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Pilar de Goiás Campos Verdes Santa Terezinha de Goiás

Os equipamentos foram adquiridos por meio de emen-
das parlamentares e em menos de um mês de trabalho já 
atenderam dezenas de famílias da agricultura familiar 
local. Pág. 11

Ao lado da primeira-dama, Paulênia Lopes, dos verea-
dores, população e secretários municipais, a entrega de 
obras à população marcou a comemoração dos 30 anos 
de emancipação política de Campos Verdes. Pág. 7

Em entrevista ao Imprensa do Cerrado, o presidente da 
Câmara de Vereadores de Santa Terezinha de Goiás ava-
lia os trabalhos do legislativo em 2017. Saldo positivo. 
Pág. 9

 Tratores da prefeitura
beneficiam 39 produtores rurais

Prefeito Haroldo Naves garante 
inaugurações de obras

Usiel Cabral faz balanço
de sua gestão

A Pilar de Goiás Desenvolvimento Mineral (PGDM), unidade da Brio Gold, comemora os resultados positivos dos seus projetos sociais 
em 2017 nas comunidades onde a empresa está inserida. Pág. 3

Pilar de Goiás Desenvolvimento Mineral 
comemora resultados positivos de suas 

ações sociais em 2017

Foto: Divulgação
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Reflexão do dia

Por Fernando Arataque 

Geral

  Para Pensar
PRA PENSAR...TUDO SE ENCAMI-
NHA PARA CONFLITOS INTERNOS

 Como os preços dos alimentos 
devem subir de 4% a 5%, a previsão 
concreta é que os brasileiros e brasi-
leiras gastarão mais para pagar contas 
inevitáveis. Tudo fica pior e mais tenso 
com a persistente ociosidade na econo-
mia que dificulta a geração de empre-
gos.
 Tarifas subindo, certamente, vão 
impactar uma subidinha da inflação. O 
chamado “risco eleitoral” – repleto de 

previsíveis incertezas este ano – tem tudo para gerar uma desvaloriza-
ção do Real. Turbulência política, insegurança jurídica para os negócios 
e uma empacada na “reforma” (de araque) da Previdência devem gerar 
impactos negativos no bolso do consumidor e do louco-empreendedor 
brasileiro. 
 Deu para entender por que brasileiros e brasileiras estão per-
dendo a paciência com os poderosos de plantão no Executivo, Legisla-
tivo e Judiciário? Tal insatisfação só precisa de um rastilho de pólvora 
para se transformar em explosão de revolta. Povos sacaneados no bolso 
e pressionados, além do limite tolerável, pela violência e insegurança, 
tendem a gerar as pré-condições psicossociais para profundas mudan-
ças estruturais.
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  Charges e Memes

Curta nossa
página no Facebook
/imprensa.docerrado

Faz tanto tempo, mas parece que foi ontem

 Seus olhos negros traziam luz; sua fé, esperança. Men-
tiria se dissesse que não sinto saudade. Saudade daquilo que 
nunca aconteceu. Por muito tempo pensei ser errado, mas ela 
– naturalmente – ensinou-me que não existe certo ou errado. Há 
o conveniente e o inconveniente. E quantos momentos inconve-
nientemente convenientes compartilhamos...
 Arriscaria dizer que foram os melhores momentos que 
tive a sorte de viver. Horas se passavam como segundos! Eu le-
vava alguns chocolates, ela os comia, mas era eu quem sentia a 
vida mais doce. Falávamos sobre o céu e as estrelas. Comentáva-
mos sobre literatura e MPB. Às vezes discutíamos sobre política 
e religião. Futebol não, afinal torcemos pelo mesmo time.
 Tudo começou como uma simples brincadeira, palavras 
afáveis foram sementes de um sentimento estranha e assusta-
doramente forte. Um afeto que nasceu calma e silenciosamente. 
Assim como a chuva rega uma semente, sua presença embebia 
meu pobre árido coração. Assim como o sol traz calma após uma 
tempestade, seus abraços me traziam paz. Uma paz nunca antes 
sentida. Uma conexão que impressiona por sua força e ternura.
 Uma relação em que as palavras e o contato se fazem des-
necessários. Quando duas almas se conhecem de outros tempos, 
todas as convenções perdem sentido. Basta um olhar, um pensa-
mento para o coração bater, bater mais forte.
 De todos os bens que ela trouxe, o que mais se destaca 
foi o dom de voltar a acreditar na humanidade. Enxerguei nela a 
pureza e bondade que acreditei por muito tempo não mais exis-
tir. Sim, ainda há seres humanos. Pessoas de bom coração. Anjos 
que Deus coloca na terra em forma humana. Eu tive a sorte de 
encontrar um.
 Um anjo sem asas, de olhos negros, cabelos longos e sor-
riso extremamente encantador. Mãos macias, apesar das cons-
tantes lutas. Olhos que choram, mas nunca perdem a esperança 
e sempre enxergam um amanhã melhor. Suas negativas são ado-
ravelmente positivas. Seu sim é tácito. O que é escancarado se 
passa por subentendido.
 A protagonista de uma história de dois personagens. 
Uma história que sabemos como começou, mas torço para que 
não tenha um final feliz. Se eu puder continuar a escrevê-la, não 
haverá final.
 A felicidade está em cada entrelinha. Que os pontos fi-
nais terminem períodos de inquietação; que a única coisa que 
nos separem sejam as vírgulas entre vocativos afetuosos. Que 
exclamações indiquem apenas vultosa alegria. E que nossas ora-
ções a dois sejam reticentes...

(Novembro de 2014) Igreja Nossa Senhora das Mercês - Pilar de Goiás: Foto da Década de 80

 Linha do Tempo



Janeiro de 2018  |   3 www.imprensadocerrado.com.br

Pilar de Goiás Ação Social

A Pilar de Goiás Desenvolvimento Mineral (PGDM), unidade da Brio Gold, comemora os resultados positivos dos seus projetos sociais 
em 2017 nas comunidades onde a empresa está inserida.

Pilar de Goiás Desenvolvimento Mineral 
comemora resultados positivos de suas ações 

sociais em 2017

 Com foco no 
desenvolvimento local 
sustentável, meio am-
biente, lazer, qualida-
de de vida e saúde, a 
empresa desenvolveu 
diversas ações junto às 
comunidades de Pilar 
de Goiás, Guarinos, 
Itapaci e cidades vi-
zinhas. As iniciativas 
beneficiaram aproxi-
madamente sete mil 
pessoas.

Ações de saúde e qua-
lidade de vida

 Como parte do 
Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocu-
pacional (PCMSO), a 
Brio Gold mobilizou 
seus colaboradores 
para a realização de 
exames periódicos. O 
objetivo foi a avalia-
ção do estado de saú-
de dos empregados e 
orientá-los quanto aos 
níveis dos fatores de 
risco, sejam eles físi-
cos, químicos, biológi-
cos ou ergonômicos a 
que estão expostos em 
seus ambientes labo-
rais.
 Outras ações 
importantes foram a 
campanha de vaci-
nação contra o vírus 
H1N1 realizada inter-
namente, com o tema 
“Trabalhador Vacina-
do, Empresa Fortale-
cida!”; e o Outubro 
Rosa, de conscienti-
zação pela prevenção 

do câncer de mama, 
quando a PGDM reali-
zou uma aula de Pila-
tes para todas as cola-
boradoras.
 A comunidade 
também foi beneficia-
da com o programa 
“Saúde em Movimen-
to”, que realizou aten-
dimento médico de 
qualidade e gratuito 
nas cidades de Itapaci 
e Guarinos; e com o 1º 
Campeonato de Fute-
bol Society, que teve o 
objetivo de reforçar a 
campanha Novembro 
Azul, que conscien-
tiza sobre a saúde do 
homem.

