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Pilar de GoiásCampos Verdes Crixás

A Prefeitura de Pilar de Goiás recebeu no último dia 26 
uma retroescavadeira para uso das secretarias de Agri-
cultura e de Infraestrutura. Pág. 9

Um grande encontro foi montado para a apresentação 
oficial dos novos veículos que foram adquiridos, à po-
pulação de Campos Verdes. Pág. 5

Parceria entre Prefeitura Municipal, Sindicato Rural, Câ-
mara de Vereadores, SENAR e FAEG, garantiu a ação. 
Cerca de 800 atendimentos foram realizados . Pág. 7

Prefeitura de Pilar
adquire retroescavadeira

Mutirão de saúde oferece
diversos exames gratuitos

A Prefeitura de Santa Terezinha, por meio da Secretaria de Saúde, em parceria com as demais Secretarias Municipais, promoveu o muti-
rão da saúde na Região da Bucaina. Pág. 3

Prefeitura de Santa Terezinha
leva atendimento médico à zona rural

Prefeitura adquire veículos para 
atender a população

Fotos: Lanuzio Vicente
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Reflexão do dia

Por Fernando Arataque 

Geral

  Para Pensar
PRA PENSAR...UM ANO A FLOR DA 
PELE...Este novo ano será para o Bra-
sil uma data especial porque nele terão 
lugar dois acontecimentos que tocam 
na alma das pessoas: será eleito um 
novo presidente da República, depois 
do ano político horribilis que não gos-
taríamos de repetir, e será o ano em que 
a seleção de futebol tentará a desforra, 
na Copa da Rússia, pela vergonha da 
derrota por 7 a 1 contra a Alemanha no 
Mineirão.Neste ano as urnas serão um 
termômetro para saber até onde che-
ga a febre de desalento dos brasileiros 

com a política e seus desejos de renovação. Saberemos se querem que as 
coisas mudem para melhor ou preferem que continuem se arrastando 
no desgoverno e descaramento que estamos vivendo. E, embora possa 
parecer estranho, o resultado da seleção na Copa da Rússia, hoje nas 
mãos de Tite, um treinador discreto e com pulso firme, poderia influen-
ciar positiva ou negativamente as eleições que se apresentam como 
uma das mais complexas e difíceis em muitos anos.Já sei que o fute-
bol nem sequer no Brasil desperta hoje aquela paixão dos tempos em 
que este país ganhava uma Copa atrás da outra e se identificava com a 
bola bem jogada. Já sei que o futebol, paixão quase universal, carregada 
de símbolos, foi profanado por corruptos da FIFA. Mas, ainda assim, 
continua vivo nas veias de milhões de brasileiros. A Copa deste ano 
poderia influenciar as eleições presidenciais. Uma nova derrota como 
a de 2014 acabaria azedando ainda mais os ânimos da sociedade. Já o 
hexa conquistado na Rússia, pelo contrário, poderia ser um remédio 
que reanimasse o desejo de querer renovar também a política para re-
começar, com gente nova, um processo mais limpo e com mais vontade 
de mudar as coisas.
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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 in-
convenientemente convenientes compartilhamos...
 Arriscaria dizer que foram os melhores momentos que 
tive a sorte de viver. Horas se passavam como segundos! Eu 
levava alguns chocolates, ela os comia, mas era eu quem sentia 
a vida mais doce. Falávamos sobre o céu e as estrelas. Comen-
távamos sobre literatura e MPB. Às vezes discutíamos sobre 
política e religião. Futebol não, afinal torcemos pelo mesmo 
time.
 Tudo começou como uma simples brincadeira, pala-
vras afáveis foram sementes de um sentimento estranha e as-
sustadoramente forte. Um afeto que nasceu calma e silenciosa-
mente. Assim como a chuva rega uma semente, sua presença 
embebia meu pobre árido coração. Assim como o sol traz cal-
ma 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 
desnecessários. Quando duas almas se conhecem de outros 
tempos, todas as convenções perdem sentido. Basta um olhar, 
um pensamento 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 
existir. 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 
sorriso extremamente encantador. Mãos macias, apesar das 
constantes lutas. Olhos que choram, mas nunca perdem a es-
perança e sempre enxergam um amanhã melhor. Suas nega-
tivas são adoravelmente 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 
orações a dois sejam reticentes...

 Linha do Tempo

Garimpo de esmeralda em Campos Verdes (GO)
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Santa Terezinha de Goiás Atendimento

Pilar de Goiás tem o maior percentual de jovens no ensino superior na região e mais de 35 universitários já se formaram
e puderam contar com transporte 100% gratuito

Prefeitura contempla 64 estudantes com
cartões do Programa Transporte Universitário

 A Prefeitura de 
Pilar de Goiás, por meio 
da Secretaria Municipal 
de Educação, realizou 
uma solenidade nesta 
segunda-feira (05), às 
9 horas, no Salão Paro-
quial, com direito a café 
da manhã e entrega de 
64 cartões do Programa 
Transporte Universitá-
rio 2018 a estudantes 
que frequentam facul-
dades e cursos técnico 
em Ceres, Rubiataba e 
Itapaci. Participaram 
do evento o prefeito, 
Sávio Soares; a primei-
ra-dama, Flaviane; o vi-
ce-prefeito, João Grilo, 
vereadores, secretários 
e estudantes, além de 
familiares.
 O Programa 
Transporte Universitá-
rio Gratuito foi criado 
pela atual gestão e tem 

sido ampliado a cada 
ano, o objetivo é re-
duzir as despesas dos 
estudantes oferecen-
do transporte gratuito 
diariamente para estu-
dantes até as faculda-
des e cursos técnicos 
em outras cidades.
 “É uma alegria 
para nós, da Prefeitura, 
saber que 35 universi-

tários já se formaram e 
puderam contar com o 
apoio da nossa gestão 
através do transporte 
gratuito para Ceres, 
Itapaci e Rubiataba. 
Para celebrar o início 
das aulas, realizamos 
um café especial feito 
para os estudantes que 
utilizam este progra-
ma e que foi iniciado 

pela nossa gestão e que 
tem sido ampliado a 
cada ano. Estamos con-
tribuindo para a for-
mação dos jovens da 
nossa querida Pilar de 
Goiás e transforman-
do a vida de centenas 
de famílias” ressalta, o 
prefeito Sávio Soares.
 A secretária 
municipal de Educa-

ção, Sheila Formiga, 
parabenizou a inicia-
tiva do prefeito de 
criar um projeto que 
beneficia diretamente 
a comunidade estu-
dantil e lembra que o 
programa é custeado 
com recursos próprios 
do município.
 “Esse auxílio 
é imprescindível para 

as famílias que lutam 
para custear as des-
pesas com material 
didático, alimentação, 
mensalidades e trans-
porte dos filhos uni-
versitários. Por isso, o 
benefício do programa 
busca incentivar um 
futuro melhor para os 
nossos jovens”, subli-
nha a secretária.

