h e c i d o 
no município como o 
vereador do Cheque 
Reforma, por ter be-
neficiado centenas de 
famílias com esse pro-
grama, Tiago Oliveira 
Dietz (PSDB), presi-
dente da Câmara Mu-
nicipal da cidade de 
Crixás, tem sido um 
parceiro importante 
da administração mu-
nicipal naquilo que 
se refere à busca de 
benefícios para o mu-
nicípio, uma vez que 
muitas das ações de-
senvolvidas na cidade 
são frutos de seu tra-
balho.
 A exemplo dis-
so, podemos citar a 
recente conquista da 
atual administração, 
oriunda de um pedi-
do do presidente Tia-
go feito ao presidente 
do DETRAN, Manoel 
Xavier, através do ofí-

cio 057 de outubro de 
2016. Trata-se de uma 
ambulância tipo UTI, 
que foi entregue ao 
prefeito no último dia 
14 de dezembro e se 
encontra à disposição 
da secretaria muni-

cipal da saúde. Vale 
ressaltar, que o presi-
dente Tiago solicitou 
duas ambulâncias ao 
Governo de Goiás, por 
meio do presidente do 
DETRAN Manoel Xa-
vier, e está confiante 

que a segunda será en-
tregue em breve.
 De acordo com 
o presidente Tiago 
Dietz, esse é apenas 
mais um dos vários be-
nefícios que chegarão 
ao município por meio 
de sua parceria com 
o prefeito Plínio, que 
na época, ainda como 
prefeito eleito, assinou 
o ofício encaminhado 
ao presidente do DE-
TRAN, Manoel Xavier. 
“A prefeitura entrou 
com uma contrapar-
tida para a aquisição 
dessa ambulância, que 
foi solicitada por mim, 
ainda em 2016, para 
atender a comunidade 
de Crixás e de Auri-
verde. Por isso quero 
agradecer e parabeni-
zar o prefeito pelo tra-
balho. Agradeço ainda 
ao presidente do DE-
TRAN Manoel Xavier, 
por ter intercedido jun-

to ao governador, Mar-
coni Perillo, que sem 
hesitar disponibilizou 
a ambulância para Cri-
xás. Aliás, agradeço ao 
Manoel Xavier e ao go-
vernador Marconi por 
sempre atender nossas 
solicitações”, disse o 
presidente Tiago.
 Aproveitando 
o ensejo, Tiago Dietz 
deseja a cada mora-
dor e moradora de 
Crixás e região um 
Natal cheio alegrias 

e um novo ano de re-
alizações. “Que 2018 
seja um ano repleto de 
prosperidade para to-
dos nós, e que possa-
mos alcançar todos os 
nossos objetivos nesse 
ano que se aproxima. 
Desejo a todos os mo-
radores de Crixás e re-
gião boas festas. Feliz 
Natal e um Próspero 
Ano Novo!”. São os 
votos do presidente da 
Câmara de Crixás, ve-
reador Tiago Dietz.

 Pensando em 
garantir alegria às 
crianças da região 
onde exerce suas ati-
vidades minerais, a 
Pilar de Goiás Desen-
volvimento Mineral, 
unidade da Brio Gold, 
idealizou e promove 
todos os anos a campa-
nha “Adote um Sonho 
de Natal” na cidade de 
Pilar de Goiás, onde 
está instalada a uni-
dade. Contudo, essa 

campanha foi estendi-
da ao município visi-
nho de Itapaci, onde 
a multinacional distri-
buiu, no último dia 15 
de dezembro, centenas 
de brinquedos para 
crianças atendidas em 
duas creches do muni-
cípio. A ação se repe-
tiu em Pilar de Goiás 
e em Guarinos, nessa 
semana.
 De acordo com 
a primeira-dama da 

cidade de Itapaci, Re-
gina Sales, essa ação 
da Brio Gold, que já é 
uma tradição, é mui-
to importantes para 
as famílias da região, 
haja vista que muitas 
crianças talvez não 
tivessem a oportuni-
dade de celebrar com 
alegria a data, por seus 
pais não terem condi-
ções de lhes garantir 
o tradicional presente 
natalino.