Meio ambiente na 
pauta

 A preocupação 
com a sustentabilidade 
também esteve cons-
tantemente na pauta da 
Brio Gold. Em junho, a 
empresa realizou a Se-
mana do Meio Ambien-
te e, na programação, 
promoveu uma expo-
sição de animais empa-
lhados, em parceria com 
a Polícia Ambiental do 
Estado de Goiás. A ideia 
foi chamar a atenção 
para a preservação da 
biodiversidade local.
 “Outra ação 
que realizamos foi a II 

Caminhada Ecológica, 
que teve como objetivo 
incentivar as ações de 
preservação da natureza 
e mudanças de hábitos, 
despertar a consciência 
ecológica nas comu-
nidades envolvidas e 
estimular a prática de 
esportes saudáveis”, 
destaca o gerente de 
Saúde, Segurança, Meio 
Ambiente e Comunida-
des, Alexandro Neto.

Segurança e solidarie-
dade

 A Brio Gold 
também realizou ações 
que promoveram o de-

senvolvimento social, 
com foco nos direitos 
humanos, segurança e 
solidariedade. Em cele-
bração ao Dia Nacional 
de Combate ao Abuso e 
à Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescen-
tes, a PGDM mobilizou 
a população de Pilar 
de Goiás na campanha 
“Faça Bonito”, com o 
objetivo de auxiliar na 
prevenção, identifica-
ção e denúncia de ca-
sos de violência contra 
crianças e adolescentes.
 Pela segurança, 
a empresa realizou uma 
blitz de conscientização 
na Semana Nacional do 

Trânsito; a Semana In-
terna de Prevenção de 
Acidentes na Mineração 
(SIPATMIN); e o progra-
ma “Portas Abertas”, 
que revela à comunida-
de in loco todo o proces-
so produtivo da PGDM, 
os investimentos em se-
gurança e as instalações 
do local de trabalho de 
seus familiares.
 A empresa tam-
bém realizou as cam-
panhas “Roupa Boa a 
Gente Doa”, com o reco-
lhimento de roupas doa-
das pelos colaboradores, 
em parceria com o Cen-
tro de Referência de As-
sistência Social (CRAS); 
e a campanha “Adote 
um Sonho de Natal”, 
que distribuiu cente-
nas de brinquedos para 
crianças atendidas por 
creches de Itapaci, Pilar 
de Goiás e em Guarinos.
 “Mesmo em um 
ano conturbado para 
economia e a política 
nacional, realizamos 
ações internas e manti-
vemos projetos socioe-
conômicos de apoio às 
comunidades locais. A 
boa aceitação por parte 
da comunidade reforça 
a importância da em-
presa na transformação 
social da região e nos dá 
força para investirmos 
ainda mais na popula-
ção local”, afirma o ge-
rente geral da unidade, 
Henrique Rangel. Fonte: 
Assessoria de Impresa da 
Empresa

Fotos: Divulgação
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Pilar de GoiásJudiciário

Após sofrer ofensas caluniosas nas redes sociais, facebook, o prefeito Sávio Soares apresentou denúncia contra a prestadora de serviços, 
e o usuário, tendo seu direito reconhecido pela justiça

Justiça concede tutela de urgência
em favor do prefeito de Pilar de Goiás

 O juiz substitu-
to Eduardo Agostinho 
Ricco, do 1º Juizado 
Cível da Comarca de 
Itapaci concedeu, em 
decisão proferida no 
último dia 15 de janei-
ro, Tutela de Urgência 
em favor do prefeito 
de Pilar de Goiás Sá-
vio Sousa Soares Ba-
tista, em ação proposta 
por ele contra Carlos 
Augusto Pimentel 
Daibert, que publicou 
no facebook postagens 
caluniosas e difamató-
rias sobre o prefeito e 
sua administração. 
 Na ação, além 
de requerer que o au-

tor das publicações se 
abstenha de publicar 
tais calúnias nas re-
des sociais, o prefeito 
Sávio Soares também 
requereu indenização 
por danos morais.
  Ao analisar o 
pedido de tutela pro-
posto pelo prefeito 
Sávio, Dr. Eduardo 
Ricco observou que o 
caso envolvia direito 
de imagem e liberda-
de de expressão, am-
bos assegurados pelo 
ordenamento jurídico. 
Todavia, reiterou que 
a liberdade de expres-
são em redes sociais, 
ou mesmo matérias 

jornalísticas, devem 
ser compromissada 
com a veracidade dos 
fatos, com uma nar-
rativa moderada, sem 
ofender a honra e a 
imagem das pessoas 
criticadas e, segundo 
o magistrado, o reque-
rido Carlos Augusto 
abusou da liberdade 
de expressão, pois se 
referiu ao prefeito Sá-
vio e seus familiares 
com afirmações que 
ultrapassam a mera 
narração, e atinge di-
retamente sua honra, 
o que é desnecessário 
para a emissão de opi-
nião.

  Em sua deci-
são, o juiz Eduardo 
Ricco entendeu que 
houve risco de dano, 
haja vista que se trata 
de publicações com 
linguagem excessiva, 
veiculadas em página 
de rede social ampla-
mente utilizada no 
Brasil. Assim sendo, 
determinou que o Fa-
cebook Serviços On-
line do Brasil LTDA, 
segundo requerido 
no processo, retirasse 
no prazo de 24 horas, 
sob pena de multa diá-
ria de R$ 1.000.00 (mil 
reais), todas as mani-
festações constantes 

no perfil do primeiro 
requerido, Carlos Au-
gusto.
  Ao primeiro 
requerido, Carlos Au-
gusto, foi determinado 
que o mesmo se abste-
nha, sob pena de mul-
ta de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), por ato, de 
proferir em suas opini-
ões publicas quaisquer 
xingamentos ou pala-
vras ofensivas contra 
o requerente, no caso, 
contra o prefeito de Pi-
lar de Goiás Sávio Soa-
res.

Famílias de Campos Verdes foram beneficiadas com doação de 
uma carreta de rama de mandioca

Produtores rurais recebem 
incentivo para plantio de 

mandioca

 A Prefeitura de 
Campos Verdes através 
do prefeito Haroldo 
Naves destinou uma 
carreta com rama de 
mandioca (manivas) 
para plantio, como re-
sultado de políticas de 
incentivo a agricultura 
familiar e ações socioa-
ssistenciais.
  A ação é a pri-
meiro do gênero no 
Vale do São Patrício em 
termos de incentivo 
estruturado em pro-
dução de mandioca na 

região. Com o inves-
timento, a prefeitura 
busca dar uma chance 
de melhorar a renda 
ao pequeno produtor 
e porque não alcançar 
a industrialização da 
futura produção com 
novas oportunidades 
de mercado.
  Segundo o 
prefeito Haroldo Na-
ves essa ação busca 
fortalecer a produção 
agrícola do homem do 
campos. “O objetivo 
da prefeitura é destinar 

e incentivar o plantio 
de mandiocas na re-
gião para gerar renda, 
emprego e produção 
local. É uma mandioca 
voltada diretamente 
para produção de fa-
rinha e polvilho. Não 
é uma mandioca para 
a alimentação pro-
priamente. Essa ação 
busca fortalecer a pro-
dução do homem do 
campo e consequente 
melhorar sua qualida-
de de vida”, comentou 
Haroldo. 