Prefeitura de Santa Terezinha
leva atendimento médico à zona rural

 A Prefeitura de 
Santa Terezinha, por 
meio da Secretaria de 
Saúde, em parceria com 
as demais Secretarias 
Municipais, promoveu 
na ultima Sexta Feira, 
(23) o mutirão da saúde 
na Região da Bucaina. 
A ação foi realizada das 
8h00 até às 17h00 e faz 
parte do plano de me-
lhorias da saúde no mu-
nicípio, e que visa tam-
bém, levar atendimento 
de qualidade a todos os 
cantos do município de 
Santa Terezinha. 
 Na sede da fa-
zenda Bucaina, a equi-
pe da Secretaria de 
Saúde formada por mé-
dicos, dentistas, enfer-
meiros, técnicos de en-
fermagem, agentes da 
vigilância sanitária, en-
tre outros profissionais, 
realizaram dezenas de 
atendimentos. Os pro-
fissionais tiveram todos 
os equipamento neces-
sário para atender as 
famílias que moram na 

zona rural. Mas para 
isso, uma estrutura de 
atendimento foi mon-
tada com Ônibus da 
Saúde, cujo qual é equi-
pado com consultório 
odontológico e con-
sultorio médico com 
espaço para consultas 
diversas, entre outros. 
Serviços sociais tam-
bem foram ofertados, 
tais como: atendimento 
psicológico e jurídico, 
cabeleireiro, manicure, 
recreação para as crian-
ças, entre outros. 
  Seu Amando 
Rafael, que é proprietá-

rio da fazenda Bucaina, 
foi um dos moradores 
atendidos. Além dele e 
de familiares, seus vizi-
nhos também passaram 
por consulta médica. “É 
uma ação de extrema 
importância, levando 
em conta as dificulda-
des que muitos de nós 
às vezes temos em ir até 
a cidade em busca de 
atendimento médico”, 
disse o lavrador. 
  Após a consul-
ta, os pacientes ainda 
contaram com a distri-
buição gratuita de me-
dicamentos recomenda-

dos pelo médico, como 
os de controle de hiper-
tensão e diabetes, anal-
gésicos, antibióticos, an-
tialérgicos, ansiolíticos e 
anti-inflamatórios.
 O prefeito Mar-
cos Cabral destacou a 
importância dos mu-
tirões da saúde, como 
objetivo para que todos 
tenham acesso à saúde 
gratuitamente. “A nossa 
proposta é mostrar que 
a zona rural também faz 
parte das nossas ações 
de melhorias da saúde 
no município. Resga-
tamos este veículo que 
estava parado há muito 
tempo na garagem mu-
nicipal e, após a revita-
lização, ele está à dis-
posição da população, 
pois é uma ferramenta 
de extrema importância 
para o acompanhamen-
to e na prevenção de 
doenças”, comentou o 
prefeito Marcos Cabral. 
 O Mutirão 
da Saúde continuará 
percorrendo todos os 

distritos do municí-
pio. Depois da locali-
dade de Martinópolis 
e Fazenda Bucaina, já 
na próxima semana, 
a equipe do Mutirão 
da Saúde vai marcar 
presença nos distritos 
de Luzelandia e Ce-

drolina, e em seguida 
a equipe do Mutirão 
da Saúde vão marcar 
presença em demais 
localidades e posterios-
mente na zona urbana 
da cidade. Ao todo são 
msia de 500 pessoas 
atendidas

Fotos: Lanuzio Vicente

Marcos Cabral discursa sobre a importância dos mutirões

Fotos: Lanuzio Vicente

Prefeito Sávio entrega o benefício nas mãos da estu-
dante Maria Claudia
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Pilar de GoiásSaúde

Força-Tarefa sai às ruas da cidade de Pilar no 
mutirão contra o mosquito Aedes aegypti

 Um contingen-
te de aproximadamen-
te 30 pessoas saiu às 
ruas na manhã desta 
sexta-feira (23), para o 
mutirão da saúde con-
tra o mosquito Aedes 
aegypti, causador da 
Dengue, Chikungunya 
e Zika Vírus.
 Agentes de En-
demias, Voluntários 
Brio-Gold, Câmara 
Municipal, Ace e Acs, 
Corpo de Bombeiros e 
Regional da Saúde de 
Ceres, além de funcio-
nários da secretaria de 
saúde participaram da 
força tarefa. 
 A ação con-
tou com orientação 

à população sobre o 
combate ao mosquito, 
visita domiciliar e eli-
minação de possíveis 
focos do aedes. “Os fo-
cos estão em entulhos, 

calhas, vasos de plan-
tas, pneus armazena-
dos inadequadamen-
te, depósitos de água, 
caixas d’água destam-
padas. Então também 

Principais cuidados para evitar o mosquito

- Eliminar recipientes que acumulam água ao ar 
livre como pneus, garrafas, pratos, vasos.
- Limpar todo recipiente antes de guardar. Os 
ovos do mosquito podem permanecer em am-
biente seco durante um ano e quatro meses. 
- Limpar as calhas
- Lavar plantas que acumulam água uma vez 
por semana
- Limpar recipientes da água dos animais uma 
vez por semana
- Tampar caixas de água
- Cobrir lixos e materiais recicláveis

cabe à população fa-
zer esse controle e ao 
Estado se atentar aos 
demais 20%, que es-
tão em ruas, parques, 
entre outras áreas pú-

blicas”, destacou o co-
ordenador do mutirão.
 Desde o início 
do ano, a Prefeitura de 
Pilar de Goiás tem in-
tensificado os trabalhos 

de combate ao Aedes. 
Tais ações garantiram 
uma redução de 97% 
dos casos notificados 
de dengue em relação 
ao ano passado.

O objetivo da passagem foi procurar apoio político na região para um possível fortalecimento de sua pré-candidatura e posteriormente
de uma candidatura ao Governo de Goiás. 

Daniel Vilela visita cidades do Vale do Rio Crixás

 O deputado fe-
deral e pré-candidato 
ao Governo de Goiás 
pelo MDB, Daniel Vi-
lela, esteve no último 
sábado (03) nas cidades 
de Crixás, Campos Ver-
des e Santa Terezinha. O 
pré-governavel chegou 
as cidades acompanha-
do do deputado federal 
Pedro Chaves, do depu-
tado estadual Wagner 
Siqueira (Waguinho) e 
do ex-deputado Federal 
Wolney Siqueira.
  Em sua passa-
gem por Crixás, diante 
do auditório da Câma-
ra lotado de populares, 
Daniel foi recebido pe-
los anfitriões Orlando 
Nazeozeno (Ex-prefei-
to de Crixás), João Pe-
dro, que é o presidente 
do Diretório Municipal 
do MDB e vereadores 
municipais; O prefeito 
de Pilar de Goiás, Sávio 
Soares e comitiva, Emí-
dio Vicente (Vereador 
presidente da Câmara 
de Campos Verdes), 
além dos presidentes 
da sigla das cidades 
de Uirapuru e Campos 
Verdes, também mar-
caram presença na reu-
nião. 
  Durante a 
reunião Daniel Vilela 

ouviu opiniões das li-
deranças políticas dos 
municípios de Crixás, 
Santa Terezinha, Pilar 
de Goiás, Campos Ver-
des e Uirapuru, assim 
como empresários e 
representantes dos sin-
dicatos dos professores 
e dos produtores ru-
rais. Temas como: liga-
ções asfálticas, entre os 

municípios de Crixás a 
Nova Crixás, Santa Te-
rezinha a Nova Iguaçu, 
novos curso e resgate 
da Unidade da UEG 
em Crixás, progressão 
de carreira para pro-
fessores, foram abor-
dados, entre outras, 
durante a reunião.
 “Daniel Vilela 
tem a dispositivo de 

ouvir as pessoas. Ele 
sabe das necessidades 
que temos em inves-
timentos por parte do 
Governo do Estado 
aqui em nossa região. 
Um exemplo disso 
são as obras asfálticas 
que interligam nossa 
região, que é promes-
sa de 20 anos nunca 
comprida pelo atual 

governo que está aí. 
Não podemos esperar 
mais. Daniel será nos-
so redentor para esses 
problemas, afirmou o 
Ex-prefeito de Crixás 
Orlando Nazeozeno.
 Já na cidade de 
Campos Verdes, Daniel 
enalteceu feitos da ad-
ministração do gover-
no do prefeito de Cam-

pos Verdes, Haroldo 
Naves, que segundo 
ele é uns dos quadros 
mais importante den-
tro da política goiana 
no momento.
  “Haroldo Na-
ves é uma das for-
ças mais importante 
influente da política 
goiana atual. Ele é pre-
feito de Campos Ver-
des, cuja qual já mos-
tra uma transformação 
em menos de um ano 
de seu Governo, e é 
presidente FGM, que 
é uma entidade mui-
to respeitada em todo 
Estado de Goiás. Isso 
já habilita ele a ser 
uma das forças mais 
importante e influente 
da política goiana no 
momento. Queremos 
Haroldo trabalhando 
conosco, dentro de 
uma perspectiva de 
Estado melhor para os 
cidadãos goianos, dis-
se Daniel Vilela.
 Finalizado a 
passagem pela região, 
Daniel Vilela almoçou 
na cidade de Santa Te-
rezinha, onde encon-
trou se com lideranças 
do MDB e da oposição 
local para traçar estra-
tegias políticas e de 
trabalho.

