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Campos Verdes

Santa Terezinha Crixás

Evasão do minério para outros estados e exploração da 
reserva garimpeira também estavam na pauta do even-
to. Pág. 4

Em menos de 15 meses de gestão, o presidente da Câ-
mara Municipal de Santa Terezinha de Goiás, Usiel Ca-
bral, transformou o prédio da casa de leis que passou 
por uma ampla reforma durante o ano de 2017. Pág. 3

O destaque foi a presença de várias lideranças políticas do Estado, entre elas os pré-candidatos ao governo Daniel Vilela  e Ronaldo Caiado, o que mostra o prestígio do líder 
político local. Pág. 3

Tributação de minérios
é tema de debate no município

Reforma da Câmara Municipal 
resolve problemas de anos

O governador esteve no distrito no Dia Internacional da Mulher, 08 de março, para inaugurar oficialmente 
25.500m² de  pavimentação asfáltica de vias urbanas e outras obras. Pág. 11

Plínio e Marconi entregam
obras no distrito de Auriverde

Aniversário de 60 anos de
Vateco é celebrado com muita festa
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Reflexão do dia

Por Fernando Arataque 

Geral

  Para Pensar
PRA PENSAR...FEUDOS POLÍTI-
COS...É HORA DE REJUVENESCER...
Todo castelo um dia cai...O Brasil tor-
nou-se um país acéfalo, sem lideranças 
nacionais respeitadas. O recente êxodo 
de políticos para os cárceres, motivado 
pela Lava Jato, veio simplesmente ex-
por um problema antecedente. A polí-
tica brasileira é dominada pela mesma 
geração há 40 anos. Com algumas ex-
ceções, a maioria destes representantes 
políticos, hoje entre os 60 e os quase 90 
anos de idade, é esvaziada de talento, 
de compromisso público e de honesti-

dade. Barricados dentro de suas próprias cidadelas, não contribuíram 
para a revitalização gradativa do sistema político. Todos já foram cicli-
camente tudo, de vereadores a prefeitos, de deputados a ministros, de 
senadores a governadores. Se surgiram novas lideranças, foram sobre-
tudo aquelas geradas dentro das mesmas dinastias ou cumplicidades. 
É absolutamente surpreendente que um brasileiro de 45 anos encontre 
na urna eletrônica praticamente os mesmos rostos de quando votou 
pela primeira vez. Opinião pública frágil, falta de treino democrático 
e população ainda pouco qualificada permitiram que esses castelos se 
fossem erguendo.Está na hora de começar a demoli-los antes que se 
tone uma grande masmorra e venha aprisionar os nossos sonhos,é pre-
ciso ocupar os espaços e mostrar que você tem interesse em participar 
da vida politica de seu município,seja como eleitor esclarecido ou como 
candidato.pois como diz a máxima de Platão:quem não gosta de politi-
ca será governado pelos que gostam... (Edson Mendes)
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Luz

 É! Sempre chega a noite escura e com 
ela os arrepios, o medo de fechar os olhos e 
encarar o que nos vai por dentro, os medos 
que nos limitam, as cordas grossas das nossas 
fraquezas que nos amarram ao chão raso do 
que temos sido. Não sou só eu nem só você. 
Em todos, uma hora, cai e pesa o manto es-
curo da descrença, a sensação de que não dá 
mais, a anestesia no moral, o pau seco baten-
do na espinha da coragem fazendo-a curvar. 

 Para todos vem a noite fria da vontade de parar. O momento em 
que, mãos nos joelhos, curvados como os submissos- não genuflexos como 
os que com fé esperam- quase nos despedimos do melhor em nós e que-
damos, frouxos de cansaço e desilusão, nas sarjetas sujas das ruas escuras 
e estreitas da desesperança.
 Não há como fugir nem é preciso negar. Todos um dia sentem dobrar 
os joelhos, faltar forças para suster os braços em guarda para mais um round 
da diária luta travada mais contra si que contra o mundo ou os outros. 
 Eu, que a muitos pareço forte e a outros pareço exemplo, já abracei os 
joelhos, deitado em um canto de mim. Eu, que ensino também a viver, já me 
quis tirar a vida na cegueira da boca na lona, na vertigem de não conseguir 
me erguer do knockout de alguma fatalidade. Ninguém é tão grande e forte, 
tão senhor de si e do mundo, que já não tenha sentado sob o chuveiro ligado 
e misturado à água quente que caía o soluço desesperado das suas lágrimas. 
Ninguém é tão infalível que não tenha, por qualquer segundo, vacilado em 
sua certeza, hesitado em sua razão, parado, reticente em sua marcha.
 Para todos vem o medo. Para qualquer um falta um dia a força. 
Ninguém é tão acompanhado e firme que não passe uma noite sequer no 
abandono de sua  própria miséria humana. Nada é tão humano como a 
dor e a fragilidade. De finitude e impotências somos feitos.  
 Mas tão certo quanto isso também é o fato de podermos ser mais do 
que temos sido, fazermos mais do que temos feito. Há em nós um estranho 
fermento que quando bem manejado cresce e que crescendo faz luzir em nós 
um brilho que expulsa a noite que nos habitava e que nos fazia  curvados. Há, 
em mim e em cada um uma centelha, uma sarça caída do alto, uma fagulha, 
de Deus ou de Hefesto, de Prometeu ou de Dioniso, que nos faz de novo re-
tos, que nos põe então de pé e faz a retina ver o adiante. Respira em nós ainda, 
mesmo que sufocado, um eco do sagrado, algo que nos suspende e sustêm 
acima do chão raso das pequenas faltas ou das pesadas culpas. Grita em nós, 
mesmo que  ouçamos sussurrada, a voz de um desejo plantado, nutrido e 
alimentado, que se nega a morrer de espera, que não admite ser só retrato na 
parede e doer, em uma noite comum, regado a bebida barata.
 É a força indevassável dessa brasa que acende em nós o elã da alegria, 
que faz abrir os olhos na manhã de todos os dias e levanta o corpo surrado da 
batalha do dia anterior. É isso que agita e move, que turbilhona e empurra, 
que faz de novo abertos os risos que dão para os corredores da infância. É isso 
que muda a história, que liberta as gentes do julgo de qualquer corrente, que 
convulsiona as leis espúrias e amedronta os que libam com o suor dos outros. É 
isso que  faz pequena a morte e leva para longe o medo, seu mais fiel escudeiro.
 Amanhecemos! Sempre amanhecemos! Não ha noite tão escura 
que impeça o sol de vir. Não há naufrágio que impeça o sonho de vir de 
novo à tona. Não há império que nunca acabe ou dor que não consuma 
a si mesma e mingue. Só não se pode vencer o tempo, senhor de todas as 
coisas, mas com ele não convém empunhar armas. Antes, é bom dele ser 
amigo  e dele fruir os benefícios. O tempo é hospitaleiro e sempre serve 
bem à mesa os que dele se fazem parceiros. Fruamos enquanto dele somos 
convivas, pois que ele nunca deixa a mesa. Um dia, cujo brilho não quero 
ver no horizonte de meus castanhos olhos, ele me pedirá que saia, que 
deixe vago o assento para que outro o ocupe. Assim será com nós todos. 
 Comamos e bebamos. Cantemos e aproveitemos enquanto esti-
vermos à mesa do tempo. (Petras)

 Linha do Tempo

Fotos da década de 80 do Santuário Nossa Senhora da Penha - Guarinos Go
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Pilar de Goiás Comemoração

O destaque foi a presença de várias lideranças políticas do Estado, entre elas os pré-candidatos ao governo Daniel Vilela
 e Ronaldo Caiado, o que mostra o prestígio do líder político local