 “Essa campa-
nha é uma ação social 
solidária, haja vista 
que estamos em um 
momento de crise e 
muitas dessas crianças 
não teriam condições 
de receber um pre-
sente. Sou grata a Brio 
Gold pelo empreendi-
mento. Vamos tentar 
manter com a mine-
radora essa importan-
te parceria, para que 
muitos outros projetos 

sejam inseridos em 
nossa comunidade”, 
diz Regina Sales.
 Para a gerente 
administrativa da uni-
dade Pilar, Grace Kal-
ley Carvalho, a par-
ticipação da empresa 
em ações que ajudam 
pessoas é gratificante 
e afirma que a preo-
cupação da Brio Gold 
com a qualidade de 
vida das pessoas onde 
atua é prioridade, es-

pecialmente nessa 
época do ano, quando 
com um pequeno ges-
to de solidariedade e 
mobilização da socie-
dade pode-se mudar 
a realidade de muitas 
crianças. Vale ressal-
tar, que em os brin-
quedos foram doados 
pelos colaboradores, 
em resposta às cartas 
que foram enviadas 
por crianças carentes 
ao Papai Noel. 

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação

As várias solicitações de Tiago Dietz vem sendo aten-
didas pelo Governador 



Dezembro de 2017www.imprensadocerrado.com.br6    |

PolíticaEleições 2018

“Definição de candidaturas vai ocorrer
 no momento devido”, afirma Daniel Vilela

Haroldo Naves estreita
relacionamento com

Governo Federal e recupera 
credibilidade do Município

 O deputado 
federal Daniel Vilela 
(PMDB) defendeu nesta 
sexta-feira, 22, maior di-
álogo entre os partidos 
da oposição antes de se 
tomar uma decisão sobre 
candidaturas majoritá-
rias e disse que é impor-
tante analisar com caute-
la o cenário político para 
determinar a melhor es-
tratégia. O pré-candidato 
a governador do PMDB 
tem feito um trabalho 
de buscar mais partidos 
para a aliança da oposi-
ção, inclusive da base do 
governo estadual.
 “ P r e c i s a m o s 
daqui até o momento 
eleitoral estar sempre 
conversando, discutindo 
e trocando informações 
sobre o cenário político 
para que a gente tome 
as melhores decisões, no 
momento em que a legis-
lação determina. Isto nós 
da oposição já estamos 
fazendo e temos certeza 
que vamos acertar”, afir-
mou o deputado à im-

prensa, ao participar da 
frente de serviços da Pre-
feitura na Região Norte 
de Goiânia.
 O presidente do 
PMDB avaliou que o na-
tural é que a oficialização 
dos nomes e também das 
alianças ocorra mais pró-
ximo às convenções par-
tidárias, a partir de julho, 
quando haverá maior 
clareza sobre o ambiente 
eleitoral. “Existem várias 
estratégias. Tem quem 
acredite que é positivo 
definir antes, mas tam-
bém tem o lado negativo. 
Pode ser que a decisão se 

mostre precipitada por 
alguma razão e lá na fren-
te tenha que ser modifica-
da, o que é um problema. 
O momento adequado é 
o do calendário eleitoral 
e acho muito difícil que 
ocorra nesta eleição de 
forma tão antecipada.”
 O deputado dis-
se que agora é difícil es-
tabelecer critérios para 
a escolha de um único 
candidato de oposição 
e que a possibilidade 
de se lançar mais de 
um nome tem que ser 
considerada. “Cada 
eleição tem um cenário, 

tem uma circunstância, 
e num cenário de duas 
candidaturas é possível 
também a oposição sair 
vitoriosa. Sabemos que 
numa eleição é difícil 
estabelecer critérios de 
escolha (do candidato 
de um grupo). Posso 
ter 10, 20 critérios que 
sejam favoráveis a uma 
candidatura do meu 
partido. O outro par-
tido pode ter 10 ou 20 
critérios que favorecem 
seu candidato. Não é 
fácil conciliar, tem que 
haver muito diálogo”, 
afirmou o deputado. 
 “Mas o fato é que 
o PMDB está fazendo o 
dever de casa, se forta-
lecendo, motivando a 
nossa militância e nossos 
líderes, para que no mo-
mento oportuno tome-
mos nossa decisão inter-
na. Aí depois nós vamos 
para o ambiente externo 
buscar as alianças, que 
são fundamentais para o 
sucesso eleitoral”, com-
pletou Daniel.

 Para o deputa-
do, é fato concreto que 
existe um clima de reno-
vação política no Estado 
e que a população mos-
tra disposição de pro-
mover uma alternân-
cia de poder, até pela 
incapacidade da atual 
gestão de cumprir seus 
compromissos. “O mais 
importante é que o ce-
nário é muito favorável 
à oposição, as pesqui-
sas têm demonstrado 
claramente que o goia-
no quer uma mudança, 
uma renovação. Então 
temos que construir um 
projeto focado nessa 
perspectiva”.