Fotos: Ascom Pilar de Goiás

Agentes preparados para o combate ao mosquito Aedes aegypti

Fotos: Lanuzio Vicente

Daniel e Pedro Chaves ao lado do prefeito de Pilar 
Sávio e ex-prefeito de Crixás, Orlando

Prefeito Aroldo Naves acompanha atento o discurso 
de Daniel Vilela em Campos Verdes
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Campos Verdes Benefícios

 Um grande encontro foi montado neste último sábado (03) na Feira Coberta para a apresentação oficial dos novos veículos que
foram adquiridos, à população, pela Prefeitura de Campos Verdes

Ao todo, foram criados noves Comitês Populares durante as
caravanas do fim de semana

Prefeitura adquire um Caminhão Truck e três veículos 
para atender a população de Campos Verdes

 Com investi-
mento realizado com 
recurso próprio e com 
uma emenda parla-
mentar, a nova frota 
atenderá demandas de 
diversas secretarias em 
áreas como Educação, 
Saúde, Obras, Serviços 
Públicos, Assistência 
Social e Agricultura.
  A entrega de 
um caminhão truck, 
de um veículo zero 
km Mobi e uma pick 
up Montana, além de 
um vectra seminovo 
foi feita pelo prefeito, 
Haroldo Naves, acom-
panhado do deputado 
federal Daniel Vilela, 

deputado federal Pedro 
Chaves e do deputado 
estadual Wagner Si-
queira, prefeito de Pilar 
de Goiás Sávio Soares, 
vereadores, secretários 

municipais e população 
em geral. Em seguida, a 
nova frota de veículos 
foi apresentada à popu-
lação e também foi rea-
lizado o sorteio de uma 

Televisão e logo depois 
ocorreu o Show com 
Everton Borges.
 “O prefeito 
Haroldo Naves é um 
exemplo para todos, 
com uma gestão séria e 
comprometida com os 
que mais precisam ele 
está retomando o brilho 
desse município que já 
foi um dos maiores pro-
dutores de esmeraldas 
do mundo. A entrega 
de um caminhão e de 
três veículos adquiri-
dos com recursos pró-
prio pela prefeitura, é a 
prova da qualidade do 

seu trabalho. Enquanto 
grande parte dos mu-
nicípios atravessam 
uma grave crise ele tem 
realizado investimen-
tos e ainda paga seus 
funcionários dentro do 
mês trabalhado e todo 
dia 25. O modelo de 
gestão Haroldo Naves é 
um exemplo para todo 
o estado de Goiás”, afir-
mou, o deputado Da-
niel Vilela. 
 O prefeito Ha-
roldo Naves informou 
que a compra desses 
veículos foi viabilizada 
nos últimos meses com 
planejamento e muita 
economia. “A renova-

ção da frota se faz ne-
cessária, em função do 
alto custo de manuten-
ção de automóveis, ca-
minhões, vans e máqui-
nas que, ao longo dos 
anos, vão se tornando 
inviáveis e muito ainda 
está por vir. Recupera-
mos os investimentos 
na área da mineração, 
com abertura de novas 
mineradoras que já es-
tão gerando emprego e 
renda. A saúde tem sido 
tratada como priorida-
de pela nossa gestão e 
hoje os moradores de 
Campos Verdes podem 
contar com a prefeitu-
ra”, comentou. 

Goianésia recebe XLII Caravana 
em Defesa da Democracia

 Várias cidades 
goianas receberam a 
Caravana “Em Defesa 
da Democracia, neste 
último fim de semana. 
No domingo, 8, o de-
putado Rubens Otoni 
(PT), ao lado do presi-
dente da CUT, Mauro 
Rubem, visitou dezenas 
de casas do município.
 Otoni também 
se reuniu com os mem-
bros da Associação 
dos Caminhoneiros de 
Goianésia, represen-
tada pelo presidente 
Emerson Alves e com 
membros da Associa-
ção Moisés para Terra, 
representada pela pre-
sidenta Ana Lúcia. 
 Nas Caravanas 
realizadas neste final 
de semana que estive-

ram nos municípios 
de Padre Bernardo, 
Barro Alto, Santa Rita 
do Novo Destino, Vila 
Propício e Goianésia fo-
ram criados 9 Comitês 
Populares em Defesa da 
Democracia e do Direito 
de Lula ser Candidato
 “Agradeço a 
acolhida em todos os 
lugares por onde pas-

samos, a participação 
do presidente da CUT, 
Mauro Rubem e reafir-
mo nosso compromisso 
com a luta pela retoma-
da da democracia, de-
nunciando o desmonte 
das políticas públicas, 
a retirada de direitos e 
lutando pelo direito de 
Lula ser candidato”, de-
clarou o deputado. 

Fotos: Lanuzio Vicente

Prefeito Aroldo Naves discursa a cerca da importância dos benefícios entregues

Governador Marconi Perillo
visitará o distrito Auriverde  

 O governador 
Marconi Perillo visita-
rá o distrito de Auri-
verde, que pertence ao 
município de Crixás, 
no próximo dia 08 de 
março, quando partici-
pará de inaugurações 
de obras realizadas 
pela Prefeitura, em 
parceria com o Estado, 
e anunciará a libera-
ção de mais recursos 
do Programa Goiás na 
Frente.
 O governador 
goiano chega ao distri-
to às 12h00  da próxi-
ma quarta-feira -feira, 
08, acompanhado de 
secretários e outras 
autoridades, quando 
será recepcionado pelo 
prefeito Plínio Paiva e 
seu Vice Dr.Júnior.
 Na ocasião 
da visita de Marconi, 

serão entregues duas 
ambulâncias, sendo 
uma UTI destinada a 
Auriverde, o novo as-
falto das ruas do distri-
to de Auriverde, entre 
outro benefícios. Logo 
após, o governador vai 
vistoriar as obras do 
asfalto que liga Auri-
verde a Nova América 
e de Nova América a 
Mozarlândia.

 De acordo com 
o prefeito Plínio Paiva, 
o governo Marconi é 
parceiro do município 
de Crixás, uma vez 
que tem olhado pelo 
município de Crixás, 
sempre que é solicita-
do para ajudar. “Mar-
coni nunca disse não 
para nossas deman-
das, pois é parceiro de 
Crixás”, disse Plínio.

Foto: Divulgacão

Foto: Divulgacão
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CrixásInfraestrutura

Prefeitura de Crixás inicia operação tapa-buracos
 A Secretaria de 
Infraestrutura de Cri-
xás iniciou, na manhã 
dessa quinta-feira, 22 
de fevereiro, a opera-
ção tapa-buracos que 
visa à recuperação da 
malha asfáltica de ruas 
e avenidas da cidade, 
as quais foram danifi-
cadas pela chuva.
 Para fazer o 
trabalho, a prefeitura 
comprou 100 tonela-
das de massa asfáltica 

e, para essa primeira 
etapa da operação, já 
foram entregues no 
município 40 tone-
ladas da massa, que 
foram recebidas pes-
soalmente pelo vice
-prefeito Dr. Junior, no 
último dia 21.
 Segundo o de-
partamento de comu-
nicação da prefeitura, 
a operação só começou 
agora porque foi preci-

so esperar o período 
chuvoso atenuar, e a 
determinação do pre-
feito é que se aprovei-
te os dias sem chuva 
para recuperar todas 
as ruas da cidade. A 
ação começou pelo 
Setor Central, mas vai 
beneficiar todos os se-
tores da cidade.