Aniversário de 60 anos
de Vateco é celebrado com muita festa

 No último dia 
17 de março o ex-prefei-
to da cidade de Pilar de 
Goiás, Waltemir Soares 
Batista, ou simplesmen-
te Vateco, como é conhe-
cido no município e re-
gião, completou 60 anos 
de idade e, para festejar 
a data, sua família pre-
parou uma grande festa 
de aniversário, regada 
de churrasco, delicioso 
almoço, refrigerante, 
cerveja gelada e muita 
animação ao som da 
banda Cana Caiana, Gui 
Rocha e Rafael e Car-
linhos do Pilar, com a 
participação de Domin-
gos da Sanfona. A data 
oficial do aniversário 
do ex-prefeito Vateco, 
que é pai do atual pre-
feito Sávio Soares, é 15 
de março, mas a famí-
lia deixou para celebrar 
no dia 17, sábado. 
 Durante a rea-
lização da festa, além 
dos pronunciamentos 
das autoridades pre-
sentes, cheias de elo-
gios ao aniversariante, 
também foram feitas 
inúmeras homenagens 
ao líder político que 
hora celebrava seus 60 
anos, muitos deles de-
dicado à vida pública. 
Uma das homenagens 
mais emocionantes foi 
feita por seus familia-
res, por meio de um 
painel que apresentou 
uma retrospectiva de 
sua vida pública e pri-
vada, destacando suas 
ações políticas e suas 
qualidades como ci-
dadão, pai de família e 
esposo, o que deixou o 
aniversariante visivel-
mente emocionado.
  Nossa repor-
tagem conversou com 
algumas das principais 
figuras políticas presen-
tes ao evento, os quais 
não mediram esforços 
para prestigiar o amigo 
Vateco, a exemplo do 
deputado federal Da-
niel Vilela, que está na 
corrida eleitoral como 
pré-candidato a gover-
nador do Estado. Se-
gundo o parlamentar, a 
data é sem dúvida um 
dia especial para o povo 

de Pilar e pare ele, que 
é amigo do Vateco e do 
prefeito Sávio, os quais 
classificou de figuras 
importantes e queridas 
por todos os líderes do 
MDB do Estado de Goi-
ás. “Vateco é um grande 
líder de nosso partido, 
foi um excelente admi-
nistrador que gerou um 
fruto muito importante 
para o cenário político 
estadual. Vejo o jovem 
prefeito Sávio fazendo 
aqui uma grande gestão, 
registrando seu nome 
na história de Pilar e de 
Goiás, como um dos 
prefeitos mais jovens e 
competentes da história 
do nosso Estado. Venho 
aqui hoje por dois mo-
tivos: pela amizade que 

nutro por eles e, como 
presidente estadual do 
MDB, para trazer o re-
conhecimento de nos-
so partido a esse nosso 
amigo”, disse Vilela.
  Para o deputa-
do federal Pedro Cha-
ves, Vateco, que segun-
do ele é amigo seu de 
longas datas, desde que 
quando foi vereador por 
Pilar, é um ícone da po-
lítica regional e merece 
todo o carinho e reco-
nhecimento das lideran-
ças estaduais do MDB. 
“Hoje, quando Vateco 
completa 60 anos, eu fiz 
questão de remarcar ou-
tros compromissos para 
estar aqui com ele e com 
nosso prefeito Sávio, 
que vem fazendo uma 

brilhante administra-
ção em Pilar de Goiás, 
e trazer a ele o nosso 
abraço com o objetivo 
de fortalecer nossos la-
ços de amizade”, afir-
mou o deputado.
  Quem também 
falou com nossa repor-
tagem foi o senador 
Ronaldo Caiado, outro 
governadoriável pre-
sente, que relembrou 
sua relação com o mu-
nicípio e destacou sua 
alegria de ter a amizade 
e o carinho do Vateco, 
um homem que, em 
sua opinião, é uma re-
ferência para a região. 
“Vateco é um homem 
de peso moral, de mui-
ta força política e uma 
grade credibilidade que 

faz com que as lideran-
ças políticas do Estado 
voltem sua atenção para 
a cidade de Pilar nessa 
data de seu aniversá-
rio. São essas pessoas 
que amam sua terra, 
que tem espírito públi-
co que nos faz acredi-
tar em dias melhores. 
Parabéns Vateco por 
chegar aos 60 anos 
com muita energia e 
por ter, ao longo desse 
anos, construído um 
grande legado. Eu ti-
nha um compromisso 
de comer uma paçoca 
com o Vateco aqui hoje 
e, disse a mim mesmo: 
em qualquer lugar que 
eu estiver vou chegar 
lá, e cá estou”, finali-
zou Caiado.

 Com um bri-
lho especial nos olhos, 
o que evidenciava sua 
emoção, o prefeito Sá-
vio Soares também fa-
lou com nossa reporta-
gem e demonstrou toda 
sua alegria e satisfação 
por receber, na festa de 
aniversário de seu pai, 
amigos e companheiros 
políticos. “Meu pai com-
pleta hoje seus 60 anos 
com uma longa e lin-
da história para contar. 
Ele é o braço direito de 
nossa administração, o 
esteio de nossa casa, da 
família e hoje é um dia 
de felicidade por poder 
comemorar com ele essa 
data especial, ao lado de 
amigos especiais. Tenho 
certeza que ele deve es-
tar com o coração ra-
diante de alegria por 
ver tantas pessoas aqui, 
de todas as regiões do 
município, de cidades 
visinhas, companheiros 
políticos, passando a ele 
essa mensagem de cari-
nho e de reconhecimen-
to”, disse o prefeito.  
 Vateco se apre-
senta como um dos 
maiores, se não o maior 
líder político da região, 
por sua trajetória políti-
ca, e isso foi demonstra-
do nesse evento, devi-
do ao comparecimento 
de uma multidão de 
populares locais e da 
região, além dos pre-
feitos circunvizinhos 
Marcos Cabral (Santa 
Terezinha), Jacob Ferrei-
ra (São Luiz do Norte) 
e Zazá Elói (Hidrolina), 
acompanhados de seus 
respectivos vices e ve-
readores; deputados es-
taduais Bruno Peixoto e 
José Nelton; deputados 
federais Pedro Chaves 
e Daniel Vilela, este, pré-
candidato ao governo 
de Goiás, e do senador 
Ronaldo Caiado, tam-
bém pré-candidato ao 
cargo de chefe do execu-
tivo estadual. Vale ressal-
tar, que essa é a primeira 
vez que uma autoridade 
política local reúne dois 
governadoriáveis em um 
só evento, o que reafirma 
seu o conceituado históri-
co político e pessoal.

Fotos: Lanuzio Vicente

Vateco discursa ao lado da família e de autoridades políticas
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Campos VerdesTributação

 O plenário da 
Câmara Municipal 
da cidade de Campos 
Verdes foi palco de 
uma audiência públi-
ca provocada pela Co-
mesgo - Cooperativa 
Mista dos Garimpei-
ros de Esmeraldas do 
Estado, com apoio da 
Prefeitura, que teve 
o objetivo de discutir 
problemas relativos 
ao valor dos tributos, 
evasão da esmeralda 
para outros estados e 
exploração da reserva 
garimpeira. 
 O evento acon-
teceu no dia 23 de 
março e contou com a 
participação de auto-
ridades da área, além 
de um grande núme-
ro de populares. O ato 
contou ainda com a 
atuação do deputado 
estadual Simeyzon Sil-
veira (PSC), presidente 
da Comissão de Minas 
e Energia da Assem-
bleia Legislativa.
  Entre os pro-
blemas apresentados 

o mais incisivo e deba-
tido diz respeito à tri-
butação cobrada pela 
Secretaria da Fazen-
da de Goiás (Sefaz), 
que requer a alíquota 
de ICMS de 17% para 
operações internas, ou 
seja, feitas dentro do 
estado, e 12% caso a 
operação seja interes-
tadual. Segundo a Co-
mesgo, hoje é cobrada 
uma tributação alta 
em Goiás, se compara-
do com outros estados 
como Bahia e Minas 
Gerais, onde a tribu-
tação é menor que 7%, 

fazendo com que ga-
rimpeiros tirem as no-
tas fiscais em outros 
estados, diminuindo 
assim a arrecadação 
em Goiás.
  Durante os de-
bates, vários proble-

mas e soluções foram 
apontados pelos de-
batedores presentes, 
restando ao deputa-
do Simeyzon Silvei-
ra sugerir uma ação 
conjunta por meio de 
uma equipe represen-
tativa, com a presença 
da Sefaz, de coopera-
tivas, prefeitura, Fieg, 
SED e empresários, o 
que, segundo ele, será 
mais eficiente para 
que resultados sejam 
alcançados. O deputa-
do também informou 
que cumprirá agenda 
nas secretarias espe-
cíficas e com gestores 
do assunto para que 
em breve, leve resul-
tados práticos para 