Tempo de espera pode chegar até uma hora, causando lentidão

Trânsito na ponte do Rio das 
Almas, na BR 153, segue em 

sistema de pare e siga

 A ponto do Rio 
das Almas, localizada 
na BR-153, próximo 
ao distrito de Jardim 
Paulista, foi interditada 
parcialmente nesta se-
mana. De acordo com 
a Polícia Rodoviária Fe-
deral de Goiás (PRF), há 
uma restrição de passa-
gem dos que transpor-
tam um peso bruto total 
superior a 45 toneladas 
na ponto sobre o Rio.
 Com isso, exis-
tem duas opções de ro-
tas alternativas. A pri-
meira é entre Jaraguá e 
Uruaçu. Sentido norte, 
no entroncamento da 
BR-153 com a GO-080, 
que dá acesso à Goia-
nésia, sentido Barro 
Alto, e na BR-080 para 
retomar à BR-153, pró-
ximo a Uruaçu.
 Já no sentido 
norte, os motoristas e 
condutores poderão en-
trar no entroncamento 
da BR-153 com a BR-
080, que dá acesso à 
Barro Alto, e ir até o tre-

cho com a GO-080. Em 
seguida, devem virar à 
direita, sentido Goiané-
sia, e acessar novamen-
te a BR-153, em Jaraguá.
 A segunda rota 
alternativa é entre Goi-
ânia e Uruaçu. Sentido 
norte, no entroncamen-
to da BR-153 com a 
BR-414, em Anápolis, 
deverá ser acessada a 
rodovia sentido Corum-
bá/Cocalzinho. Em se-
guida, a BR-080, no dis-
trito de Dois Irmãos, até 
a BR-153 novamente.
 No sentido 
norte, os motoristas e 
condutores deverão 

pegar o acesso ao en-
troncamento da BR-
153 com a BR-080, que 
dá acesso à Barro Alto, 
e ir até o trevo com a 
BR-414, em Dois Ir-
mãos. Posteriormente, 
deverão virar à direita, 
sentido Cocalzinho, e 
acessar novamente a 
BR-414 até Anápolis.
 O Departa-
mento Nacional de In-
fraestrutura de Trans-
portes (DNIT) iniciou 
nesta quinta-feira (11) 
a implantação de “ta-
chões” para reduzir a 
velocidade dos veícu-
los sobre a ponte.

Foto: Dídimo Neto/ Imprensa do Cerrado

Foto: Divulgação

Prefeito Haroldo Naves (camisa azul), e produtores comemoram a chegada 
das ramas

Foto: Divulgação
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Crixás Saúde

Cirurgião dentista por formação, o novo secretário ocupa vaga deixada por Maria Alves, que pediu dispensa da função 
para cuidar de assuntos pessoais

Das as dez cidades que mais arrecadaram CFEM no ano passado, cinco são de Minas Gerais, quatro são do Pará e apenas
a décima colocada, Alto Horizonte, em Goiás, aparece entre as principais arrecadadoras, com R$ 27,9 milhões.

No município goiano, a Yamana Gold produz ouro

Flávio Dietz assume secretaria da saúde de Crixás

Alto Horizonte é a décima cidade que
mais arrecada CFEM no Brasil

 Natural do 
município de Crixás, 
jovem, casado com a 
fisioterapeuta Uálynna 
Ferreira e odontólogo 
por formação acadêmi-
ca com especialização 
em odontopediatria. 
Esse é o perfil do novo 
secretário municipal da 
saúde de Crixás Flávio 
Dietz Ferreira, que as-
sumiu a vaga deixada 
pela ex-secretária Ma-
ria Alves, a qual pediu 
exoneração do cargo 
para tratar de assuntos 
de interesse pessoal. 
Nossa reportagem en-
trevistou recentemente 
o novo secretário e, nes-
sa entrevista, ele nos fa-
lou de sua convocação e 
projetos para a pasta.
 De acordo com 
o secretário, sua ida 
para a secretaria da saú-
de aconteceu de forma 
interessante, já que ele 
seria contratado para 
assumir a função de 
odontólogo da Unida-
de de Saúde III. Contu-

 A cidade de 
Parauapebas (PA) 
manteve, em 2017, a 
posição de cidade que 
mais arrecadou com a 
Compensação Finan-
ceira pela Exploração 
de Recursos Minerais 
(CFEM), com R$ 403,1 
milhões. Isso mostra 
um crescimento de 
41,2% em comparação 
com 2016, quando arre-
cadou R$ 285,4 milhões. 
Em relação aos Estados, 
Minas Gerais segue 
como o maior arreca-
dador. A segunda cida-
de que mais arrecadou 
com a CFEM, também 
chamada de royalties 
da mineração, foi Nova 
Lima (MG), com R$ 
103,4 milhões, queda 
de 13,1% em compara-

do, seu nome começou 
a ser ventilado como 
possível secretário ain-
da em dezembro do 
ano passado e, no dia 
02 de janeiro, o prefeito 
Plínio Paiva o procu-
rou na fazenda de seu 
pai, onde se encontra-
va, para fazer o convite 
oficial. “Nós aceitamos 
o desafio com o intui-
to de dar continuidade 
ao bom trabalho que já 
vinha sendo feito por 
nossa antecessora, e 
ainda apresentar algo 
mais, nossa forma de 
gestão”, disse.
 Quest ionado 
sobre sua primeira im-
pressão das demandas 
da saúde no município, 
nesse primeiro mês de 
gestão, Flávio Dietz 
afirmou que a pasta 
encontra-se organiza-
da, com apenas alguns 
problemas pontuais, os 
quais já começaram a 
ser resolvido, como a 
instalação de um novo 
aparelho de Raio-X no 

ção com os R$ 119,1 mi-
lhões arrecadados em 
2016. Assim como em 
Parauapebas, no muni-
cípio de Minas Gerais a 
Vale atua na exploração 
de minério de ferro.
 Das as dez ci-
dades que mais ar-

hospital, adquirido por 
intermédio do Manoel 
Xavier. “Essa era uma 
das demandas que já 
foi sanada. Nós vamos 
retomar a realização 
dos mutirões de saúde 
nos assentamentos e 
iniciar outros projetos 
que temos em mente 
para colocar em prática 
ao longo dos próximos 
três anos”, afirmou.
  Entre os pro-
jetos de sua gestão, 
segundo o secretário 
Flávio Dietz, está o la-
boratório itinerante, 
por meio do qual o la-
boratório municipal se 
deslocará ao distrito de 
Auriverde, com o ob-
jetivo de evitar que as 
pessoas se desloquem 
até a cidade para re-
alizar exames. “Isso 
facilitará a vida dos 
moradores daquela lo-
calidade”, garantiu.
  Indagado so-
bre a recomendação do 
Ministério Público para 
que os medicamentos 

recadaram CFEM no 
ano passado, cinco 
são de Minas Gerais, 
quatro são do Pará e 
apenas a décima co-
locada, Alto Horizon-
te, em Goiás, aparece 
entre as principais 
arrecadadoras, com 

da farmácia básica fos-
sem distribuídos nos 
PSFs do município, 
uma vez que isso era 
feito no prédio da se-
cretaria. Em relação ao 
assunto, o novo secre-
tário nos informou que 
existe uma lei federal 
que exige a permanên-
cia de um profissional 
farmacêutico em cada 
local de distribuição 
dos medicamentos, o 
que iria onerar muito o 
município, pois em Cri-
xás existem 8 unidades 
de saúde. Todavia, o se-
cretário afirmou que re-
cebeu a recomendação 
do MP com bons olhos 

R$ 27,9 milhões. No 
município goiano, a 
Yamana Gold produz 
cobre e ouro.
 Marabá (PA), 
com R$ 94,4 milhões; 
Itabira (MG), R$ 83,5 
milhões; Congonhas 
(MG), onde minerado-
ras como a CSN Mine-
ração extraem minério 
de ferro, R$ 81,1 mi-
lhões; Canaã dos Ca-
rajás (PA), R$ 71,4 mi-
lhões; São Gonçalo do 
Rio Abaixo (MG), R$ 
64,9 milhões; Mariana 
(MG), R$ 65,8 milhões; 
e, por fim, Paragomi-
nas (PA), onde há ex-
tração de bauxita pela 
Norsk Hydro, com R$ 
33 milhões completam 
o ranking das 10 cida-
des que mais arrecada-

e que já conversou com 
o prefeito Plínio Paiva 
sobre a possibilidade de 
colocar um farmacêuti-
co na Unidade I e no 
Novo Horizonte, para 
facilitar o acesso da po-
pulação.
  Ao fim da en-
trevista, perguntamos 
ao novo secretário o 
que a população pode 
esperar de sua gestão, e 
ele respondeu: trabalho 
e dedicação. “Quando 
recebemos o convite já 
sabíamos das dificul-
dades que vamos en-
contrar. Costumo dizer 
que a saúde é o pul-
mão da administração 

ram a compensação no 
ano passado.