 Paralelo a ope-
ração tapa-buracos, 
também está sendo 
realizados, pela Prefei-
tura, mutirões de lim-
peza nos setores Mora-
dos do Sol I, II e III e no 
setor Pedro Machado. 
O prefeito Plinio Paiva 
vem fazendo questão 
de acompanhando de 

perto a qualidades dos 
trabalhos de limpeza 
naqueles setores. De 
acordo com o prefeito 
e também confirma-
da pela secretaria de 
infraestrutura, no de-
correr da semana esses 
mutirões se estende-
rão aos demais setores 
da cidade.

Com a interrupção do período chuvoso, foi dado início a recuperação dos buracos causados pelas chuvas, em Crixás

O Projeto Unifan chegou aos municípios por intermédios dos vereadores Moisés Moreira, de Santa Terezinha, e Maia, de Campos Verdes 

Bazar do Professor Alcides atende população
de Santa Terezinha e Campos Verdes

 Idealizado há 
cinco anos pelo pro-
fessor Alcides Ribei-
ro Filho, diretor geral 
da Faculdade Alfre-
do Nasser, o Projeto 
Unifan, também co-
nhecido por Bazar do 
Professor Alcides, já 
beneficiou milhares 
de pessoas em Goi-
ânia e Aparecida de 
Goiânia. Contudo, 
esse projeto se abran-
geu e está sendo leva-
do para todo o estado 
de Goiás, por meio 
do Unifan, garantin-
do atendimento gra-
tuito as comunidade 
por onde passa, com 
os seguintes serviços: 
assistência jurídica, 
atendimentos médi-
cos, oftalmológicos e 
odontológicos; exa-
mes de saúde, aferição 
de pressão e glicose e 
podologia. Para as 
crianças são ofereci-
das guloseimas, brin-
cadeiras e jogos.
 Em fevereiro o 
projeto percorreu mu-
nicípios da região nor-
te de Goiás e, nesse dia 

28, quarta-feira, por 
intermédio das ações 
dos vereadores Moisés 
Moreira (Pros), de San-
ta Terezinha de Goiás 
e Jalmar Araújo Souza 
(PSD), popularmente 
conhecido por Maia, 
de Campos Verdes, no 
último dia 27, o Bazar 
do Professor Alcides 
chegou aos dois mu-
nicípios, beneficiando 
centenas de morado-
res locais. Essa ação é 
fruto de parcerias esta-
belecidas entre os ve-
readores Moisés Mo-
reira e Maia, deputado 

estadual Júlio da Re-
tífica e Professor Alci-
des. Para garantir um 
bom atendimento ao 
público, foram monta-
das grandes estruturas 
nas duas cidades.
  Para o depu-
tado estadual Júlio da 
Retífica, que esteve 
nos municípios, o Pro-
fessor Alcides está de 
parabéns pelo traba-
lho social que muito 
tem ajudado a comu-
nidade carente de Goi-
ás. “Professor Alcides 
é um empresário de 
sucesso, que tem uma 

história em Aparecida 
de Goiânia e no estado 
de maneira geral. Esse 
é um evento importan-
te, que está benefician-
do inúmeras pessoas e 
em maio teremos um 
evento ainda maior, 
com toda a estrutura 
do projeto. Para mim 
é um prazer estar aqui, 
juntamente com o ve-
reador Moisés”, disse 
o deputado em entre-
vista ao Imprensa do 
Cerrado, em Santa Te-
rezinha.
 De acordo com 
o vereador Moisés Mo-

reira, o Unifan na sua 
Cidade voltará nova-
mente para atender os 
municípios de Campos 

Verdes, Crixás e San-
ta Terezinha de Goiás, 
respectivamente nos 
dais 24, 25 e 26 de maio.

Fotos: Ascom Prefeitura de Crixás

Deputado Júlio da Retífica esteve presente acompanhando o Bazar do Professor Alcides
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Crixás Benefícios

Em Crixás: mutirão de saúde
oferece exames gratuitos à população

 Em parceria 
com o Sindicato Rural 
de Crixás, a Secretaria 
Municipal da Saúde, 
agora sob o comando 
de Flávio Dietz Ferrei-
ra realizou, no último 
dia 22 de fevereiro, 
mais uma importante 
ação que teve como 
objetivo garantir à po-
pulação, especialmen-
te aos menos favore-
cidos, atendimentos 
especializados e gra-
tuitos em saúde pú-
blica. Trata-se do Mu-
tirão de Saúde levado 
ao município pelo 
sistema Faeg/Senar, 
denominado “Campo 
Saúde”, que foi reali-
zado em frente ao Sin-
dicato Rural de Crixás, 
onde foi montada uma 
grande estrutura para 
receber a comunidade. 
Também teve trata-
mento de beleza

 Na ocasião, foi 
oferecido a comunida-
de, gratuitamente, cer-
ca de 800 atendimentos 
médicos em diversas 
especialidades, entre 
elas, cardiologia, en-
docrinologia e clinica 
geral, além de vários 
exames, como: exames 
de PSA, exame preven-
tivo “Papanicolau”, tes-
te rápido HIV/Sífilis, 
vacina contra a febre 
amarela, teste de glice-

Parceria entre Prefeitura Municipal, Sindicato Rural, Câmara de Vereadores, SENAR e FAEG, garantiu a ação.
Cerca de 800 atendimentos foram realizados

mia, aferição de pressão 
arterial, entre outros.
 De acordo com 
o secretário municipal 
da Saúde, Flávio Dietz, 
o mutirão foi um suces-
so e atingiu suas expec-
tativas. “Graças a Deus 
pudemos firmar essa 
parceria com o Sindi-
cato Rural e trazer para 
Crixás esse programa 
tão importante do sis-
tema Faeg/Senar, be-
neficiando centenas de 

moradores crixaenses. 
Quero aqui agradecer 
a todos àqueles que, de 
uma forma ou de outra 

Câmara realiza a primeira sessão ordinária do ano

 Na ordem do 
dia, alguns assuntos 
estiveram em pauta na 
volta do legislativo te-
rezinhense. 
 Conduzindo os 
trabalhos, o presidente 
do legislativo municipal 
vereador Usiel Cabral, 
deu boas vindas a todos 
e desejou bons trabalhos 
para os edis daquela 
Augusta Casa de leis 
para o ano de 2018. 
  Durante a ses-
são, foi apresentado a 
resposta do requeri-
mento para instalação 
do sinal 3g, aprovado 

por unanimidade pelos 
vereadores e encami-
nhado ao Poder Exe-

cutivo Municipal. O 
documento solicitava 
junto às empresas de 

telefonia melhoria nos 
sinais de telefone mó-
vel e instalação da co-

bertura 3g para os tele-
fones móveis. O pedido 
foi prontamente recebi-
do pelas operadoras e 
logo o município con-
tará com este serviço. 
“A expansão dos sinais 
de telefonia e internet, 
além de beneficiar a 
população, vai atender 
as pessoas e trabalha-
dores em trânsito. As 
empresas atenderam o 
pedido encaminhado 
pelo prefeito Marcos 
Cabral e nossa cidade 
logo contará com a co-
bertura do sinal 3g”, 
disse Usiel Cabral. 

  A sessão teve 
início às 20h00 e con-
tou com a presença 
de sete dos nove Ve-
readores, entre eles: 
Usiel Cabral,Moises 
Moreira, André Ma-
riano, Jair do Opção, 
Ailton de Lima, Cida 
do Correio e Tiana 
do Lago. Já os dois 
vereadores ausentes 
foram: Carlim, que 
viajou em missão 
parlamentar repre-
sentando a câmara, 
e a vereadora Creuza 
Marques, que está de 
licença médica.