Campos Verdes.
  De acordo com 
o prefeito Haroldo Na-
ves, debater a possibi-
lidade da redução da 
carga tributária das es-
meraldas e do xisto foi 
positivo e afirmou, em 
suas redes sociais, que 
já fez gestão junto ao 
Governador e o Secre-
tário da Fazenda para 
alcançar esse objetivo. 
Vale ressaltar, que o 
prefeito Haroldo tem 
batalhado incansavel-
mente em defesa da 
mineração de Campos 
Verdes. Recentemen-
te, ele recebeu, em seu 
gabinete, o geólogo 
Osmar Santos e vários 
proprietários de mi-

nas, para debater as-
suntos relacionados à 
mineração.
  Além de um 
grande público, a au-
diência publica con-
tou com a presença 
do prefeito Haroldo 
Naves, do presidente 
da Comesgo Célio Al-
ves; do vereador Sgt. 
Fernando; do repre-
sentante da Secretaria 
de Desenvolvimento 
Econômico (SED), An-
dré Luiz Pereira e da 
Delegacia Regional de 
Fiscalização de Goia-
nésia, delegado Luiz 
Antônio de Faria; se-
cretário de Mineração 
de Campos Verdes, 
Wemerson Medei-
ros; vice-presidente 
da Federação das In-
dústrias do Estado de 
Goiás (Fieg), Gilberto 
Martins; representan-
tes do Departamento 
Nacional de Produção 
Mineral (DNPM), Ail-
son Machado e Nelson 
Gonçalves; proprietá-
rio da empresa Itaobi 
Transportes, Gustavo 
Retz; presidente do 
Comitê Setorial da 
Mineração (Casmin), 
Wilson Borges; do re-
presentante da Coo-
perativa Camp, Nival 
Nunes e do deputado 
estadual Simeyzon Sil-
veira.

Evasão do minério para outros estados e exploração da reserva garimpeira também estavam na pauta do evento. 
Mas o objetivo principal foi a possibilidade da redução da carga tributária das esmeraldas e do xisto

Programa tem o objetivo de levar banda larga a regiões e municípios sem acesso ou com acesso precário à internet.
Segundo o governo, 40 mil localidades no país serão beneficiadas.

Tributação de minérios
é tema de debate em Campos Verdes

Haroldo Naves assina termo de adesão com Governo Federal 
para ampliar acesso à banda larga em Campos Verdes

 Em cerimônia com 
prefeitos em Brasília, na 
última segunda-feira (12), 
o prefeito de Campos Ver-
des, Haroldo Naves, as-
sinou com o ministro da 
Ciência, Tecnologia, Ino-
vações e Comunicações 
(MCTIC), Gilberto Kassab, 
termo de adesão ao progra-
ma Internet para Todos. O 
presidente Michel Temer 
participou da solenidade.
 As conversações, 
entre o ministro Gilberto 
Kassab e Haroldo Naves, 
facilitaram para que o mu-
nicípio assinasse o termo de 
adesão, garantindo assim, 
o acesso à internet banda 
larga através de antenas a 
serem instaladas em locais 
de maiores necessidades. 

  A iniciativa será 
de caráter transformador, 
visto que a internet vai 
mudar a vida de muitas 
pessoas. Garantir que os 
moradores dessas comu-
nidades possam se comu-
nicar com seus familiares, 
fazer cursos de capacita-
ção, graduação à distância 
além de ajudar a impul-
sionar o desenvolvimento 
econômico do município.
 O programa In-
ternet para Todos é mais 
uma conquista da gestão, 
iniciada pelo prefeito Ha-
roldo Naves, cujo gestão já 
está empenhada em aten-
der todos os requisitos do 
Ministério para acelerar 
a chegada do programa o 
mais rápido possível.  

  Os municípios que 
entraram na primeira fase 
do Internet para Todos co-
meçarão a receber as an-
tenas em maio, de acordo 
com o MCTIC, que prevê 
instalar 200 antenas por dia. 
Cabe as prefeituras indicar 
onde serão instaladas as an-
tenas para distribuição do 
sinal de internet, bem como 
garantir a segurança da 
área e custear as despesas 
de energia elétrica.
  O Satélite Geoes-
tacionário de Defesa e Co-
municações Estratégicas 
(SGDC), em órbita desde 
maio de 2017, vai garan-
tir a conexão. O satélite 
recebeu R$ 3 bilhões em 
investimento e tem vida 
útil de 18 anos.

Fotos: Divulgação

Prefeito Haroldo acompanhou de perto as discussões 
da audiência pública
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Crixás Benefícios

A cerimônia aconteceu nas dependências do Salão Paroquial, na noite do último dia 27, com a
presença de autoridades locais, representantes do sistema NAME e pais de alunos

Prefeitura de Crixás faz
lançamento do Sistema NAME de Ensino

 Pensando em 
oferecer uma educação 
pública de qualidade 
aos alunos da educa-
ção infantil de Crixás, 
o prefeito Plínio Paiva, 
por meio da secretaria 
municipal da educa-
ção, comandada pela 
secretária Jucélia Ro-
drigues, implantou no 
município o sistema 
educacional NAME 
(Núcleo de Apoio a 
Municípios e Estados), 
uma solução educa-
cional que pertence a 
Pearson, líder em edu-
cação no mundo, pre-
sente em mais de 70 
países e que proporcio-
na um ensino diferen-
ciado e qualificado.
 A cerimônia de 
lançamento do sistema 
de ensino aconteceu no 
Salão Paroquial, na noite 
do dia 27 de março, com 
as presenças do prefeito 
Plínio Paiva, vice-prefei-
to Dr. Junior, secretária 
da educação Jucélia Ro-
drigues, demais secretá-
rios municipais, verea-
dores, representantes da 
Pearson Brasil, servido-
res da educação e pais 
de alunos. Na ocasião, 
o consultor pedagógico 
da Pearson Brasil, Raoni 
Vieira falou com os pais 
e professores presentes 
sobre o sistema NAME.
  No Brasil 
há quase 20 anos, o 
NAME oferece uma 

solução educacional 
integrada, que já atin-
giu cerca de 200 mil 
alunos em mais de 
140 municípios. Vale 
observar, que os mu-
nicípios parceiros do 
NAME têm se destaca-
do no IDEB, haja vista 
que mais de 90% deles 
estão acima da média 
nacional e muitos al-
cançaram os primeiros 
e segundo lugar em 
nível nacional. “O sis-
tema NAME de ensino 
vem para somar com a 
educação de Crixás e 
com certeza vai trans-
formar nossa educa-
ção. Creio que hoje 
nosso município passa 
a possuir o melhor sis-
tema educacional do 
médio norte goiano, 
pois há anos é líder na 
nota do IDEB e esta-
mos muito contentes 
por conseguirmos esse 
sistema, que vai bene-

ficiar mais de 1500 alu-
nos”, disse o prefeito.
  Ainda segundo 
o prefeito Plínio, educa-
ção e saúde são e sem-
pre serão prioridades 
em sua gestão. “Edu-
cação e saúde serão 
sempre priorizadas em 
nosso mandato, pois eu 
entendo que a educa-
ção transforma vidas, 
muda o mundo e nós 
não podemos parar de 
fazer investimentos em 
educação. A educação 
faz a diferença nas vi-
das de nossas crianças, 
preparando-as para o 
exercício da cidadania. 
Quero aqui agradecer e 
parabenizar a nossa se-
cretária Jucélia, que foi 
quem descobriu o siste-
ma, viajou a São Paulo 
para conhecê-lo e bata-
lhou para que pudésse-
mos trazer esse grande 
benefício para Crixás”, 
concluiu Plínio.