Aniversário

 A frente de servi-
ços da Prefeitura marcou 
também a comemoração 
pelo aniversário de 84 
anos do prefeito Iris Re-
zende. Daniel Vilela che-
gou no início da manhã e 
foi recebido por Iris e au-
xiliares, participando do 

hasteamento da bandeira 
nacional. “Vim aqui prin-
cipalmente para desejar 
felicidade, saúde e mui-
tas realizações para nosso 
líder maior, o prefeito Iris 
Rezende, que completa 
84 anos hoje esbanjando 
vigor”, disse o presidente 
do PMDB goiano.
 No local Daniel 
também se encontrou 
com o senador Ronaldo 
Caiado, pré-candidato a 
governador pelo DEM. 
Foi o primeiro encontro 
deles desde que Caiado 
se afastou das ativida-
des políticas para tratar 
de problemas de saúde 
decorrentes da queda 
de uma mula. Ao cum-
primentar o senador, 
Daniel brincou com os 
fotógrafos que registra-
vam o momento, per-
guntando se queriam 
também que ele desse 
um abraço no senador 
para fazer as fotos. Em 
seguida, Daniel abra-
çou Caiado, arrancando 
risos do democrata.

 O prefeito de 
Campos Verdes e Pre-
sidente da Federação 
Goiana de Municípios 
- FGM, Haroldo Naves, 
tem estabelecido uma 
extensa agenda na esfe-
ra federal em busca de 
recursos, projetos e par-
cerias com a união.
  Mesmo com 
todas as dificuldades fi-
nanceiras logo no início 
do mandato, a prefeitu-
ra conseguiu promover 
avanços e recuperou a 
credibilidade do muni-
cípio em Brasília. Pagan-
do dívidas deixadas pela 
ex-gestão e conquistan-
do recursos através de 
senadores e deputados 
federais, representantes 
na capital federal.
  Durante o en-
contro com o presidente 
Michel Temer, o prefeito 
teve a oportunidade de 
expor as principais ne-

cessidades da popula-
ção e pôde demonstrar a 
importância do projeto 
cidade empreendedora 
para Campos Verdes. 
Desde janeiro, Haroldo 
tem mostrado grande 
articulação política, com 
ministros: Mendonça Fi-
lho da Educação, Marx 
Beltrão do Turismo, 
Osmar Terra do Desen-
volvimento Social e com 
Henrique Meirelles da 
Fazenda.
 “A Prefeitura 
tem se esforçado para 
limpar o nome da ci-
dade, resgatando a cre-

dibilidade política do 
município e voltando a 
ser contemplado com 
verbas públicas. As 
emendas encaminhadas 
demonstram que temos 
avançado, já consegui-
mos R$ 3 milhões de 
reais em recursos para 
pavimentação asfáltica, 
revitalização do Cam-
po de Futebol, sinaliza-
ção de ruas e avenidas, 
construção de um por-
tal, reforma do Campo 
Society e a Construção 
de uma Pista de Coo-
per” comentou, o prefei-
to Haroldo Naves.
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Crixás Balanço

Secretária da saúde faz balanço de 2017

Prefeitura de Crixás começa a
asfaltar ruas do Setor Jardim dos Ipês 

 A Secretária 
Municipal da Saúde da 
cidade de Crixás, Ma-
ria Alves da Conceição, 
concedeu recentemente 
uma entrevista exclu-
siva ao Imprensa do 
Cerrado, para o qual 
fez um balanço deste 
primeiro ano à frente da 
pasta. Entre os assuntos 
tratados estavam pro-
gramas desenvolvidos, 
reforma de unidades 
de saúde, aquisição de 
equipamentos, veículos 
e ambulâncias, atendi-
mentos e procedimentos 
realizados, entre outras 
ações implementadas 
para qualificar a saúde 
no município. 
 De acordo com 
a secretária Maria Al-
ves, o balanço é extre-
mamente positivo, uma 
vez que foram muitas 
as conquistas e ações ao 
longo do ano. “Fico feliz 
que em apenas um ano 
nossa equipe pode con-
tribuir com a saúde de 
nossa município. Foram 

 A prefeitura 
municipal de Crixás co-
meçou nas últimas se-
manas a asfaltar as ruas 
do Setor Jardim dos 
Ipês, que fica nas proxi-
midades da saída para 
cidade de Santa Tere-
zinha. Até o momento, 
segundo a prefeitura, 
foi feita terraplanagem, 
a medição e espalhada a 

conquistas e açoes que 
vao ficar marcados na 
secretaria de Saude, dis-
se a Secretária.
 Como exem-
plo a secretária citou 
a aquisição de 01 apa-
relho de raio-x digital; 
reforma e ampliação do 
PSF 3, onde foi implan-
tada a clinica da famí-
lia; aquisição de novos 
equipamentos para o 
laboratório municipal, 
ampliando sua capaci-
dade assistencial; aqui-
sição de equipamentos 

primeira camada de as-
falto nas ruas do Setor. 
Lembrando que o bene-
fício é uma promessa de 
campanha do prefeito 
Plínio Paiva, cujo qual 
em seu primeiro ano a 
frente do executivo de 
Crixás já vem celebran-
do grandes conquistas 
para a população crixa-
ense. 