Após o recesso parlamentar, a Câmara de Vereadores de Santa Terezinha de Goiás realizou a primeira sessão ordinária do ano 2018,
 na última segunda-feira (19), no plenário Feliciano Barbosa Navarro 

Fotos: Ascom Prefeitura de Crixás

estiveram envolvidos 
na organização desse 
mutirão. Agradeço ain-
da à Câmara de Verea-

dores pelo apoio e ao 
prefeito Plínio Paiva, 
que não mediu esfor-
ços na hora de garantir 
todo o suporte neces-
sário para que o evento 
acontecesse”, disse o se-
cretário.
 O prefeito Plí-
nio Paiva, que partici-
pou do evento ao lado 
do vice-prefeito Dr. Ju-
nior, vereadores locais e 
secretários municipais, 
destacou em seu pro-
nunciamento a impor-
tância do mutirão, que 
ofereceu exames e con-
sultas de qualidade a 
custo zero para a popu-
lação. “Quero agradecer 
ao Sindicato Rural pela 
parceria, ao pessoal do 
Senar, da Faeg, e dizer 
que vamos trabalhar 
para trazer o projeto 
mais uma vez para Cri-
xás. A saúde é a princi-
pal prioridade de nossa 
administração e nunca 
hesitaremos na hora de 
investir na melhoria do 
atendimento em saúde 
pública. Ações como 
essa são fundamentais 
para que fortaleçamos 
nosso trabalho”, afir-
mou o prefeito.

Prefeito Plinio Paiva, observado pelo secretário Flá-
vio Dietz, sauda a ação do mutirão de Saúde

Presidente Usiel Cabral debatendo os projetos da casa
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Santa Terezinha de GoiásReunião

Santa Terezinha sedia encontro regional do PT

 Com o objetivo 
de reafirmar a pré-can-
didatura de Lula à pre-
sidência da República, 
incentivar as candida-
turas regionais a depu-
tado estadual e federal 
e estruturar os diretó-
rios municipais, o Di-
retório Estadual do PT 
está realizando en-
contros regionais que 
contam com a partici-
pação de militantes e 
simpatizantes da sigla. 
Durante esses eventos, 
também são criados os 
Comitês Populares em 
Defesa da Democracia 
e do Direito de Lula 
ser Candidato. Segun-
do a direção do parti-
do, o estado foi subdi-
vidido em 27 regionais 
e esses encontros acon-
tecerão em todas elas, 
com o objetivo de atin-
gir todo o estado.
  Nessa manhã, 
24 de fevereiro, o en-
contro regional, que 
está em sua 6ª edição, 
foi realizado em Santa 
Terezinha de Goiás, no 
Plenário da Câmara de 
Vereadores, com a par-
ticipação de lideranças 
políticas de Campos 
Verdes, Guarinos, Ui-
rapuru, Hidrolina e 
Santa Terezinha, além 
da presidenta estadu-
al do PT, Kátia Maria, 
do deputado estadual 
Luiz César Bueno, do 
vice-presidente esta-
dual do PT e repre-
sentante do deputado 
federal Rubens Otoni, 
César Donizete, repre-
sentante da deputada 
estadual Adriana Ac-
corsi e do secretário 
do interior, Antônio 

Macário. Cerca de 100 
pessoas participaram 
do encontro.
 Em sua fala, 
a presidente estadual 
Kátia Maria destacou 
a importância do ato e 
parabenizou o Profes-
sor Gerê, presidente 
do Diretório local, pela 
mobilização e prepara-
ção do evento. Ela tam-
bém fez uma retros-
pectiva do que o País 
viveu desde a reeleição 
da presidenta afastada 
Dilma Roussef. “Nos-
so País sofreu um gol-
pe que começou bem 
antes do afastamento 
da presidente Dilma, 
quando o candidato 
derrotado não aceitou 
o resultado das urnas 
e de lá para cá o golpe 
tem se dividido em fa-
ses. Contudo, o objeti-
vo deles é tirar o Lula 
do processo eleitoral, 
mas não conseguirão. 
Venho aqui para falar 
que participei ontem, 
em São Paulo, do even-
to em comemoração 
aos 38 anos do nosso 
partido e lançamento 

O evento aconteceu nas dependências da Câmara Municipal e reuniu lideranças estaduais e regionais do partido.
Esse foi o sexto encontro realizado pela direção estadual

da pré-candidatura do 
companheiro Lula a 
presidência da Repú-
blica. Podem afirmar 
por ai: Lula é candida-
to e será o nosso presi-
dente”, disse entusias-
mada a presidente.
  Para o pre-
sidente local do PT, 
Josenias do Nasci-
mento, popularmente 
conhecido por Profes-
sor Gerê, o encontro 
superou suas expecta-
tivas, pois a militância 
atendeu ao convite e 
mostrou unidade em 
torno da defesa da 
democracia. “Cerca 
de 100 pessoas parti-
ciparam do encontro, 
ou seja, prevaleceu 
aquele sentimento das 
pessoas de defender a 
candidatura do Lula e 
denunciar as injustiças 
do processo contra ele. 
  Quero agrade-
cer a todos que com-
pareceram e dizer que 
estou extremamente 
satisfeito com o resul-
tado da reunião, cujos 
oradores trouxeram 
pontos esclarecedores 

sobre o atual momento 
do País, especialmente 
sobre o golpe aplicado 
pela direita brasileira e 
essa perseguição sem 
precedentes ao pre-
sidente Lula”, disse 
Gerê.
  De acordo com 
o deputado estadual 
Luiz Cesar Bueno, a 
ideia dos encontros é 
visitar todos os dire-
tórios do Partido dos 
Trabalhadores e estru-
turar as direções do 
partido no sentido de 
mostrar claramente 
que Lula será candida-
to à presidência da Re-
pública, haja vista que, 
segundo ele, o partido 
já tem toda segurança 
jurídica para isso.  
 “Entendemos 
que esse é o momen-
to de defendermos 
o legado do PT, um 
partido que levou 
maquinários para os 
pequenos municípios 
brasileiros, construiu 
casas no campo, fez o 
programa luz para to-
dos, construiu creches, 
universidades, garan-

tiu alimento na mesa 
do povo, inseriu o po-
bre no sistema, enfim, 
um partido que me-
lhorou a qualidade de 
vida da população me-
nos favorecida. Então, 
o que queremos agora 
é organizar nossa cam-
panha nos municípios. 
Nos surpreendemos 
com a quantidade de 
pessoas. Era para ser 
uma reunião pequena 
e se transformou em 
uma plenária, o que 
mostra a força do PT 
na região”, afirmou o 
deputado.
 Para o vice
-presidente estadual 
do PT, que na ocasião 
representava o man-
dato do deputado fe-
deral Rubens Otoni, 
o encontro realizado 
em Santa Terezinha 
de Goiás foi altamente 
positivo, pois são reu-
niões representativas 
e estiveram presentes 
representantes das di-
reções do PT de várias 
cidades. “Quero para-
benizar o presidente 
local, Professor Gerê, 

que conseguiu mobi-
lizar militantes do PT, 
juventude, integrantes 
de movimentos sociais 
e até vereadores e lide-
ranças de outros parti-
dos. Foi uma reunião 
um pouco mais ampla 
do que a que estamos 
fazendo e isso é bom, 
pois pudemos debater 
com pessoas de outras 
militâncias, que tam-
bém defendem a de-
mocracia”, disse César 
Donizete.
  Na condição de 
representante do de-
putado federal Rubens 
Otoni, César Donizete 
salientou que o par-
lamentar trabalha em 
prol dos municípios 
goianos independen-
te do partido político 
que comanda a cida-
de. “Santa Terezinha 
de Goiás é um exem-
plo disso. O Rubéns 
sempre tem colocado 
algum tipo de inves-
timento como emen-
da pessoal dele para 
cá, independente de 
quem esteja à frente da 
administração do mu-
nicípio, pois, enten-
demos, que as ações 
parlamentares, na me-
dida em que possam 
atender a sociedade, 
deve chegar ao muni-
cípio sem olhar cores 
partidárias. Aqui em 
Santa Terezinha temos 
um trabalho antigo. O 
Rubens não pôde vir 
aqui hoje por conta do 
falecimento um com-
panheiro nosso lá em 
Anápolis, mas sempre 
esteve presente em 
Santa Terezinha e re-
gião”, finalizou.