  Em sua fala, a 
secretária Jucélia res-
saltou o comprome-
timento da adminis-
tração municipal com 
a educação e, citando 
trechos bíblicos do livro 
de Gêneses, reafirmou 
que assumiu a bandeira 
da educação e que vai 
colaborar, juntamente 
com todos os envol-
vidos, para a cons-

trução de uma nova 
educação através do 
sistema NAME de ensi-
no. “Nosso desejo é que 
todos tenham oportuni-
dades iguais. De nada 
valeria a luta pela es-
cola pública gratuita 
sem que nela viesse a 
formação do cidadão 
democrático. Estamos 
oferecendo melhorias 
no ensino e, por isso, 
quero agradecer ao pre-
feito Plínio e ao vice Dr. 
Júnior pela concretiza-
ção desse sonho. Sabe-
mos que foi feito um in-
vestimento audacioso, 
mas estou certa de que 
colheremos frutos de 
uma educação pública 
de qualidade”, disse Ju-
célia, que se emocionou 
durante sua fala.
  Jucélia Rodri-
gues também falou com 
o Imprensa do Cerrado 
sobre o NAME. Para 

ela, o sistema represen-
ta um grande ganho 
para a educação mu-
nicipal, pois pertence 
a uma empresa líder 
em educação no mun-
do e traz um material 
didático moderno e de 
qualidade, um mate-
rial alfabetizador, com 
distribuição gratuita do 
kit do aluno, capacita-
ção para os professores, 
um portal de orientação 
para os professores, de 
forma que é um siste-
ma completo na área 
de educação municipal. 
“O NAME tem a mes-
ma qualidade do siste-
ma COC de ensino, que 
também pertence à Pe-
arson, no entanto com 
material voltado para a 
educação pública. Eles 
nos darão toda acessa-
ria pedagógica e todo 
material pedagógico 
tanto para o professor 
quanto para o aluno. 
O sistema atenderá a 
educação infantil, que é 
creche e pré-escola, e a 
primeira fase do ensino 
fundamental, do pri-
meiro ao quinto ano”, 
concluiu a secretária.

Presos são transferidos para presídios estaduais
 Com forte es-
quema de segurança, a 
operação teve início por 
volta das 5 horas da ma-
nhã desta segunda-fei-
ra (26/3), quando nove 
presos da Penitenciá-
ria Odenir Guimarães 
(POG), dez da Casa de 
Prisão Provisória (CPP), 
29 do Núcleo de Custó-
dia e dois da Central de 
Triagem, seguiram para 
o Presídio Estadual de 
Anápolis.
 Para o presídio 
de Formosa seguiram 

18 detentos da POG, 
dez da CPP e três do 

Núcleo de Custódia. 
O Núcleo de Custódia, 

Fotos: Jota Eurípedes

por sua vez, recebeu 
três presos que esta-

vam na Penitenciária 
Odenir Guimarães.
 As ações fazem 
parte da política imple-
mentada pela DGAP, 
onde os presos são re-
cambiados com base 
em levantamento dos 
serviços de inteligência 
do órgão, de modo a 
preservar a segurança 
nos presídios goianos.
 A operação foi 
realizada pelo Grupo 
de Operações Peni-
tenciárias Especiais 
(Gope), com o apoio 

da Regional Metropo-
litana Penitenciária e 
do Comando de Mis-
sões Especiais da Po-
lícia Militar (Grupo de 
Radiopatrulha Aérea 
(GRAer), Batalhão de 
Operações Especiais 
(Bope), Regimento de 
Polícia Montada (RP-
Mont), Grupo de Inter-
venção Rápida Osten-
siva (Giro) e Batalhão 
de Choque).Comuni-
cação Setorial Diretoria-
Geral de Administração 
Penitenciária (DGAP)

Fotos: Lucivaldo Cunha

Prefeito Plinio Paiva, vice-prefeito Dr. Junior e a secretária de Educação Jucélia 
Rodrigues entregam para os professores o material do Sistema Name
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CrixásInfraestrutura

Foram 3 equipamentos adquiridos em 15 meses de gestão, Sávio 
Soares comemora as conquistas

Prefeitura de Pilar de 
Goiás renova frota de 

veículos

 A Prefeitura de 
Pilar de Goiás, adqui-
riu em pouco mais de 
um ano de gestão, Três 
Equipamentos Novos 
para reforçar a frota 
do município, sendo 
um Trator Agrícola 
equipado no valor de 
R$ 166 mil reais, fruto 
de uma emenda do Se-
nador Ronaldo Caiado 
(DEM). Uma Retroes-
cavadeira entregue no 
dia 17 de março adqui-
rida com recursos de 
emenda parlamentar 

do Deputado Federal 
Pedro Chaves (MDB) 
no valor de R$ 175 mil 
e, agora, um Cami-
nhão Zero Km no va-
lor de R$ 275 mil reais 
Compactador de Lixo 
encaminhado pelo De-
putado Federal - Da-
niel Vilela (MDB).
  Os novos veí-
culos e equipamentos 
são justamente para 
dar melhores condi-
ções de trabalho aos 
condutores e mais 
tranquilidade para 

quem precisa desse 
serviço. Cerca de R$ 
616 mil reais em recur-
sos de emendas parla-
mentares e do tesouro 
municipal foram gas-
tos para a compra de 
novos veículos e equi-
pamentos para o mu-
nicípio.
  A renovação 
da frota é um com-
promisso de manter 
Pilar de Goiás referên-
cia em todo Estado. 
“São veículos novos e 
que, além de moder-

Os documentos foram entregues ao presidente da câmara Tiago Dietz, em evento com presença do governador Marconi Perillo

Deputado Iso Moreira entrega autorizos
para concessão de benefícios para Crixás

 Um dos mais 
atuantes deputados 
estaduais de Goiás, o 
deputado Iso Moreira 
(PSDB) repassou, na 
manhã do último dia 
08, para as mãos do 
Presidente da Câmara 
de Crixás, Tiago Dietz, 
diversos autorizos do 
Governador Marconi 
Perillo para execução 
de obras e serviços. A 
entrega aconteceu du-
rante a passagem do 
governador Marconi 
Perillo pelo distrito de 
Auriverde por ocasião 
da inauguração da pa-
vimentação asfáltica de 
vias urbanas e de ou-
tros benefícios.
 Observado por 
uma multidão e pelo 
prefeito Plínio Paiva, 
Iso Moreira se dirigiu 
ao governador Marco-
ni Perillo para agrade-
cer pelas várias auto-
rizações destinadas ao 
município de Crixás e 
aproveitou para dizer 
que tudo o que fez e 
fizer por aquele mu-
nicípio ainda é pouco, 
porque, segundo ele, 
a comunidade tem 
contribuído muito em 

todas eleições em que 
o deputado vem dis-
putando. “Sou sempre 
um dos deputados es-
taduais mais votado na 
cidade em todas as elei-
ções, então sou muito 
grato a todos vocês. Me 
sinto em casa quando 
venho a Crixás” decla-
rou o deputado.
  Na ocasião, o 
deputado Iso Moreira 
fez questão de nomear 
uma por uma as au-
torizações concedidas 
pelo governador, en-
tre elas estão: Autori-
zo para a aquisição de 
um ônibus escolar; Um 
cheque-comunitário 

para a construção de 
um galpão na Escola 
Municipal Sebastião 
Rodrigues de Brito, no 
Setor Morada do Sol; 
Um cheque-comuni-
tário para a constru-
ção de uma praça em 
Auriverde e 100 che-
ques-reforma 3º setor 
para pessoas de baixa 
rendas, portadoras de 
necessidades especiais.
  Posteriormen-
te, em entrevista cedi-
da ao nosso periódico, 
a atitude do deputado 
de sempre ajudar a co-
munidade de Crixás 
foi, inclusive, elogiada 
pelo vereador presi-

dente da Câmara Tiago 
Dietz. “O município 
nunca vivenciou uma 
contribuição tão signi-
ficativa de um único 
deputado. É um dos 
maiores valores em 
emendas já destinadas 
por parlamentar esta-
dual o que nos deixa 
orgulhosos e agradeci-
dos”, disse o vereador 
Tiago Dietz. 
  Os documen-
tos para concessão de 
benefícios são resul-
tados do trabalho do 
vereador Tiago Dietz, 
que sempre vem desta-
cando que Iso Moreira 
chegou à cidade para 

somar e contribuir com 
as principais demandas 
municipais e também 
para ser mais um repre-
sentante de Crixás no 
Legislativo Goiano. 