de última geraçao, sen-
do eles camas elétricas 
e cama para o centro ci-
rúrgico, para o hospital 
municipal, onde foi cria-

 “Nosso objetivo 
é asfaltar todo os setores 
que ainda não tem pavi-
mentação. O asfalto traz 
qualidade de vida e essa 
obra era a realização de 
um sonho de nossa admi-
nistração. Foi uma pro-
messa que fizemos para 
os moradores desse lo-
cal”, destacou o prefeito 
Plínio Paiva, que acom-

da a sala de estabilização 
para pacientes graves 
(Semi-UTI); aquisição 
de uma ambulância no 
valor de R$ 140 mil para 
implantação da UTI mó-
vel; aquisição de uma 
ambulância sanitária; 
aquisição de uma am-
bulância tipo van; aqui-
sição de equipamentos e 
materiais permanentes 
para as unidades básicas 
de saúde, num valor de 
mais de R$ 400 mil; rea-
lização de atendimentos 
sociais com a doação 
de medicamentos e lei-
tes especiais; ampliação 
do número de cirurgias 
eletivas realizadas no 

panhou os trabalhos jun-
to ao vice prefeito, Dr. Jú-
nior, esta semana. 
 O valor do in-
vestimento não foi di-
vulgado pela prefeitura, 
mas a expectativa é que 
a obra seja concluída em 
tempo recorde. “Sempre 
dedicamos uma atenção 
especial ao setores que 
passavam dificuldades 

hospital municipal; am-
pliação do número de 
próteses ofertadas por 
programa específico e, 
ainda, empenho de re-
cursos para aquisição de 
02 veículos para atendi-
mentos das unidades de 
saúde e compra de mais 
02 ambulâncias. 

Saúde em números

 Ainda em entre-
vista aos nossos repór-
teres, a secretária Maria 
Alves apresentou, em nú-
meros, um breve relatório 
de procedimentos reali-
zados no município entre 
primeiro de maio de 2017 

e 31 de setembro do mes-
mo ano. Nesse período, 
foram realizados 1.702 
procedimentos com fina-
lidade diagnóstica; 8.876 
procedimentos clínicos e 
175 procedimentos cirúr-
gicos, somando, no total, 
10.753 procedimentos re-
alizados. “Agradeço ao 
prefeito Plínio Paiva por 
ter nos permitido colabo-
rar com nosso município, 
à frente dessa importan-
te secretaria e à minha 
equipe pelo empenho em 
suas funções, o que nos 
garantiu esses avanços”, 
disse a secretária Maria 
Alves, que deve deixar o 
cargo no fim do ano.

Ao Imprensa do Cerrado, Maria Alves fala sobre as ações realizadas pela secretaria municipal durante o
primeiro ano de sua gestão. Saldo é positivo

O valor do investimento não foi divulgado pela prefeitura, mas a expectativa é que a obra seja concluída em tempo recorde.

de infraestrutura, por 
conta de governos mu-
nicipais anteriores. Esta-
mos hoje aqui para cele-
brar e presentear a todos 
os moradores com esse 
presente de Natal. Esse 
setor é extremamente 
importante para a cida-
de de Crixás, uma vez 
que possui um PSF, que 
muitas vez sofreu com 

a poeira e lama. Eu fico 
feliz porque sei que esse 
asfalto também era o so-
nho de muitos morado-
res do Setor Jardins dos 
Ipês”, concluiu Plínio 
Paiva, reforçando que 
esta obra é a primeira 
de pavimentação reali-
zada no governo Plínio 
ao final de um ano de 
mandato.