Participantes de várias cidades se fizeram presente ao encontro

Foto: Lanuzio Vicente
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Santa Terezinha de Goiás Inaugurações

Marcos Cabral inaugura mais uma ponte
de concreto armado

Prefeitura de Pilar adquire retroescavadeira

 Dessa vez foi a 
Região da Bucaina que 
recebeu o benefício. A 
meta do prefeito é subs-
tituir todas as pontes de 
madeira do município 
por pontes de cimento
  Desde que assu-
miu a administração do 
município de Santa Te-
rezinha de Goiás, o pre-
feito Marcos Cabral tem 
dado uma atenção espe-
cial ao homem do cam-
po, com ações que vêm 
de encontro aos anseios 
da comunidade rural. 
Entre as benfeitorias 
para o produtor rural, 
destacamos aqui a cons-
trução de pontes de con-

 A Prefeitura de 
Pilar de Goiás recebeu 
no último dia 26 uma 
retroescavadeira para 
uso das secretarias de 
Agricultura e de In-
fraestrutura. O equi-
pamento foi adquirido 
por meio de emenda 
parlamentar do De-
putado Federal Pedro 
Chaves, com contra 
partida do município 
de Pilar de Goiás. 
 O prefeito Sávio 
Soares, acompanhado 
do secretário de admi-
nistração, Luiz Fernan-
do,  fez questão de ir a 
Goiânia para receber a 
nova retroescavadeira. 
A máquina é mais uma 
conquista da atual ad-
ministração que tem 
em vista a melhoria dos 
serviços públicos para 
atender principalmente 
o homem do campo. 

creto armado, que estão 
sendo edificadas para 
melhorar o escoamento 
da produção rural e o 
transporte escolar. Até 
o momento, 8 pontes de 
concreto já foram cons-
truídas e 3 de madeira 
reformadas, mas, de 
acordo com o prefeito, a 
meta da administração é 
substituir todas as pon-
tes de madeira por pon-
tes de cimento, até o fim 
da gestão.
 Dando segui-
mento na entrega des-
sas pontes, na manhã 
do último dia 23 de 
fevereiro, sexta-feira, 
o prefeito Marcos Ca-

 De acordo com 
o prefeito Sávio Soares 
a nova máquina refor-
çará as atividades de 
apoio ao homem do 
campo e ajudará na 
manutenção e na recu-
peração das estradas 

Dessa vez foi a Região da Bucaina que recebeu o benefício. A meta do prefeito é substituir todas as pontes de madeira
do município por pontes de cimento

bral, promoveu mais 
um grande ato de 
inauguração de mais 
uma ponte, dessa vez 
na Região da Bucaina, 
onde foi construída 
uma ponte de 14 me-
tros de extensão, sobre 
o Córrego do Amado. 
A inauguração acon-
teceu paralelo ao mu-
tirão da saúde que foi 
realizada na região, 
com atendimentos mé-
dicos e odontológico. 
Também esteve à dis-
posição da comunida-
de, atendimentos com 
psicóloga, assistência 
social, cabeleireiro, 
distribuição de remé-

da cidade e interior do 
município. 
 “O nosso tra-
balho é, em primei-
ro lugar, cuidar das 
pessoas. Por isso, te-
mos feito uma gestão 
responsável, desen-

dios, teste do diabetes, 
tipo sanguíneo, entre 
outras ações.
  Segundo o 
produtor rural Darci 
Lopes, a ponte vai aju-
dar aos moradores da 
região a escoar seus 
produtos até mercado 
consumidor e dar trafe-
gabilidade ao transpor-
te escolar. “Os produ-
tores da nossa região 
agora tem segurança 
em transportar os pro-
dutos que produzem. 
Antes era muito difí-
cil por conta do esta-
do precário da ponte, 
mas agora podemos 
levar nossa produção 

volvendo políticas, 
programas e projetos 
voltados para as pes-
soas que vivem do 
campo. A retroesca-
vadeira, que também 
ajudará na recupera-
ção e manutenção de 

aos consumidores. O 
transporte escolar tam-
bém ganha com a nova 
ponte, pois tráfego fica 
mais seguro. Agradece-
mos ao prefeito Marcos 
por olhar e cuidar com 
carinho por nós todos 
da região “, declarou o 
produtor rural.
  Em sua fala, o 
prefeito Marcos Cabral 
destacou que outra 
ponte de concreto será 
construída um pouco 
à frente da que ora era 
entregue e, segundo ele, 
a ordem de serviço já foi 
autorizada e o material 
se encontra no local para 
o início da obra. “Hoje 

estradas, é mais uma 
aquisição que tem foco 
nesses programas. 
Nós reafirmamos o 
compromisso de se-
guir lutando por dias 
cada vez mais próspe-
ros, com mais inclusão 
e tornando nossa Pilar 
de Goiás um lugar me-
lhor para todos”, pon-
tua o prefeito. 
 A retroescava-
deira, da marca JCB, 
tem tração 4x4, dire-
ção hidráulica nas ro-
das dianteiras, cabine 
fechada com certifi-
cação contra capota-
gem e queda de mate-
riais, ar-condicionado 
(quente e frio), além 
da maior caçamba 
da categoria, com 1,1 
m³. Segundo o fabri-
cante, o modelo (JCB 
3CX) tem velocidade 
máxima de 40 km/h 

foi mais um dia de mui-
ta alegria, por mais essa 
obra importante en-
tregue à comunidade. 
Agradeço a todos cola-
boradores, servidores 
públicos municipais e 
vereadores, que sempre 
nos deu apoio”, disse 
Cabral. Participaram da 
inauguração o prefeito 
Marcos Cabral, a pri-
meira-dama Luciana, 
o vice-prefeito Tonim 
Camargo e sua esposa 
Ivone, vereadores, se-
cretários municipais, 
lideranças políticas do 
município e uma gran-
de quantidade de po-
pulares.

e maior força de de-
sagregação, para ma-
nusear mais material 
em menos tempo, com 
economia média de 
16% de combustível.

Foto: Drone do Cerrado

Prefeito Marcos Cabral e seu vice Toninho descerran-
do a placa de inauguração da ponte
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Detran-GO lança curso 
de reciclagem  preventiva 

para motorista
profissional

Polícia Civil deflagra
operação para combater 
sonegação de impostos, 

em Goiânia

 O Detran-GO 
passará a ofercer, a 
partir desta quinta-
feira (1ª) o curso de re-
ciclagem preventiva. 
A atividade é voltada 
para motoristas goia-
nos com habilitação 
nas categorias C, D, 
e E, que exerçam ati-
vidade remunerada e 
que tenham atingido 
entre 14 e 19 pontos 
na carteira.
 Os motoristas 
terão a opção de fazer 
o curso ao atingir en-
tre 14 e 19 pontos na 
Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH), 
evitando a suspensão 
do direito de dirigir. A 
medida vai beneficiar 
inicialmente 2,8 mil 
condutores de cami-
nhão, ônibus e carreta 
que já se encontram 
nessa situação.
 Ao acumular 
20 ou mais pontos na 
CNH, o condutor tem 
o direito de dirigir 
suspenso por um pe-
ríodo que varia de seis 
meses a um ano. Após 