 Contribuição 
 
 O prefeito Plí-
nio Paiva agradeceu o 
empenho do Deputado 
e do Vereador Tiago 
Dietz por contribuir na 
construção de nova his-
tória para Crixás por-
que, segundo ele, “as 

emendas e os benefícios 
ajudam muito nesse 
momento de falta de 
recursos e verbas para 
desenvolver os servi-
ços, Buscamos a com-
posição para aquilo que 
acredito, para mudar a 
cidade é preciso traba-
lho e união. Tiago Dietz 
e Iso Moreira tem mos-
trado como se faz polí-
tica em benefício da co-
letividade, destinando 
recursos para Crixás, 
sem ranço partidários”, 
disse Plínio.

Fotos: Lanuzio Vicente/Lucivaldo Cunha

nizarem a frota das 
Secretarias, dão mais 
segurança, qualidade 

no serviço oferecido e 
atendem tanto a zona 
urbana como os nos-

sos pequenos produ-
tores rurais”, disse o 
prefeito, Sávio Soares.

Vereador Tiago Dietz  mostrando os autorizos concedidos pelo governador

Fotos: Divulgação
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Uirapuru Benefícios

Na ocasião, Marconi Perillo vistoriou obras do programa Goiás na Frente e participou de ato de entrega de benefícios
e assinatura de convênios

Prefeito Bila recebe governador em Uirapuru

 O governador 
Marconi Perillo esteve 
em Uirapuru na últi-
ma quarta-feira, dia 21, 
onde foi recepcionado 
pelo prefeito Ailton 
Neri de Amorim, seu 
vice José Wilson, se-
cretários e vereadores 
municipais. A visita 
governador, que che-
gou ao município ao 
meio dia, teve o obje-
tivo de vistoriar obras 
do programa Goiás na 
Frente e assinar ordens 
de serviços em ato que 
aconteceu no Centro 
de Apoio Comunitário, 
a exemplo da liberação 
da obra de construção 
da GO-156 (Uirapuru/
Entroncamento da GO-
239 Mundo Novo), que 
faz parte dos 1,5 mil 
quilômetros de novas 
rodovias previstas para 
serem pavimentadas 
até o final de 2018. São 
34 quilômetros, com 
investimento de R$ 36 
milhões.
  Além da pavi-
mentação da rodovia 
já mencionada, na oca-
sião também foi feita a 
entrega de um cheque 
no valor de R$ 150 mil, 
referente à segunda 
parcela do programa 
Goiás na Frente, e 60 
cheques Mais Moradia 
para construção, no va-
lor de R$ 20 mil cada, 
totalizando R$ 1,2 mi-
lhão que, segundo o 
prefeito, vai aquecer o 
comercio local, pois as 
pessoas comprarão os 
materiais de constru-
ção no município. 
 “Hoje sem dú-

vidas é uma data mui-
to importante para Ui-
rapuru, haja vista que 
nosso Governador está 
aqui entregando bene-
fícios importantes não 
apenas para nosso mu-
nicípio, mas para toda 
a região. Quero agra-
decer ao Marconi que 
sempre tem ajudado 
nossa administração. É 
importante lembrar, que 
o governador também 
nos concedeu R$ 1,5 
milhão para asfalto ur-
bano, os quais vão bene-
ficiar bairros do municí-
pio como o Maracanã e 
também o povoado de 
Vila Sertaneja”, ressal-
tou o prefeito Bila.
  De acordo com 
o prefeito, o início de 

sua gestão foi marca-
do por dificuldades, 
pois herdou dívidas 
de gestões anteriores, 
a exemplo do Uirapu-
ruPrev. Segundo ele, 
sua administração já 
pagou quase R$ 800 
mil de dívidas da pre-
vidência municipal. 
  “Isso daria para 
nós construirmos 40 
casas populares. Mas, 
graças a Deus e ao apoio 
do governador Marco-
ni, seu vice José Eliton e 
os deputados Giuseppe 
Vecci (federal) e Lin-
ciln Tejota (estadual), 
que é um guardião de 
nossa cidade, nós esta-
mos conseguindo supe-
rar essas dificuldades. 
Agradeço também ao 

nosso amigo Pedro Al-
ves de Oliveira, o Pedro 
Lagoinha, presidente da 
FIEG, que contribuiu 
para que a pavimen-
tação da GO 156, que 
liga Uirapuru a Mundo 
Novo, uma cobrança 
antiga da comunidade, 
se tornasse realidade. 
Agradeço ainda a todos 
que colaboram para o 
bom andamento de nos-
sa gestão, aos nossos se-
cretários e, em especial 
ao nosso vice-prefeito 
José Wilson e vereado-
res”, disse o prefeito ao 
nosso periódico.
 Por sua vez, o 
Governador Marconi 
declarou que o pre-
feito Bila é parceiro 
do governo de Goiás, 
pois é um homem bem 
intencionado com an-
seios do povo do mu-
nicípio de Uirapuru, e 
que estava ali para pa-
gar uma “promessa” 
ao presidente da FIEG, 
Pedro Lagoinha. 
  “O prefeito Bila 
é companheiro de pri-
meiro ordem de nossa 
governo. Um homem 
bem intencionado com 

esse município e com 
seu povo. Eu prome-
ti ao Pedro Lagoinha 
que só voltaria aqui 
no dia em que tivesse 
firmado um novo con-
trato para ser assinado 
com uma nova empre-
sa, já que a outra não 
conseguir dar prosse-
guimento na obra. Es-
tou aqui para autori-
zar o serviço para que 
as máquinas comecem 
a trabalhar”, declarou 
o Governador Marconi 
Perillo, que pediu para 
que os representantes 
da empresa, que vai 
construir a rodovia, 
que contratem pesso-
as da localidade e que 
iniciasse a obra de Ui-
rapuru para frente
 O presidente 
da Federação das In-
dústrias do Estado de 
Goiás – FIEG, Pedro 
Alves de Oliveira, co-
nhecido por Pedro La-
goinha, que é morador 
ilustre do município, 
agradeceu ao governa-
dor por sempre aten-
der aos pedidos ende-
reçados a Uirapuru, e 
atribuiu o fato à sua 

uma amizade com o 
Marconi e ao respaldo 
do prefeito Bila junto 
ao governo. “A pavi-
mentação asfáltica da 
GO 156, no trecho que 
liga nosso município 
à Mundo Novo é um 
sonho antigo e sempre 
foi o anseio do prefeito 
Bila, que lutou incan-
savelmente por essa 
obra. Bila, inclusive, só 
aceitou ser candidato 
à reeleição por um pe-
dido nosso e do gover-
nador. Ele só aceitou 
depois de ter do Mar-
coni a certeza que esse 
asfaltou sairia”, disse 
o presidente da FIEG.
 Estiveram pre-
sentes em Uirapuru, 
durante a visita do go-
vernador, os prefeitos 
visinhos Plinio Paiva, 
de Crixás e Zazá Elói, de 
Hidrolina; Pedro Lagoi-
nha, presidente da FIEG 
e o deputado estadual 
Lincoln Tejota, além de 
uma grande quantidade 
de populares, que com-
pareceram ao CACO, 
respaldando a adminis-
tração do prefeito Bila, 
como é conhecido. 

Fotos: Lanuzio Vicente

Prefeito Bila recebe das mãos do Governador várias cheques reforma

Prefeito Bila fazendo um discurso de agradecimento 
às autoridades presentes
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Santa Terezinha de GoiásCâmara Municipal

Câmara de Vereadores de Santa Terezinha viabiliza 
projeto de lei sobre conclusão de casa populares 

 Em sessão ex-
traordinária realizada 
no dia 27 de Março, a 
Câmara Municipal de 
Santa Terezinha apro-
vou o Projeto de Lei nº 
012/18, apresentado 
pelo Executivo Muni-
cipal. O projeto de lei 
busca viabilizar e con-
solidar o TAC (Termo 
de Ajuste de Condu-
ta), realizado entre a 
Prefeitura Municipal 
de Santa Terezinha, 
Ministério Público 
Federal e AGAB, que 
versa sobre as respon-
sabilidades de conclu-
são das obras de qua-
renta casas populares, 
localizados no setor 
residencial primavera.
 A proposi-
ção permite a contra 
partida da Prefeitura 
Municipal de Santa 

Terezinha para que ela 
adquira e forneça ma-
teriais para conclusão 
de obras das quarenta 
casas do Setor já citado 
acima. As obras tem o 
prazo de término até 
o mês de junho desse 
ano, sob pena de devo-

lução do recursos apli-
cados ali.
 Colocada em 
votação pela mesa di-
retora do Legislativo 
Terezinhense, a maté-
ria foi aprovada por 
unanimidade pelos 
seguintes vereadores: 

Usiel Cabral, Jair do 
Opção, Carlos  Alber-
to, André Mariano, 
Cleusa Marques, Tiana 
do Lago, Cida do Cor-
reio, Moises Moreira, e 
Ailton de Lima.
 O presiden-
te da Casa, vereador 

Usiel Cabral (DEM), 
exaltou a matéria 
aprovada pelos nobre 
edis daquela casa de 
lei, principalmente, 
porque dá solução ao 
um impasse que se ar-
rastava a anos. “É um 
projeto que será im-
portante para a ques-
tão dos programas ha-

bitacionais populares 
do município, assim 
como de infraestrutura 
acerca do trabalho que 
está sendo feito naque-
le setor. Já são anos de 
impasse que agora vão 
ser solucionados com 
participação da Câma-
ra Municipal de Verea-
dores”, afirmou Usiel.