Fotos: Ascom Prefeitura

Secretária Municipal da Saúde da cidade de Crixás, 
Maria Alves da Conceição

Fotos: Ascom Prefeitura

Plinio Paiva (camisa azul) e seu vice Dr Junior, acompanham o asfalto novo
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Governo de GoiásPrograma Digital

Municípios terão cota maior de ICMS em 2018

Goiás será incluído no programa
 Internet para Todos do Governo Federal

 Diferente do ano 
passado, a maioria dos 
municípios obteve ga-
nhos no Índice de Parti-
cipação dos Municípios 
(IPM) em 2017. Do total 
de 246 municípios, 135 
registraram ganhos no 
índice, contra 112 no ano 
passado. O IPM 2017, 
que define a partilha do 
ICMS para o próximo 
ano, foi votado no Con-
selho Deliberativo (Co-
índice) na terça-feira, dia 
19, e disponibilizado no 

 O ministro de 
Ciência, Tecnologia e Co-
municação Gilberto Kas-
sab anunciou no último 
dia 27, a inclusão de Goi-
ás no programa Internet 
para Todos (Banda Lar-
ga nos Municípios) que 
pretende garantir banda 
larga em todos os muni-
cípios do Estado. O anún-
cio será às 11 horas, no 
Auditório Mauro Borges 
do Palácio Pedro Ludo-
vico, em Goiânia, com as 
presenças do governador 

site da Sefaz hoje. “Os ga-
nhos estão relacionados 
principalmente ao ICMS 
ecológico, passou de 96 
para 156 contemplados”, 
explicou o secretário exe-
cutivo do Conselho, Fa-
biano Gomes.
 Entre os muni-
cípios que mais melho-
raram seus índices de 
ICMS em 2017 estão:
• Morro Agudo de Goi-
ás: (76,70%, contra 0,24% 
em 2016),
• Santa Rosa de Goiás 

Marconi Perillo e do se-
cretário de infraestrutura, 
Vilmar Rocha (Secima).
 O programa In-
ternet para Todos, do 
governo federal, tem 
sido implantado grada-
tivamente em todos os 
estados brasileiros. São 
Paulo, Santa Catarina e 
Amazonas são alguns 
dos que já contam com o 
programa.
 A conexão é fei-
ta através da instalação 
de antenas que recebem 

(73,72% frente a -2,26%),
• Edealina (71,60% con-
tra -15,85% ano passado)
 Já as perdas no ín-
dice foram maiores para:
• Hidrolina (- 49,46%),
• Caturaí (-39,57%)
• São Simão (-33,86%)
 Ao todo, 111 mu-
nicípios perderam e 135 
ganharam e receberão 
maior cota de ICMS no 
próximo ano. De acordo 
com o secretário-geral 
do Conselho, em relação 
ao IPM provisório defi-

sinal do Satélite Geoes-
tacionário de Defesa e 
Comunicações Estraté-
gias. O SGDC é o pri-
meiro satélite brasileiro 
e foi lançado em maio 
deste ano ao custo de R$ 
2,7 bilhões. O aparelho 
está estacionado a 36 mil 
quilômetros da Terra, na 
altura da linha do Equa-
dor e tem vida útil de 18 
anos. Este satélite per-
mite a cobertura de todo 
o País, inclusive nos 
oceanos, o que garan-

nido em agosto o cálculo 
mudou bastante. “Isso 
se deu pela alteração na 
metodologia de cálculo 
entre os 37 municípios 
geradores de energia 
elétrica de fonte hidráu-
lica”, explicou.
 Para definir o 
índice provisório foi 
utilizada a Lei Comple-
mentar 158/2017 que 
prevê o cálculo do índi-
ce tomando como base o 

te internet até mesmo 
nas plataformas de pe-
tróleo. O equipamento 
permite ainda o uso na 
defesa nacional (como 
no combate ao tráfico de 
drogas), educação (com 
sinal de internet para 
escolas rurais) e saúde 
(para postos de saúde).
 Em Goiás, 99 
municípios não contam 
com serviço de banda 
larga e poderão ser be-
neficiados pelo progra-
ma. Para aderirem ao 

preço médio da energia 
oriunda de hidrelétri-
cas, e neste caso apenas 
10 dos 37 municípios 
iriam ganhar, todos ou-
tros perderiam. Porém, 
a LC não foi regulamen-
tada pela Agência Na-
cional de Energia Elétri-
ca (ANEEL) o que levou 
o Conselho a aplicar o 
mesmo método do ano 
passado, que é o cálculo 
pelas notas ficais eletrô-

Internet para Todos as 
prefeituras precisam se 
cadastrar e oferecer um 
terreno para instalação 
da antena, segurança 
para o equipamento, as-

nicas emitidas.
 Até 30 de no-
vembro deste ano foram 
repassados aos municí-
pios cerca de R$3 bilhões 
ao todo, sendo R$ 2,5 
bilhões só de ICMS cre-
ditado. O IPM define a 
partilha do ICMS que é o 
principal imposto. Para 
os outros impostos são 
critérios de distribuição 
diferentes. Assessoria de 
Comunicação da Sefaz

sumir o custo da energia 
da transmissão do sinal 
e aprovar na Câmara 
Municipal a isenção do 
ISS para este serviço. 
Fonte: Site Goias Agora