Estados

 Assim como em 
2016, Minas Gerais foi o 
Estado que mais arre-
cadou com a CFEM no 
ano passado: R$ 777,7 
milhões, queda de 9,4% 
em comparação com o 
ano anterior, quando 
arrecadou R$ 858,4 mi-
lhões. O Pará também 
manteve segundo lugar 
em arrecadação entre os 
Estados, com R$ 681,1 
milhões, crescimento 
de 29,3% em compara-
ção com 2016, quando 
havia arrecadado R$ 
562,4 milhões.
 C o m p l e t a m 
os cinco Estados que 

e, por ser da área da 
saúde, sei dos desafios 
que temos pela frente, 
mas estou confiante 
que, com o respaldo 
que temos tido da ad-
ministração e com os 
investimentos que te-
mos previstos vamos 
prestar um serviço a 
altura do que a nossa 
comunidade precisa e 
merece. Graças a Deus, 
desde que assumimos 
a pasta em 03 de janei-
ro, nossa relação com o 
prefeito Plinio Paiva e 
com o vice-prefeito Dr. 
Junior tem sido muito 
boa, pois toda a solici-
tação que sai daqui da 
secretaria até o execu-
tivo é atendida a con-
tento. O prefeito tem 
colocado à disposição 
da secretaria da saúde 
tudo o que nós reivin-
dicamos. Temos auto-
nomia e carta branca 
para atuar, o que faci-
litará nosso trabalho”, 
finalizou o secretário 
Flávio Dietz.

mais arrecadaram com 
a CFEM no ano passa-
do Goiás, R$ 86,3 mi-
lhões; São Paulo, R$ 
56,2 milhões; e Bahia, 
R$ 39,7 milhões. Até 
novembro do ano pas-
sado, o Estado que 
mais teve portarias de 
lavra publicadas foi 
Goiás, com 44, segui-
do por São Paulo, e Pa-
raná, com 31 e 19, res-
pectivamente.Também 
até o 11º mês de 2017, o 
número de alvarás pu-
blicados no país foi de 
8.633, queda de 31,5% 
em comparação com 
os onze meses de 2016, 
quando 12.607 alvarás 
haviam sido publica-
dos. NMB com infor-
mações do DNPM.
Fonte: Parauapebas

Foto: Divulgação

Foto: Kassia Ferraz
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Santa Terezinha de GoiásInovação

Ao participar do 11º Encontro Nacional de Muladeiros, em Iporá, presidente do diretório regional diz que partido não ficará omisso nas 
eleições deste ano e vai apresentar um projeto consistente de oposição ao atual governo. 

MDB tem a responsabilidade de liderar projeto de 
renovação política em Goiás, afirma Daniel Vilela

 O deputado fe-
deral e pré-candidato 
ao governo de Goiás, 
Daniel Vilela (MDB), 
defendeu na última 
quinta-feira (25), em 
entrevista durante o 
11º Encontro Nacio-
nal de Muladeiros, em 
Iporá, que o MDB tem 
a responsabilidade de 
apresentar um projeto 
consistente de oposição 
nas eleições estaduais 
deste ano. O presidente 
do MDB de Goiás este-
ve na festa, que reúne 
criadores de muares de 
todo o Brasil, acompa-
nhado dos deputados 
estaduais Bruno Peixo-
to, Paulo Cezar Mar-
tins e Wagner Siquei-
ra, e dos prefeitos de 
Aparecida de Goiânia, 
Gustavo Mendanha; de 
Doverlândia, Zildinha 
Machado; e de Amori-
nópolis, Silvio Isac, to-
dos do MDB. 
 “O MDB está 
na oposição há 20 
anos, sempre comba-

teu este grupo políti-
co e nunca participou 
deste governo, pois 
defendemos um ou-
tro modelo de políti-
ca e de gestão, mais 
responsável e mais 
próximo das pessoas. 
Somos também o par-
tido de oposição com o 

maior número de pre-
feitos, de deputados, 
de vereadores e de fi-
liados, e entendemos 
que temos, portanto, 
a responsabilidade de 
liderar esse projeto de 
mudança. Não vamos 
nos omitir deste pa-
pel”, afirmou o depu-

tado. “Esse é o desejo 
majoritário do partido 
manifestado ao longo 
do ano passado, nos 
encontros regionais. 
Para isso entendemos 
que o ideal é manter a 
aliança de 2014 e tra-
balhar para ampliá-la, 
e este tem sido o foco 

do meu trabalho”, afir-
mou em entrevista a 
rádios locais. 
 A comitiva do 
MDB visitou ranchos 
de tropeiros criadores 
de muares e conver-
sou com os participan-
tes da festa. “O povo 
goiano sabe dar valor 
às suas tradições e tem 
muito orgulho de suas 
raízes. É por isso que 
este encontro aqui em 
Iporá se tornou uma 
referência nacional e 
merece ser valorizado, 
pois além da importân-
cia cultural, também 
movimenta economi-
camente a região”, dis-
se Daniel Vilela. “Esse 
é um evento que reúne 
produtores e trabalha-
dores rurais, pessoas 
que estão espalhadas 
pelo Estado e conhe-
cem bem sua realidade. 
É uma boa oportunida-
de de colher opiniões e 
impressões sobre o que 
precisa melhorar em 
Goiás.”

 As lideranças 
do partido também vi-
sitaram lideranças reli-
giosas, ocasião em que 
conversaram sobre a 
importância da parce-
ria entre o poder públi-
co e a igreja no auxílio 
à população carente. 
“Temos visto o número 
de pessoas necessita-
das crescer fortemente. 
É um trabalho do Esta-
do levar ajuda a essas 
pessoas, e as igrejas são 
importantes parceiras 
neste serviço”, disse 
Daniel durante conver-
sa com o líder da igreja 
Assembleia de Deus no 
município, pastor Ataú 
Alves. Durante visita 
ao padre Ribamar Di-
vino de Souza, Daniel 
Vilela ouviu que cabe 
à classe política “de-
volver aos cidadãos 
a alegria de acreditar 
em alguém”. “Quando 
desponta uma nova 
liderança, é algo que 
traz a renovação”, afir-
mou o padre.

Tempo de espera pode chegar até uma hora, causando lentidão

Câmara de Santa Terezinha de Goiás inicia
transmissão ao vivo pela Internet

 A partir das 
sessões extraordiná-
rias marcadas para 
segunda quinzena do 
mês de janeiro, reu-
niões de comissões, 
audiências públicas e 
sessões solenes da Câ-
mara Legislativa co-
meçaram a ser acom-
panhadas, em tempo 
real, pela Internet.
 Funcionando 
em caráter experimental 
desde o início dessa se-
mana passada, a TV da 
Câmara Legislativa po-
derá transmitir ao vivo 
pelo Facebook através 
do endereço eletrônico: 
https://www.facebook.
com/camarastago/.
 A transmissão 
oficial foi inaugurada 

no último dia 24, com 
veiculação, a partir 
das 20h, da primeira 
sessão extraordinária 
pública de 2018 para 
discutir a adequação 
do piso nacional dos 
professores da rede 
municipal de ensino e 
sobre a permuta diá-

ria da Creche Benedita 
Ferreira Cabral.
 “Para o atual 
presidente do Legis-
lativo, vereador Usiel 
Cabral (DEM), a trans-
missão será um grande 
benefício para a comu-
nidade local. “Essa ação 
vai aproximar ainda 

mais o legislativo da 
população e também 
maior transparência aos 
trabalhos realizados pe-
los vereadores do muni-
cípio”, enfatiza.