 A Polícia Ci-
vil, por meio da De-
legacia Estadual de 
Repressão a Crimes 
Contra a Ordem Tri-
butária (DOT), defla-
graram a operação 
RENMINBI na manhã 
desta quinta-feira (1º). 
Os alvos da operação 
são empresas de pro-
prietários chineses e 
acusados de sonega-
ção de impostos. Uma 
coletiva será realizada 
nesta tarde para mais 
apresentação do caso.

cumprir a suspensão, 
ele passa por um cur-
so de reciclagem e só 
então obtém a carteira 
novamente. No caso 
da reciclagem preven-
tiva, o curso é feito 
antes que os 20 pontos 
sejam alcançados e a 
pontuação é retirada, 
mas as multas perma-
necem. O benefício só 
pode ser utilizado pe-
los condutores profis-
sionais (não é válido 
para categorias A e 
B) uma vez a cada 12 
meses. 
 A iniciativa 
foi elogiada pelo pre-
sidente do Sindicato 
dos Trabalhadores 
do Transporte Ro-
doviário de Goiás 
(Sindittransporte), 
Alberto Magno. Ele 
afirma que grande 
parte dos motoristas 
profissionais perde o 
emprego quando tem 
a CNH suspensa. “A 
legislação permite 
que o condutor im-
pedido de dirigir seja 
demitido por justa 

 De acordo com 
a corporação, três man-
dados de busca e apre-
ensão foram cumpri-
dos. Um mandado de 
prisão também foi reali-
zado na JL Variedades. 
No local, os agentes 
constataram que o local 
funcionava sem autori-
zação estadual para a 
manutenção dos depó-
sitos e que as mercado-
rias eram vendidas sem 
a emissão de nota fiscal 
de Imposto de Circu-
lação de Mercadoria e 

causa. Então, essa 
medida vem resolver 
um problema não só 
de trânsito mais so-
cial”, alerta.
 O curso terá 
duração de 30 horas
-aula. A solicitação 
pode ser feita em qual-
quer unidade do Vapt 
Vupt. Para participar, 
o motorista deve pagar 
uma taxa de R$ 116,61.

Parcelamento de multas

 O Detran tam-
bém passa a ofertar, 
a partir do próximo 
mês, a possibilidade 
de que as multas de 
trânsito e tributos de 
veículos registrados 
em Goiás sejam par-
celados por meio de 
cartões de crédito. O 
órgão vai credenciar 
empresas supervi-
sionadas pelo Banco 
Central. A portaria 
que regulamenta o 
credenciamento será 
publicada no Diário 
Oficial do Estado no 
início de março.

Serviço (ICMS). Ainda 
no estabelecimento, os 
policiais encontraram 
R$ 130 mil em espécie.
 A operação 
contou com o apoio 
da Secretaria Estadual 
da Fazenda (Sefaz) e 
Batalhão Fazendário. 
O nomenclatura da 
operação, RENMIN-
BI, moeda oficial da 
China, foi atribuído 
em virtude do fato de 
a empresa ser de pro-
priedade de chineses. 
Fonte: Mais Goiás 

Dessa vez foi a Região da Bucaina que recebeu o benefício.
A meta do prefeito é substituir todas as pontes de madeira

do município por pontes de cimento

Alvos são diversos estabelecimentos de propriedade de chineses. 
Três mandados de busca e apreensão e um de prisão foram

cumpridos
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“Sou partidário: se não houver acordo, apoio o 
candidato do meu partido”, afirma Iris Rezende  

Solenidade de Compromisso dos alunos do
Colégio Militar em Itapaci

 Pré-candidato 
e presidente do MDB, 
Daniel Vilela trabalha 
pela união da oposição 
e ampliação da aliança 
para a eleição deste ano
 O líder eme-
debista e prefeito de 
Goiânia, Iris Rezende, 
deu, na manhã desta 
terça-feira (27), mais 
uma demonstração de 
união partidária. Ele 
reafirmou, durante 
entrevista à Rádio Sa-
gres 730, que apoiará o 
candidato do MDB ao 
governo de Goiás: “Eu 
sou partidário. Se não 
houver um acordo eu 
vou apoiar o candida-
to do meu partido. Eu 
nunca fraquejei nessa 
questão partidária.”
 Iris Rezende, a 
exemplo do presidente 

 O estilo dife-
rente do Colégio da 
Polícia Militar Geralda 
Andrade Martins já fi-
cou  evidenciado para 
pais de alunos, autori-
dades e demais mem-
bros da comunidade 
que participaram da 
solenidade de compro-
misso dos alunos com 
a instituição, que ocor-
reu na manhã de quar-
ta-feira 28, na praça 
em frente ao colégio.
 Na oportuni-
dade cerca de 1000 
alunos, postados no 

do MDB Goiás, Daniel 
Vilela, defende a união 
da oposição, que hoje 
tem dois pré-candida-
tos ao governo: Daniel 
Vilela, que é deputado 
federal, cujo mandato 
se encerra neste ano; 
e o senador do DEM 
Ronaldo Caiado, cujo 
mandato vai até 2022. 
“Vou sugerir aos dois 
que devem ser movi-

estilo militar, numa 
demonstração de que 
a disciplina já impe-
ra, mesmo que ainda 
não tiveram tempo 
suficiente para trei-
namentos, prestaram 
compromissos com a 
escola no sentido de 
ser um bom aluno, 
com os pais na questão 
de ser um bom filho, 
além de ser um bom 
cidadão com toda a 
sociedade seguindo os 
preceitos de cidadania, 
de ética e moral.
 Na ocasião, 

dos pelo espírito pú-
blico e fazerem uma 
união porque Goiás 
está a merecer.”
 O presidente 
do MDB defende, além 
da união, o protagonis-
mo do partido, desejo 
da militância demons-
trado nos 17 encontros 
realizados ao longo 
do ano passado. “Pas-
samos o ano de 2017 

na organização da so-
lenidade, a comuni-
dade presente pode 
perceber o trabalho 
dos policiais que estão 
trabalhando no Colé-
gio Militar e os civis, 
quadro de professores, 
que continuam na mis-
são do ensino público. 
As aulas já são minis-
tradas regularmente 
para os alunos do Co-
légio Militar Geralda 
Andrade Martins.
 Foi bela e bas-
tante positiva a so-
lenidade de acom-

visitando todas as mi-
crorregiões do Estado 
e ouvindo o partido 
internamente: o que a 
maioria absoluta ma-
nifestou foi desejo de 
candidatura própria 
e é um dever de nós, 
membros da Executi-
va, levar adiante este 
desejo”, afirma o se-
cretário-geral da legen-
da, deputado estadual 
Paulo Cezar Martins.
 O prefeito de 
Goiânia afirmou que 
vai promover um en-
contro entre os dois 
pré-candidatos para 
buscar a união. “Vou 
chamar os dois e mos-
trar a necessidade de 
uma união para que 
as oposições não frus-
trem o desejo da popu-
lação.” Ressaltou, no 

promisso, que foi 
acompanhada pelos 
pais de alunos, pro-
fessores, funcionários 
do CPMG, além do 
comandante da insti-
tuição, major Jeferson 
Gomes de Souza. Par-
ticiparam também do 
evento, coronel Anésio 
Barbosa da Cruz Jú-
nior, comandante de 
Ensino da Escola Mi-
litar de Goiás; prefeito 
Mário José Salles e a 
esposa Regina Salles; 
presidente da Câma-
ra Municipal Gabriel 

entanto, que não acei-
tará pressão por da-
tas. “Queriam que eu 
marcasse até o dia 15 (a 
reunião) e eu disse: não 
exijam de mim data”, 
relatou Iris, acrescen-
tando que esse encon-
tro pode acontecer até 
o fim do mês de março.
 Ex-governador 
e liderança do MDB, 
Maguito Vilela tam-
bém defende a união, 
mas ressalta que é uma 
prerrogativa dos parti-
dos lançarem candi-
datos. “O MDB deseja 
ter o apoio do DEM. 
Claro que deseja e re-
conhece a importância 
disso. Mas se a deci-
são do DEM for por 
lançar candidatura, 
isso é uma prerrogati-
va deles”, argumenta, 