Foto: Divulgação 
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Crixás Cultura

 Em 2017 a arte 
foi destaque na cidade 
de Crixás, graças a um 
programa do Governo 
do Estado de Goiás de 
incentivo à cultura, 
através da lei Goiya-
zes. Trata-se do Projeto 
Inovart - Exposições 
de Artes Plásticas, que 
teve como proposta 
principal a realização 
de 03 (três) oficinas 
e exposições na cida-
de durante o ano de 
2017, nas quais foram 
expostas várias obras 
confeccionadas por 
artistas locais, dentre 
elas pintura em telas e 
outros objetos que va-

lorizam as riquezas do 
cerrado e as belezas da 
região.
 Com o objetivo 
de ampliar o potencial 
dos artistas regionais, 
o projeto ofereceu três 
oficinas, com técnicas 
modernas e inovado-
ras, que lidam com 
matérias simples e as 
resumem em verda-
deiras obras de arte, 
reafirmando nossa 
identidade e sedimen-
tando a diversidade 
cultural, a qual foi 
objeto das exposições, 
além de outras obras 
compostas por estilos 
que retratam a indivi-

dualidade de cada ar-
tista.
 As exposições 
foram compostas por 
obras confeccionadas 
durante as oficinas e 
pelo acervo artístico, 
fruto de um trabalho 
intenso da proponente 
que, no ano de 2009, 
iniciou uma ação na 
comunidade, através 
de projeto patrocinado 
pela Mineração Ser-
ra Grande, realizan-
do oficinas de pintura 
em tela para mulheres 
cujas famílias encon-
travam-se em ambien-
te de vulnerabilidade 
social, sendo o princi-

pal objetivo a geração 
de trabalho e renda. 
Desde então, muitos 
artistas surgiram, cada 
um com seu estilo e in-
dividualidade.
 As oficinas 
foram realizadas na 
Escola de Música Ta-
lentos de Ouro, e es-
sas ações tinahm o 
claro objetivo de atin-
gir diversos tipos de 
público, contribuindo 
também para a acessi-
bilidade da população 
crixaense e de cidades 
próximas, além do re-
conhecimento dos ar-
tistas locais e incentivo 
ao surgimento de no-

vos talentos. Durante 
as exposições, alunos 
das escolas da rede 
municipal, estadual, 
particular e APAE, 
prestigiaram os even-
tos. Dezenas de cara-
vanas fizeram visitas 
às mostra de arte, sem-
pre guiados pela cura-
doria da exposição, a 
qual trazia informa-
ções elucidativas so-
bre as obras expostas. 
Os visitantes puderam 
apreciar um espetácu-
lo de cores, que valori-
zam a cultura local.
 De acordo 
com a idealizadora do 
projeto, Joyce Espíno-

la Ferreira Tavares, é 
muito gratificante po-
der promover essas 
ações que com certeza 
tem contribuído por 
um mundo melhor, 
mais colorido e igua-
litário. “Quero aqui 
agradecer às pessoas 
que nos prestigiaram, 
às escolas de Crixás 
que compareceram, 
aos nossos apoiadores, 
ao Governo do Estado 
de Goiás (SEDUCE) e 
o patrocínio da Belcar 
Caminhões através da 
Lei Goiyazes, sem os 
quais esse projeto não 
seria possível”, disse 
Joyce Espínola.

Arte em evidência
Projeto Inovarte realiza oficinas e exposições de artes em Crixás, que valorizam as riquezas do cerrado, as belezas da região 

e expõem o potencial dos artistas regionais

Fotos: Kássia Ferraz
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Anglogold Ashanti abre inscrições para o
programa parcerias sustentáveis 2018

Empresa investirá mais de R$ 1 milhão em empreendimentos sociais em sete municípios, em Minas Gerais e Goiás