 A transmissão 
das sessões se soma a 
outras ações deflagra-
das na atual legislatu-
ra com o objetivo de 
aumentar a transpa-

rência do Legislativo. 
A primeira delas foi a 
implantação do Portal 
da Transparência, onde 
são relacionados todas 
as despesas da Câmara

Foto: Lanuzio Vicente

Foto: Divulgação

Internautas acompanham ao vivo a sessão da Câmara
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Campos Verdes Inauguração

Prefeito Haroldo Naves garante inauguração do 
prédio do CRAS, Unidades de Saúde, Parquinho 

Infantil e Hospital Municipal
 A entrega de 
obras à população mar-
cou a comemoração 
dos 30 anos de emanci-
pação política de Cam-
pos Verdes. Ao lado da 
primeira-dama – Pau-
lênia Lopes, dos verea-
dores, população e se-
cretários municipais, o 
prefeito Haroldo Naves 
inaugurou a reforma 
do Centro de Referên-
cia da Assistência Social 
– CRAS, Unidade de 
Saúde – PSF 303 e Hos-
pital Municipal.
  “Ver obras en-
tregues pela prefeita, 
num momento de crise 
econômica nacional, faz 
com que a admire mais 
e tenha mais vontade de 
trabalhar por Campos 
Verdes. Enfrentamos 
grandes dificuldades 
em 2017, com dívidas 
deixadas por gestões 
passadas, mas em 12 
meses realizamos gran-
des investimentos e as 
obras estão ai, como o 
Hospital Municipal e a 
Unidade de Saúde que 
passaram por uma am-
pla reforma e também 
receberam mais de R$ 
200 mil reais em equi-
pamentos”, destacou 
Haroldo.
 
Premiações e Gincana

 Na primeira 
etapa da programação, 
em 30 de dezembro, fo-
ram realizadas sorteios 
de vários brindes, vale-
compra disponibiliza-
dos pelos comerciantes 
locais que abraçaram a 
festa, além de brinca-
deiras e gincanas que 
agitaram todo o perí-
odo da tarde. Como o 
Jogo de Travinhas onde 

diversas duplas dispu-
taram as premiações; 
corrida das crianças, 
corrida da resenha, cor-
rida das mulheres e ho-
mens. Ao final da tarde 
ocorreu a largada da 
Maratona de Campos 
Verdes que fechou a 
programação esportiva 
do aniversário. Todas as 
obras foram realizadas 
com recurso próprio e 
pagamento do IPTU.
 
Nota Fiscal Premiada

 Em companhia 
da primeira-dama, do 
presidente da câmara, 
dos vereadores, se-
cretários municipais 
e populares, Haroldo 
Naves abriu a segunda 
etapa da programação 
com o Bingo da Nota 
Fiscal Premiada que 
contemplou a popula-
ção com a entrega de 
uma moto zero km, 
dois ares-condicio-
nados, uma TV LED, 
uma máquina de lavar, 
uma geladeira e um 
notebook. Em todas 

as ocasiões enfatizou-
se que os empreendi-
mentos são financia-
dos com recursos do 
governo municipal.

Comenda José Pereira 
Ribeiro – Zé Capela

 Durante a so-
lenidade, personalida-

des locais da cidade 
foram agraciados com 
a “Comenda José Perei-
ra Ribeiro – Zé Capela, 
Homens e Mulheres 
que Brilham e Fazem 
a Diferença” entregue 
pelo prefeito Harol-
do.“Nos últimos 12 
meses inciamos a re-
gularização de dívida 

de Campos de Verdes, 
reduzimos a divida de 
50 milhões para cerca 
de R$ 44 milhões atra-
vés de negociações em 
debitos. Recuperamos 
as Unidades de Saúde, 
estradas vicinais, re-
formamos o Hospital 
Municipal, investimos 
mais de 300 mil reais na 
compra de equipamen-
tos para a saúde. Im-
plantamos o Programa 
Jovens Empreendedor, 
lançamos o Programa 
Criança Feliz que aten-
de mais de 100 crian-
ças.  Pagamos todos os 

salários dos servidores 
no adiantado e mante-
mos os pagamentos em 
dias dos fornecedores 
e prestadores de servi-
ço da prefeitura. Com 
toda essa reengenharia 
financeira recuperamos 
a credibilidade do mu-
nicípio em Brasília jun-
to ao Governo Federal. 
Campos Verdes retoma 
o crescimento econô-
mico e os próximos três 
anos serão de mais in-
vestimentos e melhoria 
na qualidade de vida 
de todos”, comentou o 
prefeito Haroldo Naves

Foto: Divulgação

Prefeito Haroldo Naves discursa para os moradores de Campos Verdes
Fotos: Dídimo Neto/ Drone Cerrado
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GoiásPatrimônio Ecológico

Moradores de Campinorte 
afirmam que não têm onde 

enterrar seus mortos
 Com cemitério 
superlotado, morado-
res afirmam que não 
têm onde enterrar pa-
rentes em Campinorte. 
Local tem 70 anos e já 
está com o dobro da 
capacidade do terreno; 
túmulos colados uns 
aos outros, pedaços de 
caixões e restos mor-
tais à mostra fazem 
parte do cenário
 Com mais do 
dobro da capacidade 
de corpos enterrados, 
o Cemitério Munici-
pal de Campinorte, na 
região norte de Goiás, 
não comporta novos 
enterros. Os morado-
res da cidade afirmam 
que não têm onde en-
terrar os parentes. Eles 
reclamam da falta de 
estrutura do local, que 
está com túmulos co-
lados, restos mortais e 
de caixões à mostra.
 O padre Juran-
dir Souza afirma que co-
nhece bem a realidade 
do local. Segundo ele, 
a superlotação já existe 
há mais de 20 anos e, 
por conta disto, foram 
sendo criadas sepultu-
ras por toda parte, sem 
deixar sequer espaço 

para caminhar entre os 
túmulos.
 “Entra no por-
tão, a pessoa tem que 
carregar o caixão na 
cabeça, e se pisar em 
falso cai com caixão e 
tudo”, disse. O cemité-
rio existe há 70 anos. A 
estimativa é que no lo-
cal estejam enterrados 
cerca de 5 mil corpos. 
A Prefeitura de Cam-
pinorte diz que já com-
prou um novo terreno, 
de 22 mil metros qua-
drados para construir 
um novo cemitério. No 
entanto, segundo a ad-
ministração, a obra vai 
custar mais de R$ 1 mi-
lhão e o poder público 
não tem este recurso.
 A profissio-
nal autônima Sandra 

Oliveira afirma que, 
devido ao fato das se-
pulturas terem sido 
emendadas, não con-
segue mais encontrar a 
sepultura do pai, enter-
rado há quase 30 anos 
no local. “Eu tenho 
aqui o meu pai, que fa-
leceu em 1988, e a gen-
te não encontra mais o 
túmulo dele”, contou.
 Sem espaço 
para novos enterros, 
a cabeleireira Dayane 
Bailona afirma que, 
muitas vezes, corpos 
são retirados para que 
outros sejam enterra-
dos no local. “Talvez a 
família nem saiba do 
ente querido que foi re-
tirado e enterrou outra 
pessoa no túmulo”, re-
velou. Fonte: Site G1

Projeto propõe tombar pequizeiro em Goiás
 Projeto de Lei 
que propõe tombar o 
pequizeiro em Goiás foi 
apresentado no último 
dia 18, na Assembléia 
Legislativa do Esta-
do de Goiás. Além de 
transformar o pequi em 
patrimônio ecológico do 
Estado, a proposta do 
deputado Francisco Jú-
nior (PSD) prevê ainda 
a preservação de outras 
árvores do cerrado.
  Com o tomba-
mento o poder público 
fica responsável por 
autorizar cortes para 
execução de obras. As 
árvores tombados só 
podem ser objeto de 
remanejamento em si-

tuação de excepcional 
interesse público, e me-
diante prévia autoriza-
ção do órgão ambiental 
do Estado de Goiás.
  O deputado ex-
plicou que a motivação 

do projeto é aumen-
tar a discussão e abrir 
uma nova frente em 
busca da preservação 
do cerrado. “O cerrado 
é um bioma e precisa 
ser preservado, infeliz-

Além de transformar o pequi em patrimônio ecológico do Estado, projeto prevê ainda a preservação de outras árvores do cerrado

mente só lembramos 
deles quando existem 
queimadas, mas ele 
precisa ser defendido 
em vários aspectos, na 
preservação e na pre-
ocupação das árvores 
que são características 
do bioma”, enfatizou.
  Ainda de acor-
do com a proposta, 
podem ser tombadas 
o pau-papel ou árvore 
do papel, mandiocão, 
carvoeiro, jacarandá 
do cerrado, pau santo, 
murici, muricizão, bar-
batimão, grão-de-galo, 
laranjinha-do-cerrado, 
pau-terra da folha gran-
de, pau-terra da casca 
lisa, baru ou cumaru.