Vieira e os vereadores: 
Antônio Mendes, José 
Carlos e Maria Nunes; 
Tadeu da Mega Ótica, 
presidente do Conse-
lho da Comunidade; 
Tenente Coronel José 
Vilela, comandante de 
Uruaçu; delegado de 
Polícia Civil de Itapa-
ci, Fábio Mendanha; 
presidente do Conse-
lho de Segurança Pú-
blica (CONSEG), Su-
percílio Lopes Barros; 
representante do Co-
légio Assunção, irmã 
Leninha; presidente da 

acrescentando que a 
população goiana tem 
mostrado um desejo 
de renovação política.
 Na entrevista à 
Sagres 730, Iris falou so-
bre os movimentos de 
defensores dos pré-can-
didatos. “Recebi seis ou 
sete prefeitos exigindo 
uma definição e mani-
festando interesse pela 
escolha do Caiado. E 
recebi, lá no diretó-
rio, a manifestação de 
mais de 300 líderes do 
MDB gritando Daniel.” 
Além da posição das 
lideranças no diretório, 
20 prefeitos do MDB 
estiveram com Iris em 
seu gabinete no início 
do mês defendendo a 
candidatura própria 
do partido e o nome de 
Daniel Vilela.

Acomita/CDL, Apa-
rício Jorge Rodrigues; 
gerente do Banco Itaú 
de Itapaci, Lorena de 
Oliveira Silva; gerente 
do Banco do Brasil, Le-
andro Barcelos; geren-
te de Relacionamento 
da Caixa Econômica 
Federal, Renata Bar-
celos; coodenadora 
Regional de Educa-
ção, Ana Karina Silva; 
representante da se-
cretária Municipal de 
Educação, Ângela de 
Castro, dentre outros. 
Fonte: Jornal Vale Notícia
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Goiás terá novas praças de pedágio em
seis rodovias estaduais

Prefeitura de Campinorte é obrigada a recuperar 
vias como requereu o MP

 Seis rodovias 
estaduais serão equi-
padas com praças de 
pedágios. A decisão se 
deu após o governador 
Marconi Perillo (PSDB) 
sancionar, na última se-
gunda-feira (5), lei que 
dá ao Poder Executivo 
o direito de conceder 
trechos das GOs 010, 
020, 060, 070, 080 e 213 
à iniciativa privada.
  De acordo com 
o texto publicado no 
Diário Oficial do Esta-
do nesta quarta-feira 
(7), as concessionárias 
vencedoras da licita-
ções ficarão respon-
sáveis pelos serviços 
de operação, manu-
tenção, conservação, 
monitoramento e im-
plantação de obras de 
infraestrutura e outra 

 Acatando pe-
dido da promotora de 
Justiça Liana Schuler, 
o juiz Eduardo Peruf-
fo e Silva determinou 
à prefeitura de Cam-
pinorte que comece 
imediatamente o ser-
viço de recuperação 
de todos os espaços 
públicos danificados 
da cidade, principal-
mente para que as 
ruas fiquem aptas ao 
tráfego e garantindo, 
inclusive, a sinalização 
das vias. A providên-
cia, conforme fixado 
na liminar, deverá ser 
concluída, no máximo, 

melhorias nas rodo-
vias privatizadas.
  O trecho entre 
Morrinhos/ Caldas 
Novas deverá ser o 
primeiro a ser duplica-
do e o prazo de cum-
primento das obras 
será de dois anos após 
assinatura do contrato. 
O trecho de Bela Vis-
ta/ Cristianópolis e o 
trecho entre Trindade/ 
São Luís dos Montes 
Belos deverão ser du-
plicados em até três 
anos após assinatura.
  Já o trecho en-
tre Cristianópolis e Pi-
res do Rio deverá ser 
duplicado em cinco 
anos. Já o prazo de du-
plicação do trecho en-
tre São Luís dos Mon-
tes Belos e Iporá será 
de seis anos. Oito anos 

em 15 dias. Ao prefeito 
da cidade, foi estabele-
cida a multa pessoal e 
diária no valor de R$ 
10 mil em caso de des-
cumprimento.
 A ação foi pro-
posta no início deste 
mês, em razão dos 
transtornos que o pés-
simo estado de con-
servação das ruas têm 
causado à população 
e visitantes e requer, 
além dos reparos ime-
diatos, a manutenção 
definitiva das ruas e 
avenidas danificadas, 
o que não deve ser fei-
to por meio de opera-

será o limite para a re-
alização da duplicação 
entre Pires do Rio e 
Catalão.
  A concessão do 
trecho da GO-080 fica 
condicionado à reali-
zação de uma nova ro-
dovia, pela concessio-
nária vencedora, entre 
a BR-153 e a GO-080. 
As praças de pedágios 
têm que ficar em um 
limite superior a 30 
quilômetros de distân-
cia entre uma e outra, 
a partir da divisa de 
Goiânia com os de-
mais municípios.
  Ainda de acor-
do com a publicação, 
o governo de Goiás, 
por meio da Agência 
Goiana de Transportes 
e Obras Públicas (Age-
top), ficará responsável 

ção tapa-buracos, mas 
com produtos de qua-
lidade, e serviços de 
compactação e nivela-
mento adequados.

Abandono 

 Na ação, a pro-
motora destaca que 
basta andar pela cida-
de para perceber que 
as principais ruas não 
têm recebido manu-
tenção necessária do 
poder público, estan-
do tomadas por ver-
dadeiras crateras que 
dificultam o trânsito 
de veículos e até de 

pela realização e or-
ganização do certame 
licitatório, bem como 
a fiscalização sobre os 
serviços realizados nas 
rodovias. Os contratos 
terão validade de 35 
anos e poderão ser re-
novados caso atendam 
as exigências estabeleci-
das pelo governo.

pedestres e ciclistas.
 “A má conser-
vação vem causando 
transtornos não só à 
coletividade, como 
também prejuízos fi-
nanceiros, conside-
rando o fato de que os 
donos de carros, não 
raramente, têm pneus 
e amortecedores dani-
ficados pelos constan-
tes impactos causados 
pelos inúmeros bura-
cos espalhados pela 
cidade”, afirma Liana 
Schuler.
 Ela acrescen-
ta ainda que a cidade 
aparenta completo 

 Preço

 O texto não 
cita o valor específi-
co, mas ressalta que 
as tarifas e regras de 
ajustes e revisão se-
rão fixadas nas con-
formidades do edital. 
Na publicação, fala-se 
também que os rea-

abandono, pela po-
luição causada pelos 
buracos, situação que 
afeta o chamado meio 
ambiente artificial, res-
guardado pela Consti-

justes se darão anual-
mente e que variarão 
de acordo com as fun-
ções, características e 
dos custos específicos 
dos serviços de cada 
rodovia. O estado de 
conservação da rodo-
via também pesará no 
reajuste. Fonte: Mais 
Goiás

tuição Federal. (Cristia-
ni Honório / Assessoria 
de Comunicação Social do 
MP-GO - Fotos: arquivo 
da Promotoria de Justiça 
de Campestre) 

Veja os trechos que serão privatizados:

Rodovia

GO-010

GO-060

GO-080

GO-020

GO-070

GO-213

Trecho

Goiânia- Entrocamento com a GO-330

Goiânia/São Luís de Montes Belos/Iporá/
Piranhas

Goiânia/São Francisco de Goiás
(entroncamento da BR-153)

Goiânia/Bela Vista/Cristianópolis/Pires do Rio/
Catalão

Goiânia/Cidade de Goiás

Morrinhos/Caldas Novas

Total de Km’s

54

309

91

251

118

61

Foto: Divulgação