Paixão de Cristo encenada em
Pilar de Goiás emociona moradores e turistas

 Aconteceu on-
tem (30/3) a tradicio-
nalíssima encenação 
da Paixão de Cristo em 
Pilar de Goiás. Com a 
participação de atores 
locais, a peça chamou a 
atenção pela originali-
dade e beleza das ence-
nações, principalmen-
te nos papeis de Jesus 
Cristo, Maria e Maria 
Madalena.
 Encenado há 
mais de vinte anos, a 
paixão de Cristo foi 
apresentada mais uma 
vez na Praça das Mães, 
com o texto totalmente 
baseado no evangelho 

cristão, com passagens 
marcantes, como a Dan-
ça de Salomé, o enforca-
mento de Judas, a Santa 
Ceia, e a Via Sacra, que 
envolve o calvário de 
Cristo e sua crucifica-
ção, e a Ressurreição. 
 A fachada e 
campanário dos sinos 
da Igreja Nossa Se-
nhora do Pilar foram 
os cenários para as 
apresentações teatrais 
da Paixão de Cristo de 
Pilar de Goiás. Como 
acontece todo ano, cen-
tenas pessoas foram 
prestigiar a peça, vin-
das de diversas cidades 

circo vizinhas e de ou-
tros cantos do Estado.
  “ E s p e t á c u l o 
maravilhoso, muito 
organizado, com estru-
tura e cenário moderno 
que realmente me emo-
cionou, estão todos de 
parabéns,” comentou 
uma turista de Goiânia.
 A peça é apre-
sentada por um grupo 
formado por jovens li-
gado a paroquia de Pi-
lar de Goiás, cujo quais 
buscam contribuir com 
a valorização da cul-
tura local, mantendo a 
tradição do espetáculo 
da paixão de Cristo.

Fotos: Nathalia Freitas

Vereadores debatem o projeto enviado pelo executivo de Santa Terezinha

Fotos: Lanuzio Vicente
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Em menos de 15 meses de gestão, o presidente da Câmara Municipal de Santa Terezinha de Goiás, Usiel Cabral, transformou o prédio da 
casa de leis que passou por uma ampla reforma durante o ano de 2017

Reforma da Câmara
Municipal resolve problemas de vários anos

Direção do presídio de Crixás é recomendada a
acionar plantão do MP em caso de crise ou operações

 O prédio que 
estava sucateado pas-
sou por uma ampla 
reforma do teto, parte 
elétrica foi totalmente 
modernizada, insta-
lação de uma sonori-
zação digital para fa-
cilitar a comunicação 
durante as sessões, wifi 
gratuito, revitalização 
da sala de comissões e 
da presidência, insta-
lação de um novo piso 
e reforma dos assentos 
do plenário. 
 “Iniciamos as 
obras pelo teto do pré-
dio que estava com-

prometido, depois se-
guimos para a parte 
elétrica que acumulava 
problemas. Adquiri-
mos mobiliário novo, 
pintamos novamente 
toda a estrutura física 
da Casa de Leis, ins-
talamos novo piso no 
plenário, o mesmo uti-
lizado no Congresso 
Nacional, revitalizamos 
as cadeiras do plenário, 
instalamos uma nova 
sonorização digital, fa-
cilitando a comunica-
ção durante as sessões. 
As salas da presidência 
e das comissões rece-

beram novos móveis e 
também passaram por 
uma ampla reforma. 
Tudo isso para melhor 
atender a população 
terezinhense” destaca 
Usiel Cabral. 
 A Câmara de 
Sta. Terezinha de Goi-
ás tem cumprido com 
todas as exigências de 
acessibilidade e tem 
garantindo uma boa 
manutenção do patri-
mônio público do mu-
nicípio.
 Outra grande 
novidade é o novo por-
tal da transparência: 

http://www.santa-
terezinhaleg.com.br/ 
que recebeu todas as 

alterações necessárias 
para o cumprimento 
rigoroso da lei de aces-

so à informação. Além 
disso, o Portal ganhou 
um novo layout.

Santa Terezinha de Goiás Reforma

 O promotor de 
Justiça Fabrício Lamas 
Borges da Silva reco-
mendou à direção da 
unidade prisional de Cri-
xás que, em caso de crise 
carcerária (motim ou re-
belião) ou nas operações 
a serem realizadas no 
presídio, acione os plan-
tões do MP e do Judiciá-
rio, bem como a OAB ou 
Defensoria Pública local, 
para que essas entidades 
possam colaborar com a 
fiscalização e resolução 
pacifica dos problemas 
e caso queiram, também 
fiscalizem. O promotor 

observa que, quando 
essa informação é co-
nhecida previamente, há 
mais agilidade no acio-
namento das equipes, 
evitando-se, ainda, uma 
sobreposição de atuação.
  No documento, 
ele ressaltou a necessi-
dade de fomentar uma 
atuação planejada, uni-
forme e integrada en-
tre as Polícias Civil e 
Militar, OAB e MP nos 
casos de crise, inclusi-
ve, para garantir que 
a atuação estatal se dê 
da forma mais técnica e 
eficaz possível. 

  “A integração 
entre todas as autorida-
des envolvidas nas si-
tuações de crise só tem 
a colaborar para que a 
atuação se desenvolva 
de forma absolutamen-
te técnica, dentro dos 
ditames legais e cons-
titucionais, obtendo os 
melhores resultados 
possíveis no estabele-
cimento da ordem e 
na proteção da vida de 
todos os envolvidos”, 
avalia o promotor.
 Ele acrescenta 
ainda que os gerencia-
mento de crises consis-

te no processo eficaz 
de identificar, obter e 
aplicar em conformi-
dade com a legislação 
vigente, as medidas 
estrategicamente ade-
quadas para a resolu-
ção do evento crucial, 
a fim de preservar a 
vida e a integridade 
física das pessoas, a 
aplicação da lei e o res-
tabelecimento da or-
dem pública.
 
Tema PGA 
 
 A reestrutura-
ção do sistema prisio-

nal em Goiás foi o tema 
escolhido como prio-
ridade para o Plano 
Geral de Atuação do 
MP-GO para o biênio 
2018-2019, após ampla 

consulta aos membros 
da instituição ao lon-
go de 2017. (Cristiani 
Honório / Assessoria de 
Comunicação Social do 
MP-GO)

Semana Santa sem vítimas fatais nas rodovias estaduais
 A Polícia Militar 
de Goiás (PMGO) regis-
trou 100% de redução 
no número de aciden-
tes com vítimas fatais 
e uma redução de 30% 
no total de acidentes 
registrados nas rodo-
vias goianas durante o 
feriado prolongado da 
Semana Santa em 2018, 
em relação aos números 
apurados no mesmo pe-
ríodo no ano passado.