 Já estão aber-
tas as inscrições para 
o Programa Parcerias 
Sustentáveis 2018, da 
AngloGold Ashanti. A 
iniciativa, que inicia a 
sua 8ª edição, selecio-
nará empreendimentos 
sociais que receberão 
incentivos financeiros 
para promover ações de 
desenvolvimento local 
e que se perpetuem nas 
comunidades. A empre-
sa investirá mais de R$ 1 
milhão em instituições 
dos seguintes municí-
pios: Barão de Cocais, 
Caeté, Nova Lima, Ra-
posos, Sabará e Santa 
Bárbara, em Minas Ge-
rais, e Crixás, em Goiás.
  Em 2018, o 
Parcerias Sustentáveis 
intensificará o progra-
ma de capacitação das 
iniciativas, que inclui 
cursos online e presen-
ciais, além mentorias 
individualizadas, vi-
sando à autossusten-
tação financeira dos 
empreendimentos sele-
cionados. “Queremos 
que o programa pos-
sibilite iniciativas que 
tragam soluções para 
as questões sociais, cul-
turais e/ou ambientais 
com ações positivas 
nas comunidades onde 
atuamos. Mas, além 
disso, queremos tornar 
esses projetos autos-
sustentáveis financei-
ramente para que eles 
possam ampliar o seu 
impacto positivo no 
longo prazo”, afirma 
José Margalith, diretor 
de Sustentabilidade.
  Pessoas jurídi-
cas de direito privado, 

sem fins lucrativos, 
e cooperativas legal-
mente constituídas po-
dem inscrever projetos 
para serem desenvol-
vidos de março de 
2018 a março de 2019. 
Para serem contem-
plados, os empreendi-
mentos sociais devem 
estar relacionados aos 
focos de geração de 
empregos e de impac-
to social positivos rela-
cionados à valorização 
cultural, do turismo e 
gastronomia; ao asso-
ciativismo e coopera-
tivismo, ou soluções 
sustentáveis, com em-
preendimentos que 
beneficiem a coletivi-
dade como economia 
de energia elétrica e 
água, agricultura orgâ-
nica, dentre outros. As 
instituições aprovadas 
poderão receber um 
aporte financeiro de 
até R$ 50 mil.
  Uma das no-
vidades deste ano é 
que todas as iniciati-

vas devem apresentar 
alinhamento a pelo 
menos um dos 17 Ob-
jetivos do Desenvol-
vimento Sustentável 
(ODS), agenda mun-
dial adotada pelas 
Nações Unidas (ONU) 
para a promoção da 
sustentabilidade.
  Outro desta-
que do programa é a 
participação efetiva 
da comunidade. Con-
tribuindo e demons-
trando a transparência 
do processo durante a 
seleção dos empreen-
dimentos, a empresa 
convida representan-
tes das comunidades 
para participarem das 
comissões julgadoras, 
por cidade, que defi-
nem as instituições a se-
rem beneficiadas. Além 
disso, uma das vagas 
das comissões é aberta 
para qualquer pessoa 
da comunidade que 
deseje participar. Os 
interessados em fazer 
parte da banca julgado-

ra deverão se inscrever 
pelo site www.anglo-
goldashanti.com.br.
 Em sete edi-
ções, o Programa Par-
cerias Sustentáveis, 
antes conhecido como 
Chamada Pública de 
Projetos, já apoiou 
193 iniciativas, benefi-
ciando cerca de 24 mil 
pessoas com um inves-
timento de aproxima-
damente R$ 7 milhões.
 
Processo de Seleção
 
 Para efetuar 
a inscrição, é preciso 
elaborar um proje-
to, seguindo o roteiro 
apresentado no edital 
2018, que está disponí-
vel em www.anglogol-
dashanti.com.br.
 Após a reali-
zação da inscrição, os 
projetos passarão por 
três etapas de seleção, 
todas de caráter elimi-
natório. Na primeira, a 
avaliação será realiza-
da pelos profissionais 

da área de Relaciona-
mento com Comuni-
dades da AngloGold 
Ashanti, com critérios 
informados no regula-
mento. Já na segunda 
etapa, os empreendi-
mentos aprovados na 
fase anterior serão ava-
liados por um comitê 
multidisciplinar, com-
posto por emprega-
dos da empresa, para 
verificar a qualidade 
técnica, o atendimento 
às políticas da Anglo-
Gold Ashanti e a co-
erência com as orien-
tações do roteiro. Na 

terceira e última etapa 
do processo de seleção, 
os empreendimentos 
serão apresentados 
pelos proponentes a 
uma banca composta 
por representantes das 
comunidades e por 
profissionais da Anglo-
Gold Ashanti. 
 