Propostas
 
 Por Lei, o pe-
quizeiro já é conside-
rado a árvore símbolo 
do cerrado no Estado 
de Goiás desde janei-
ro de 2017. A proposta 
foi feita pela deputada 
Adriana Accorsi (PT) e 
sancionada pelo gover-
nador Marconi Perillo.
  Além de Adria-
na Accorsi, que teve 
seu projeto aprovado 
em 10 de novembro de 
2016, mais dois depu-
tados se preocuparam 
com a questão do pe-
quizeiro: Tiãozinho 
Costa (PTdoB), em 
março de 2009, e Kar-

los Cabral (PDT), em 
abril de 2014.
  Karlos Cabral 
apresentou dois pro-
jetos, um que proíbe 
o corte de pequizeiros 
em Goiás e outro que 
institui a Festa Estadual 
do Pequi. Já Tiãozinho 
Costa tentou criar o 
Pró-Pequi, instituindo 
a política de incentivo 
ao cultivo, consumo, 
comercialização e trans-
formação dos derivados 
do pequi, com objetivo 
de estimular produção 
do pequizeiro e conse-
quente consumo, inclu-
sive dos demais frutos 
nativos do Cerrado. 
Fonte: Site Mais Goiás

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Santa Terezinha de Goiás Câmara Municipal

Em entrevista ao Imprensa do Cerrado, o presidente da Câmara de Vereadores de Santa Terezinha de Goiás avalia os trabalhos
do legislativo em 2017. Saldo positivo

Usiel Cabral faz balanço de sua gestão

 Recentemente 
o vereador e presiden-
te da Câmara Munici-
pal de Santa Terezinha 
de Goiás, Usiel Muniz 
Cabral (DEM), recebeu 
nossa equipe de repor-
tagem, em seu gabine-
te, para uma entrevista 
exclusiva, na qual fez 
um balanço de seu pri-
meiro ano na condição 
de presidente do Poder 
Legislativo Munici-
pal. Vale lembrar, que 
Usiel Cabral está em 
seu segundo mandato 
consecutivo de verea-
dor e iniciou agora seu 
segundo ano de presi-
dente daquela Casa de 
Leis. Ele também falou 
de sua atuação parla-
mentar e perspectivas 
para o futuro.
 No inicio da 
entrevista, Usiel disse 
que, na vida tudo é de-
safio, contudo, é preci-
so saber encarar esses 
desafios e solucionar 
os problemas que pre-
cisam ser resolvidos no 
momento certo. Segun-
do ele, presidir a Câ-
mara Municipal pela 
primeira vez foi desa-
fiador, pois teve que 
implantar mudanças, 
não apenas estruturais, 
mas mudanças de con-
ceitos e de governança 
da Câmara Munici-
pal, metas alcançadas 
com êxito, garantindo 
o bom funcionamento 
do Legislativo.
 Ainda de acor-
do com o presidente, 
em sua gestão a Câ-
mara deu um salto 
de qualidade no setor 
administrativo, com 
avanços cruciais para 
o bom andamento dos 
trabalhos. “Além da 
reforma do prédio da 
Câmara e aquisição de 
móveis e equipamen-
tos novos, nós traba-
lhamos no sentido de 
colocar a Casa para 
funcionar a contento 
naquilo que se refere 
à parte administrativa. 
Para se ter uma ideia, 
aqui não tinha o con-
trole interno, hoje te-
mos. Implantamos o 
sistema de protocolo e 
temos dado as devidas 

atenções aos projetos 
que chegam à Casa, 
com a devida classifi-
cação desses projetos. 
Criamos um site espe-
cifico da Câmara para 
publicações, onde são 
divulgadas de forma 
transparente as recei-
tas e despesas da câ-
mara, para que a so-
ciedade fique a par do 
que acontece aqui no 
Legislativo Municipal. 
Além disso, fechamos 
o ano com todas as 
despesas pagas e sal-
do em conta, o qual 
foi devolvido para o 
Executivo investir na 
saúde, algo inédito em 
nossa cidade”, disse.
 Quest ionado 
se as mudanças ad-
ministrativas foram 
tomadas por iniciati-
va própria ou por de-

terminação judicial, o 
presidente Usiel afir-
mou que tais mudan-
ças já faziam parte de 
suas metas, de seus 
projetos de gestão. 
“Para ser presidente 
eu preciso ter critérios, 
preciso ter regras e um 
norte. E meu norte foi 
esse. Fazer uma gestão 
transparente e fazer a 
diferença”, afirmou.
 Sobre os proje-
tos aprovados pela Câ-
mara no ano passado, 
o presidente disse que 
os mais importantes o 
PPA, LOA e LDO, pois 
são eles que ditam as 
regras de como a ad-
ministração municipal 
deve seguir em seu 
governo, como deve 
gerir o erário públi-
co. “Contudo, o mais 
importante que eu 

vejo é que, na atual 
administração, existe 
comunicação entre os 
dois poderes, pois eu 
tive a oportunidade de 
ser vereador na gestão 
passada e o prefeito 
só esteve aqui na Casa 
por 3 vezes, mandan-
do para cá apenas pro-
jetos orçamentários, 
ao contrário do atual 
prefeito, que tem en-
viado projetos como 
a reforma do hospital, 
construção da grande 
escola, código tribu-
tário, entre outros, de 
forma que foram inú-
meros os projetos que 
passaram pelo crivo 
da aprovação da Câ-
mara e tiveram ampla 
discussão entre os par-
lamentares, sendo que 
99% deles foram apro-
vados, por se tratar de 

projetos viáveis para 
o município”, disse 
Usiel, afirmando que 
a relação entre os dois 
poderes tem sido har-
moniosa e quem ga-
nha com isso é o povo.
 Sobre suas 
perspectivas para esse 
ano que se inicia, o 
presidente Usiel dis-
se que são boas, haja 
vista que implantará 
um projeto ousado e 
sustentável, que é a 
implantação de equi-
pamentos para capta-
ção de energia solar 
na Câmara Munici-
pal, que será uma das 
primeiras do Brasil a 
contar com o sistema. 
Segundo ele, ainda 
esse ano será proposta 
a reforma da Lei Or-
gânica do Município e 
do Regimento Interno 
da Casa, que estão de-
fasados. “Além disso, 
vamos trabalhar para 
manter a situação fi-
nanceira da Câmara 
enxuta, como foi em 
2017, e vou buscar o 
máximo possível de 
harmonia entre nós 
vereadores, para que 
possamos desenvol-
ver um trabalho ainda 
mais eficaz que no ano 
passado. Vou honrar 
o mandato que me foi 
confiado pelo povo e 
por meus colegas vere-
adores. Me sinto pre-
parado para finalizar 
meus mandatos de ve-

reador e de presidente 
dessa Casa e para pro-
jetos mais altos”, afir-
mou Usiel Cabral.
 Vale ressaltar, 
que além de vereador, 
presidente da Câma-
ra e liderança política 
reconhecida na região 
e no Estado, Usiel Ca-
bral é ativista ambien-
tal membro do Fórum 
Estadual de Mudanças 
Climáticas e da dele-
gação brasileira cadas-
trada junto à ONU, 
que participa da Con-
ferência Mundial de 
Mudanças Climáticas, 
representando o Bra-
sil em diversos países 
como França, Alema-
nha, México, entre 
outros. “Desde 2010 
estou envolvido em 
projetos ambientais, 
que são meus projetos 
de vida. Temos proje-
tos de recuperação do 
Rio Crixás e também 
para a criação do Fó-
rum Regional de Mu-
danças Climáticas, que 
contará com a partici-
pação de aproximada-
mente 20 municípios, 
cujo objetivo será an-
gariar fundos inter-
nacionais para nossa 
região, os quais serão 
distribuídos entre os 
municípios e serão 
aplicados em infraes-
trutura, segurança pu-
blica, educação, saúde 
e, principalmente meio 
ambiente”, finalizou

Fotos: Dídimo Neto
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CrixásNovos Projetos