Números expressivos

 Cinco aciden-
tes com mortes foram 
registrados em 2017 
e nenhum este ano 
em 2018. Os acidentes 
que foram mais de 60 
neste mesmo período 
em 2017, caíram para 
42 agora em 2018. Se-
gundo a PM também 
foi registrada queda 
de 32% no número de 

pessoas feridas nas es-
tradas, reduzindo de 
77 em 2017, para 52 em 
2018.
 Entre as ocor-
rências realizadas, 
cinco foragidos foram 
recapturados neste 
mesmo período em 
2018 e apenas um no 
ano passado. A PM re-
gistrou ainda 14 autu-
ações por embriaguez 
ao volante em 2018, 

contra 10 registradas 
em 2017.
 O Comando 
da PMGO avalia esses 
índices como “extre-
mamente positivos” 
e os atribui à atuação 
ostensiva na pista e ao 
trabalho preventivo 
feito pela corporação 
junto aos condutores 
de veículos em todo o 
Estado. Comunicação 
PMGO

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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NiquelândiaCrise

Forças policiais terão Mestrado
Profissional em Segurança Pública

 I n t e g r a n t e s 
das forças policiais 
goianas contarão com 
o curso de Mestrado 
Profissional em Segu-
rança Pública, que será 
ministrado pela Uni-
versidade Estadual de 
Goiás (UEG). Um dos 
principais objetivos é 
consolidar uma rede 
de pesquisa, ensino e 
extensão em seguran-
ça. O curso será volta-
do para membros das 
polícias Civil e Militar, 

 Na tarde de 
terça-feira (27), alguns 
prédios da Prefeitura 
de Niquelândia tive-
ram fornecimento de 
energia suspenso por 
falta de pagamento de 
faturas por parte do 
Executivo municipal. 
O corte foi confirmado 
pela Enel Distribuição 
Goiás, antiga Celg. Se-
gundo o presidente do 
Sindicato dos Servido-
res Públicos (Sindser-
Niquel) da cidade, Jair 
Dias de Almeida, a sede 
do governo foi afetada. 
Cerca de 300 pessoas 
foram dispensadas do 
serviço porque a prefei-
tura, segundo ele, “está 
no escuro”.
 Apesar de con-
firmar o corte do for-

bem como Corpo de 
Bombeiros, Superin-
tendência de Polícia 

necimento, a Enel não 
revelou valores devi-
dos pela prefeitura. 
Em nota, afirma que a 
suspensão do serviço 
decorre do “não paga-
mento de faturas por 
parte do Governo Mu-
nicipal”.
 A decisão ocor-
reu, segundo a Enel, 
após “várias” tentati-
vas de negociar o dé-
bito”. O fornecimento 
para serviços essen-
ciais, como iluminação 
pública, unidades de 
saúde, escolas e segu-
rança pública, foi man-
tido.

Crise

O Governo, liderado 
por Valdeto Ferreira 

Técnico-Científica e 
servidores da Direto-
ria Geral de Adminis-

Rodrigues (PSB) en-
frenta dificuldades 
para cumprir folhas 
salarias de servidores 
do município e vem 
enfrentando constan-
tes protestos de traba-
lhadores da Saúde e 
Educação na cidade. 
Ainda em fevereiro, 

tração Penitenciária.
 A abertura do 
curso foi definida em 
reunião entre o supe-
rintendente da Aca-
demia Estadual de 
Segurança Pública, 
Julio Alejandro Que-
zada, o reitor da UEG, 
Haroldo Reimer, entre 
outras autoridades da 
universidade.
 Nos próximos 
meses, serão realiza-
das três de cinco eta-
pas para que o curso 

o secretário de finan-
ças Jocleide Pereira 
da Silva reconheceu, 
ao Mais Goiás, que a 
gestão passa por um 
estado de “calamidade 
financeira”.
 Para Jair, o 
Executivo está parado. 
“Além dos 300 que es-

seja autorizado pela 
Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pesso-
al de Nível Superior 
do Ministério da Edu-
cação.
 Duas fases do 
processo já foram re-
alizadas. Uma delas 
foi a aceitação de dois 
professores com grau 
de pós-doutorado e 
com publicações em 
nível internacional 
para fazerem parte do 
corpo docente.

tão sem trabalhar por 
causa da energia, temo 
outros 1.100 trabalha-
dores de áreas como , 
Turismo, Transportes, 
Promoção Social, Pla-
nejamento, Secretaria 
de Governo, Meio am-
biente e Limpeza Ur-
bana entre outros que 

 Outra etapa já 
realizada foi a forma-
ção do Núcleo de Es-
tudos e Pesquisa em 
Segurança Pública, 
formado por doutores 
e mestres da UEG e das 
forças policiais. O gru-
po deve se dedicar à 
pesquisa e publicações 
na área de segurança e 
justiça criminal.
 O núcleo deve 
ser lançado em 13 de 
abril. A partir dessa 
data, o grupo dará iní-
cio a uma série de pu-
blicações em E-book, 
livros e revistas. Co-
municação Setorial Se-
cretaria de Segurança 
Pública

estão de greve há 30 
dias por salários atra-
sados desde dezembro 
de 2017. Praticamente, 
apenas a Saúde está 
funcionando”, revela. 
Trabalhadores cobram 
salários referentes aos 
meses de maio, no-
vembro e dezembro de 
2016, além de 30% do 
13° daquele ano.
 O Mais Goiás 
tentou contato com o 
secretário de finanças 
Jocleide Pereira, mas 
as ligações não foram 
completadas. O Portal 
também tentou conta-
to com o prefeito por 
meio do telefone da 
prefeitura da cidade, 
mas também não obte-
ve sucesso. Fonte: Mais 
Goiás 

Em fevereiro, secretário de finanças reconheceu que a cidade passa por um “estado de calamidade financeira”.
Corte ocorreu segundo a Enel, após sucessivas tentativas de negociação

Prefeitura de Niquelândia tem fornecimento
de energia suspenso por falta de pagamento

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Crixás Benefícios

O governador esteve no distrito no Dia Internacional da Mulher, 08 de março, para inaugurar oficialmente 25.500m²
de pavimentação asfáltica de vias urbanas e outras obras

Plínio e Marconi entregam obras no
distrito de Auriverde

Quadrilha é interceptada antes de roubo a banco em Carmo 
do Rio Verde e morrem durante confronto com policiais

 O distrito de 
Auriverde, no municí-
pio de Crixás, recebeu 
na manhã do último dia 
oito de março, quando 
era celebrado o Dia In-
ternacional da Mulher, 
a visita do governador 
Marconi Perillo, o pri-
meiro gestor de Goiás 
a visitar o distrito, que 
fica acerca de 40 km 
da cidade. Na ocasião, 
Marconi e sua comitiva 
foram recepcionados 
pelo prefeito Plínio Pai-
va, vice-prefeito Dr. Jú-
nior, vereadores, secre-
tários municipais e uma 
multidão de pessoas, 
que, mesmo debaixo de 
chuvas, compareceram 
à cerimônia de inaugu-
ração de obras no dis-
trito, objeto da visita de 
Marconi Perillo.
  Na comitiva 
que acompanhava o 
governador haviam 
Secretários de Estado, 
assessores e os deputa-
dos estaduais Lincoln 
Tejota, Iso Moreira, Né-
dio Leite e Francisco de 
Oliveira, além do presi-
dente do Detran, Mano-
el Xavier, filho ilustre do 
distrito de Auriverde, 
os quais participaram 
da inauguração oficial 
de 25.500m² de pavi-
mentação asfáltica de 
vias urbanas realizadas 
com recursos do Pro-
grama Goiás na Frente; 
sinalização horizontal e 
vertical, realizadas den-
tro do Programa Goiás 

Sinalizado; entrega de 
uma ambulância tipo 
UTI e de 28 cheques 
mais moradia moda-
lidade reforma. Na 
ocasião, o governador 
Marconi também visto-
riou obras de pavimen-
tação asfáltica da GO-
156, trecho Auriverde/
Nova América.
 Durante seu 
pronunciamento, que 
foi interrompido pelos 
presentes com o “Pa-
rabéns pra Você”, em 
alusão ao aniversário 
de 55 anos ocorrido 
no dia anterior, 07 de 
março, o governador 
Marconi destacou a 
importância das obras 
entregues e, ainda, a 
importância de Manoel 
Xavier, filho do distri-
to, para o desenvolvi-
mento das ações de seu 
governo e deu, o que 
classificou de boa notí-
cia para a comunidade: 
“Manoel Xavier ocupa-
rá a pasta de Secretário 
da Fazenda a partir de 

8 de abril, no governo 
de José Eliton”. O go-
vernador anunciou, 
também, que já dispõe 
de recursos para doar 
uma ambulância para 
Auriverde, e garantiu 
ainda que a pavimen-
tação de Auriverde a 
Crixás já se encontra na 
programação da Age-
top. Vale ressaltar, que 
Manoel Xavier foi bas-
tante elogiado por to-
dos os oradores da ma-
nhã, e ovacionado pela 
comunidade presente, 
quando seu pronuncia-
mento foi anunciado.