Divulgação dos resul-
tados e liberação de 
recursos
 
 Em cada eta-
pa de seleção, as ins-
tituições que tiverem 
seus empreendimentos 
aprovados receberão 
comunicação formal, 
com informações sobre 
os detalhes das próxi-
mas etapas. Aquelas 
que não forem aprova-
das também receberão 
as informações relati-
vas aos motivos do in-
deferimento.
 Todas as in-
formações estão dis-
poníveis no Edital do 
Programa Parcerias 
Sustentáveis 2018, que 
pode ser acessado pelo 
site www.anglogol-
dashanti.com.br. Fonte: 
Assessoria de Imprensa da 
Empresa

CrixásOportunidade
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Estado de Goiás Segurança

Polícia Militar intensifica ações
nas proximidades dos presídios goianos

Polícia desarticula quadrilha que fraudava
vistoria de veículos

 Para  reforçar 
a vigilância das áreas 
próximas às unida-
des prisionais, a Po-
lícia Militar de Goiás 
intensifica as ações 
preventivas, nessas 
localidades, em todas 
as regiões do Estado. 
A corporação também 
está apoiando e parti-
cipando de operações 
realizadas em conjun-
to com a Superinten-
dência Executiva de 
Administração Peni-
tenciária (Seap) para 

 A Polícia Civil, 
por meio da Delegacia 
Estadual de Repres-
são a Furtos e Roubos 
de Veículos Automo-
tores, deflagrou nesta 
quinta-feira, dia 21, a 
segunda fase da Ope-
ração Intraneus. A 
ação desarticulou uma 
organização crimino-
sa suspeita de fraudes 
em vistorias de veí-
culos. Despachantes 
e servidores públicos 
estão envolvidos no 
esquema criminoso.
 De acordo com 
as investigações, que 
contaram com apoio 
do Detran, servidores 
do Ciretran de Anápo-
lis recebiam propina 
para simular vistorias 
nos automóveis. A sus-
peita é de que diversos 
veículos eram furtados. 

recapturar e, ainda, 
inibir novas tentativas 
de fugas de presos.
 De acordo com 
o titular da Seap, te-
nente-coronel Newton 
Castilho, operações os-
tensivas previamente 
programadas, como 
revistas estruturais e 
apoio nas visitações de 
fim de ano, são realiza-
das. Mas o apoio da PM 
é importante para que 
se possa manter a segu-
rança nesses locais. “As 
forças de segurança 

“Esses automóveis não 
podiam ser vistoria-
dos na cidade uma vez 
que os municípios de 
procedência estavam 
localizados a mais de 
500 quilômetros”, afir-
ma o delegado titular 
da Furtos e Roubos, 
Adriano Costa.
 Segundo apu-
rado pela Polícia Ci-

pública agem de forma 
integrada e, contar com 
essa estrutura, especial-
mente nesse período do 
ano, é imprescindível”, 
afirma.
 No início da 
noite desta segunda-
feira, dia 25, policiais 
militares do Batalhão 
de Choque, em ação 
conjunta com o se-
tor de inteligência da 
PM, prenderam Alex 
Rosa e Gabriel Braga 
de Souza, que haviam 
fugido da unidade 

vil, os servidores lan-
çavam no sistema do 
Detran que os veículos 
haviam passado por 
vistoria em São Miguel 
do Araguaia e Mun-
do Novo. Pelo menos 
60 automóveis foram 
transferidos sem terem 
sido vistoriados.
 No total, foram 
cumpridos mandados 

prisional de Inhumas 
no período da manhã. 
Dos 14 presos que fu-
giram da unidade, seis 
já foram recapturados.

Catalão

 Também na 
noite de segunda-feira 
(25), o Grupo de In-
tervenção Tática (GIT) 
da Seap, com apoio de 
servidores de plantão, 
realizaram operação 
de revista estrutural 
na unidade prisional 

de prisão contra quatro 
servidores e um despa-
chante suspeitos de en-
volvimento no esquema. 
Conversas entre mem-
bros da quadrilha e uma 
pessoa que pagou propi-
na estão entre as provas. 
Outros dois servidores 

Foto: Divulgação 

de Catalão. Durante 
inspeção nas celas, fo-
ram apreendidos: três 
aparelhos de telefone 

serão ouvidos nesta sex-
ta-feira, dia 22.
 Mais de 80 po-
liciais participaram da 
operação. Os trabalhos 
também contaram com 
o apoio do próprio De-
tran, do Instituto de 
Criminalística, Gerên-

celular, dois chips e 
24 papelotes contendo 
drogas. Fonte: Comuni-
cação SSPAP

cia de Operações de 
Inteligência (GOI) e da 
1ª Delegacia de Polícia 
Civil de Goiânia. Para 
o delegado Gustavo 
Rigo, que preside as in-
vestigações, o apoio foi 
fundamental. Comuni-
cação Setorial SSPAP

Foto: André Costa
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Que em 2018  
nossa parceria seja 

ainda mais forte e nosso 
crescimento ainda maior!

A Brio Gold deseja a  
todos um Natal próspero  

e um ano novo repleto  
de grandes conquistas.

2018  
SERÁ UM ANO 

ESPECIAL!