Chegada de 2018 foi de
muita alegria na histórica Pilar de Goiás

Ely Gueroba fala das ações do PSB em 2017

 A chegada 
de 2018 foi de muita 
alegria na Praça das 
Mães, na pequenina, 
centenária e histórica 
cidade de Pilar de Goi-
ás. As comemorações 
do Réveillon promo-
vidas pela Prefeitura, 
levou centenas de pila-
renses e de comunida-
des vizinhas nops dois 
de comermoração da 
chegada do novo ano.
 No primeiro 
dia de festejos, o pú-
blico aproveitou a noi-
te ao som de Nando 
Moreno que chegou 
a tempo de participar 
de uma rodada de fu-
tebol, da qual partici-
pou também o prefei-
to e desportista Sávio 
Soares.
 A dupla serta-
neja, Gui Rocha e Ra-
fael, esquentou a mul-
tidão no segundo dia 

 Com o objetivo 
de fazer uma presta-
ção de contas dos atos 
do Partido Socialista 
Brasileiro – PSB, no 
município de Crixás, 
durante o ano de 2017, 
o presidente do diretó-
rio municipal da agre-
miação partidária, Ely 
Pereira Antunes, mais 
conhecido por Ely 
Gueroba, falou com 
nossa reportagem re-
centemente e, durante 
a conversa, o líder po-
lítico crixaense fez um 
balanço das principais 
ações do partido em 
2017. Em sua avalia-
ção, o saldo é altamen-
te positivo.
 De acordo com 
o Ely, por intermédio 
da senadora Lúcia 
Vânia e deputados da 
sigla, a exemplo do 
deputado federal Mar-
cos Abraão, o partido 
conseguiu benefícios 
importantes para Cri-
xás no ano de 2017, a 
começar por emenda 

de festa de Réveillon, 
que teve tam,bém uma 
inesquecível queima 
de fogos. Mais um su-
cesso promovido pela 
Prefeitura Municipal 
de Pilar de Goiás, que 
tem realizado excelen-
tes eventos para a po-
pulação.
 2017 foi um ano 
de grandes realizações 
para o prefeito Sávio 
Soares, através da im-

parlamentar da sena-
dora Lucia Vânia, no 
valor de R$ 213 mil, 
que foram aplicados 
nas escolas municipais 
no mês de agosto. Se-
gundo o presidente, os 
recursos foram desti-
nados ao município, 
pela senadora, aten-
dendo a um pedido 
feito por ele e pelo vi-
ce-prefeito Dr. Junior, 
que é filiado ao par-
tido há aproximada-
mente um ano.

plantação de grandes 
obras, como três pon-
tes de concreto e ferro, 
criação de programas 
sociais de grande im-
portância, como o Bol-
sa Auxílio Solidário e o 
Programa de Apoio ao 
Estudante, que prevê 
a transferência de re-
cursos financeiros da 
administração pública 
aos estudantes com 
o objetivo de auxiliar 

 Outra ação 
importante do PSB 
de Crixás, em prol do 
povo crixaense, foi o 
levantamento e ca-
dastro das famílias do 
Setor Morada do Sol 
I, feito por meio de 
uma equipe da Aghe-
ab, enviada pela se-
nadora Lucia Vânia, o 
que garantiu a entrega 
gratuita das escritu-
ras para 137 famílias. 
“Além disso, no ano 
passado, nós do PSB, 

os alunos do municí-
pio que já fazem um 
curso superior, atra-
vés do pagamento de 
uma bolsa estudan-
til. Também o Bolsa 
Auxílio Solidário que 
tem como meta prin-
cipal, contribuir com 
as despesas das famí-
lias mais necessitadas, 
reforçando o compro-
misso da administra-
ção em priorizar quem 
mais precisa.
 Além disso, 
obteve a 3a. melhor 
gestão no ranking es-
tadual de Goiás. Um 
ano de realizações e de 
muito trabalho pres-
tado pelos secretários 
municipais e equipe 
administrativa da pre-
feitura, com o apoio 
inestimável da Câma-
ra de Vereadores e do 
ex-prefeito Vateco, que 
têm sido de vital im-

juntamente com o vi-
ce-prefeito Dr. Junior, 
solicitamos do depu-
tado Marcos Abraão 
um caminhão pipa. O 
pedido foi atendido e 
o caminhão deve ser 
entregue esse ano”, 
afirmou Ely Gueroba. 
 Ely Gueroba 
nos informou ainda, 
que no ano passado foi 
dado início ao cadas-
tro de famílias caren-
tes para entrega de 100 
cheques reforma, outra 

portância para a admi-
nistração do prefeito 

ação da senadora Lúcia 
Vânia em prol do povo 
crixaense. “Não bastas-
se tudo isso, ainda te-
mos recursos na ordem 
de quase R$ 1,5 milhão 
para a construção de 
uma ponte de cimen-
to no lugar daquela 
de madeira, que liga 
os bairros Vila Nova e 
Novo Horizonte, outro 
pedido nosso atendi-
do pela senadora, que 
sempre teve um cari-
nho muito grande por 

Sávio. Fonte: Jornal Vale 
Noticía

Crixás, desde quando 
era primeira-dama do 
Estado. Quero aqui 
agradecer o apoio do 
vice-prefeito Dr. Junior 
e dos quase 100 filiados 
de nosso partido, aqui 
em Crixás. Agradeço 
de forma especial à 
senadora Lucia Vânia 
e ao deputado federal 
Marcos Abraão, que 
sempre tem atendi-
do nossas reivindica-
ções.”, finalizou Ely 
Gueroba.

Fotos: Lanuzio Vicente

O presidente do PSB de Crixás apresenta balanço do trabalho realizado pela agremiação política, no município,
e se diz satisfeito com os resultados

Fotos: Kassia Ferraz

Senadora Lúcia Vânia sendo recepcionada pelo o pre-
sidente do diretório municipal do PSB, Ely Gueroba e 
o vice-prefeito de Crixás, Dr Junior

Vice-prefeito João Grilo, prefeito Dr. Sávio e cantor 
Nando Moreno
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Estado de Goiás Segurança

 Tratores da prefeitura
beneficiam 39 produtores 
rurais em Pilar de Goiás
Os equipamentos foram adquiridos por meio de emendas

parlamentares e em menos de um mês de trabalho já atenderam 
dezenas de famílias da agricultura familiar local

 A Secretaria 
Municipal de Agricul-
tura, da Prefeitura de 
Pilar de Goiás, tem atu-
ado constantemente no 
sentido de melhorar as 
condições de plantio e 
de pastagens da zona 
rural. Dois tratores fo-
ram adquiridos através 
de emendas parlamen-
tares do senador Ronal-
do Caiado e Deputado 
Federal Pedro Chaves, 
as máquinas contam 
com equipamentos 
agrícolas como: ara-
do, grade, plantadeira; 
para beneficiar peque-
nos produtores rurais 
das comunidades do 
Município.
 A mecaniza-
ção da agricultura faz 
parte das políticas 
adotadas pelo prefei-
to Sávio Soares e é de 
grande utilidade para 
o pequeno produtor, 
desde a preparação 
do solo para o plantio 
até a manutenção das 

plantações. Veículos, 
máquinas e petrechos 
tem transformado o 
processo de plantio e 
colheita em operações 
rápidas, mais seguras 
e eficientes, além de 
uma série de outras 
aplicações possíveis 
no campo. Em menos 
de um mês de traba-
lho os dois tratores já 
atenderam a região: 
do Delgado, Cruzeiro, 
João Leite, Barreira, 
Ouro Fino, Baixada; 

Fazendas: Vilar, Enge-
nho Novo e Mutum, 
Rio do Peixe. 
 Segundo o se-
cretário de agricultura, 
Maron, a possibilidade 
de ter esse equipamen-
to a disposição ajuda 
muito os produtores. 
“Se não fosse esse 
equipamento teria que 
fazer isso manualmen-
te ou pagar alguma 
empresa. Isso ajuda a 
economizar”, diz o se-
cretário.

População faz doações para policiais civis que 
dormem em delegacias, diz promotor

Agentes e escrivães recebem R$ 1,5 mil. Categoria diz que valor é insuficiente para pagar todas as despesas

 Policiais civis 
que estão dormindo 
em delegacias, alegan-
do que o salário é mui-
to baixo para conseguir 
pagar aluguel, estão 
ganhando doações da 
população de acordo 
com o promotor do Mi-
nistério Público, Dou-
glas Chegury. Agentes 
e escrivães recebem 
R$ 1,5 mil. O governo 
anunciou que eles rece-
berão um auxílio para 
melhorar as condições.
 Alguns profis-
sionais contam que fo-
ram designados para 
cidades muito longe 
de suas casas. Com o 

salário insuficiente, 
adaptaram quartos em 
cômodos das delega-
cias. Assim que o expe-
diente termina, às 18h, 
eles fecham as portas e 
ficam trancados no in-

terior da unidade.
 Porém, várias 
vezes eles têm de aten-
der a moradores. “A 
gente não tem priva-
cidade, segurança, a 
gente apreende armas e 

drogas, se algum bandi-
do quiser roubar, é um 
local perigoso”, avalia 
um escrivão que não 
quis ser identificado.
 De acordo com 
o promotor do MP, os 
profissionais estão re-
cebendo apoio da po-
pulação em algumas 
cidades. “Em Iaciara, 
o conselho da comu-
nidade, como uma 
forma de estimular es-
ses policiais civis para 
que eles continuem na 
região, desempenhan-
do o excelente traba-
lho na segurança, tem 
fornecido não apenas 
alimentação, mas in-

clusive aparelhos de ar 
condicionados, porque 
as temperaturas são 
muito elevadas, para 
serem instalados em 
cômodos da delegacia 
onde eles estão viven-
do”, afirmou.
 Chegury afir-
ma ainda que essa situ-
ação não é a adequada. 
“Legalmente falando 
não é o ideal. O correto 
seria que esses policiais 
que entraram agora no 
serviço público rece-
bessem um salário com 
um pouco mais de dig-
nidade, mas essa foi a 
alternativa encontrada 
para auxiliar esses po-

liciais”, completou.
 O governador 
de Goiás, Marconi Pe-
rillo (PSDB), anunciou 
que a categoria vai 
ser uma das que vai 
ser beneficiada com 
um auxílio. “Todos os 
que fizeram concur-
so sabiam que os três 
primeiros anos seriam 
assim. Além de um re-
ajuste, eles vão receber 
um auxílio de R$ 500 
para alimentação. Todo 
mundo que ganha 
menos de R$ 5 mil no 
estado vai ter, a partir 
desse ano, um auxílio 
de R$ 500”, afirmou. 
Fonte: Site G1

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Vacina contra febre amarela deve ser aplicada
dez dias antes da viagem

 A poucos dias 
do início do carnaval, 
o Ministério da Saúde 
reforçou hoje (29) que 
a vacina contra a febre 
amarela deve ser apli-
cada pelo menos dez 
dias antes de qualquer 
viagem para locais do 
país onde há recomen-
dação de imunização. 
A pasta destacou que a 
orientação só é válida 
para pessoas que nun-
ca se vacinaram: quem 
já tiver recebido uma 
dose ao longo da vida 
não precisa procurar 
novamente os postos 
de saúde.
 “Para garantir 
a proteção, a dose deve 
ser aplicada com, pelo 
menos, dez dias de an-
tecedência à viagem, 
tempo necessário para 
o organismo produzir 
os anticorpos contra 

Prefeito recebe possíveis 
investidores para a área da 
mineração de esmeraldas

 O prefeito de 
Campos Verdes, Ha-
roldo Naves, recebeu 
nesta terça-feira, dia 
30 de janeiro, um gru-
po de investidores que 
planeja trazer novas 
possibilidades de ne-
gócios para o municí-
pio. No encontro que 
durou pouco mais de 
uma hora, o ex-depu-
tado Josias Gonzaga 
acompanhado de ou-
tros três empresários 
apresentaram várias 
propostas de interesse 
de investimentos na 
área da mineração de 
esmeraldas.

 “Atrair inves-
tidores para o nosso 
município é um dos 
principais objetivos 
da nossa gestão. Esta 
é uma iniciativa que 
está potencializando 
a nossa mineração e 
fortalecerá ainda mais 
a nossa economia, ge-
rando emprego e ren-
da. Campos Verdes é 
um dos municípios 
do Brasil com maior 
potencial de minério, 
e isto tem chamado a 
atenção dos investi-
dores, que enxergam 
no município uma 
oportunidade de em-

preender”, destacou 
o prefeito Haroldo 
Naves.
 Participaram 
do encontro o ex-de-
putado, Josias Gonza-
ga; prefeito Haroldo 
Naves, a primeira-da-
ma, Paulênia Lopes; 
os empresários: Mar-
çal Tsukamoto, Lin-
coln M. Murata, Luis 
Eduardo. Também 
estiveram presentes o 
secretário de obras e 
transporte, Wemerson 
Medeiros; o diretor do 
departamento de ar-
recadação Carlos Vaz 
e Lorena Marques.

a doença”, informou 
o ministério por meio 
de nota. Ao todo, 20 
estados e o Distrito 
Federal fazem parte 
da chamada Área com 
Recomendação de Va-
cinação. “Para quem 
vai se deslocar no pe-
ríodo do carnaval para 
uma dessas áreas, a re-
comendação é buscar 
a imunização até o fim 
de janeiro”.
 Os casos de 
febre amarela regis-
trados no país, se-
gundo o comunicado, 

permanecem no ciclo 
silvestre da doença – 
quando a enfermidade 
é transmitida apenas 
por mosquitos encon-
trados em regiões de 
mata, dos gêneros Ha-
emagogus e Sabethes. 
O último caso de febre 
amarela urbana foi re-
gistrado no Brasil em 
1942. “Portanto, os 
cuidados devem ser 
redobrados para os 
viajantes que se deslo-
carem para zonas ru-
rais e áreas de mata”, 
informou o ministério.

 Ainda de acor-
do com o governo fe-
deral, desde 2017 até 
o momento, foram en-
caminhadas cerca de 
57,4 milhões de doses 
da vacina para todo 
o país, sendo 48,4 mi-
lhões de doses apenas 
para os estados de São 
Paulo, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, Espíri-
to Santo e Bahia, onde 
a estratégia de vacina-
ção está sendo intensi-
ficada.

Dose única

 Desde abril de 
2017, o Brasil adota o 
esquema de dose úni-
ca contra a febre ama-
rela, recomendado a 
partir de 2014 pela Or-
ganização Mundial de 
Saúde (OMS). Segun-
do o ministério, estu-

dos comprovaram que 
uma dose é suficiente 
para proteger a pessoa 
durante toda a vida.
 “A vacina para 
a febre amarela é a me-
dida mais importante 
para prevenção e con-
trole da doença, e con-
fere proteção entre 90 e 
98%, além de ser reco-
nhecidamente eficaz e 
segura. Entretanto, as-
sim como qualquer va-
cina ou medicamento, 
pode causar eventos 
adversos”, destacou a 
nota.
 Para algumas 
populações, a vaci-
na é contraindicada. 
São elas: pessoas com 
alergia grave ao ovo; 
portadores de doença 
autoimune; pacien-
tes em tratamento 
com quimioterapia/
radioterapia; crianças 

menores de 6 meses 
e pessoas que vivem 
com HIV/aids (com 
contagem de células 
CD4 menor que 350 
células/mm3).
 “Para essas 
pessoas, a prevenção 
pode ser feita com uso 
de repelentes e roupas 
de manga comprida, 
além de evitar locais 
com evidência de cir-
culação do vírus”, 
orientou a pasta.
 Outros grupos 
devem ser vacinados 
somente se estiverem 
em áreas de risco e, 
antes, devem ser ava-
liados por um serviço 
de saúde para definir 
se há necessidade de 
vacinação. É o caso de 
gestantes; mulheres 
que estão amamen-
tando; idosos; pessoas 
que vivem com HIV; 
pacientes que já ter-
minaram o tratamento 
com quimioterapia/
radioterapia; e pessoas 
que fizeram transplan-
te. Fonte: Site EBC

SaúdeAtenção
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