 Para o prefeito 
Plínio Paiva, o ato foi de 
suma importância não 
apenas para o distrito, 
mas como para o mu-
nicípio como um todo, 
uma vez que, segundo 
ele, o governador Mar-
coni lhe deu garantias 
de que, assim que ces-
sar o período chuvoso, 
a empreiteira vai dar 
continuidade às obras 
de pavimentação da 
GO 156, pois o governo 
já dispõe de R$ 28 mi-
lhões para terminar o 
asfalto. “O governador 
Marconi está alavan-

cando a nossa região. 
Todos temos muito a 
lhe agradecer por seu 
republicanismo, pela 
sua disposição de conti-
nuar a ser um governa-
dor municipalista, que 
olha por todo o Estado, 
sem discriminar pre-
feitos ou municípios. 
Obrigado governador 
pela asfalto aqui de 
Auriverde e por tudo 
o que o senhor tem fei-
to por Crixás”, disse o 
prefeito Plínio em seu 
pronunciamento.
 A cerimônia 
aconteceu em frente à 
Praça da Matriz, onde 

foi montada uma gran-
de estrutura de tendas, 
palco e som, e reuniu 
mais de 500 pessoas, 
além de autoridades re-
gionais e estaduais. Ao 
terminar a cerimônia, 
o governador Marco-
ni, prefeito Plínio, de-
putados e convidados 
se dirigiram para casa 
da mãe do presidente 
do Detran e próximo 
Secretário da Fazenda, 
Manoel Xavier, onde 
foi servido um apeti-
toso almoço. Também 
teve almoço para o pú-
blico presente, servido 
no salão da Igreja.

 A segunda-fei-
ra, 26, amanheceu com 
uma coletiva de im-
prensa marcada para 
apresentar os resulta-
dos de uma operação 
integrada que resultou 
na morte de três ho-
mens, após confronto 
policial. O fato aconte-
ceu em Carmo do Rio 
Verde, e o serviço da 
inteligência da Polí-
cia Militar e do Grupo 

Antirroubo a Banco 
(Gab), da Delegacia Es-
tadual de Investigações 
Criminais (Deic) ficou 
responsável pelo caso. 
Uma quadrilha espe-
cializada em roubo de 
bancos era monitora-
da pelos policiais, que 
montaram uma estra-
tégia para fechar seis 
cidades onde o bando 
poderia agir na ma-
drugada.

 Os criminosos 
tinham um poder bé-
lico muito evoluído, e 
um alerta de cautela 
redobrada foi dado aos 
policiais que estavam 
a frente dessa ação. Os 
bandidos poderiam 
agir em Itaguari, Ita-
guaru, Taquaral, Uru-
ana, Ceres, Rialma e 
Carmo do Rio Verde, 
segundo informou o co-
mandante do Batalhão 

de Rondas Ostensivas 
Táticas Metropolitana 
(Rotam), major Durva-
lino Câmara, que pro-
gramou em conjunto 
com agentes e delega-
dos do GAB uma estra-
tégia para que policiais 
estivessem em todas 
essas cidades de tocaia.
 Foram apre-
endidos em poder dos 
quadrilheiros um fuzil 
calibre 7mm e duas pis-

tolas Glock, de fabrica-
ção americana, além de 
vários equipamentos 
que seriam utilizados 
para arrombarem o co-
fre principal da agên-
cia; dois veículos carros 
usados pelo bando já 
foram apreendidos.
  Nenhum po-
licial ficou ferido, 
segundo as informa-
ções iniciais. Mas a 
ocorrência ainda não 

encerrou. Segundo o 
comandante, equipes 
estão nesse momen-
to (9h30) no meio do 
mato, para tentar pren-
der outros integrantes 
da quadrilha. A polícia 
acredita que o bando é 
responsável pela ação 
de roubo a Agência do 
Banco do Brasil na ci-
dade de Crixás no úl-
timo dia 04 de março.
Fonte: Mais Goiás

Fotos: Lanuzio Vicente

Plinio agradece o governador pelos benefícios concedidos ao distrito de Auriverde
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PreocupaçãoSaúde

 Ao todo, 126 ca-
sos e cinco mortes estão 
sendo investigados em 
Goiás. Desde o início 
do ano, 10 pacientes da 
Vila São Cottolengo, em 
Trindade, morreram 
com suspeita da doen-
ça. A última vítima com 
suspeita da gripe, foi o 
médico pediatra Luiz 
Sérgio de Aquino Mou-
ra, que morreu domin-
go e foi sepultado on-
tem sob forte comoção.
 Familiares do 
médico que atendia 
no Cais de Campinas, 
denunciam falta de in-
sumos de proteção na 
unidade. “A prefeitura 
não disponibiliza luvas, 
máscaras, sabonete lí-
quido nem álcool em 
gel. O material só che-
gou na unidade depois 
que o doutor Luiz mor-

reu. Agora já é tarde!”, 
denuncia um médico da 
unidade que pediu para 
não ser identificado, e 
que está indignado com 
o abandono da saúde 
pública de Goiânia.
 A denúncia da 
família do médico e 
do servidor do Cais de 
Campinas será inves-
tigada pela Comissão 
Especial de Inquérito 
(CEI) da Câmara Mu-
nicipal, que investi-
ga irregularidades na 
saúde da capital. De 

acordo com o vereador 
Elias Vaz (PSB), o dire-
tor da unidade deverá 
informar à Comissão 
se os insumos estavam 
disponíveis aos funcio-
nários entre os dias 17 
e 31 de março. “Recebi 
a denúncia por meio 
de mensagem, e o de-
nunciante acredita que 
o colega pode ter sido 
contaminado pelo vírus 
do H1N1 por falta de 
equipamentos básicos 
de proteção”, completa 
Elias.

 De acordo com 
a Superintendente de 
Vigilância em Saúde da 
Secretaria Municipal de 
Saúde de Goiânia, Flú-
via Amorim, o resulta-
do do exame que vai 
determina a causa da 
morte do pediatra deve 
ficar pronto até a próxi-
ma sexta-feira.
 Em relação ao 
crescente número de 
casos em Goiânia e em 
Goiás, Flúvia garante 
que a secretaria está 
tomando medidas pre-
ventivas para evitar 
uma epidemia. “Esta-
mos intensificando a 
vacinação e realizando 
ações estratégicas para 
evitar o alastramento 
dos vírus”, disse.
 Dados da Secre-
taria Estadual de Saúde 
(SES), revelam registros 

da doença nos municí-
pios de Trindade – 10 
casos; Aparecida de 
Goiânia -3 casos; Jaupa-
ci – 2 casos; Anápolis – 
1 caso; Caturaí – 1 caso; 
Hidrolândia – 1 caso e 
Goiânia – 15 casos;

Vacinação

 De acordo com 
a SES, todos os 365 in-
ternos e funcionários 
da Vila São Cottolengo 
foram vacinados com 
Tamiflu, medicamento 
usado no tratamento de 
H1N1. Além disto, eles 
receberam vacina con-
tra pneumonia e foram 
revacinados contra o ví-
rus influenza A.
 A principal me-
dida de prevenção é a 
vacina a ser disponibili-
zada pelo Ministério da 

Saúde, que será dispo-
nibilizada aos grupos 
prioritários a partir do 
dia 23 de abril. O Co-
mitê de Enfrentamen-
to da SES realiza hoje 
às 15 horas, a primeira 
reunião de acompanha-
mento e monitoramen-
to dos casos e para ajus-
tar todos os detalhes 
tanto na assistência, 
capacitação de profis-
sionais, distribuição de 
vacinas etc.
 Por meio de 
nota, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde de Goi-
ânia (SMS) lamentou a 
morte do pediatra Luiz 
Sérgio de Aquino Mou-
ra, informando que ele 
era um “profissional 
dedicado e competente 
que muito contribuiu 
para a assistência pedi-
átrica em Goiânia”.

Dados do Ministério da Saúde apontam Goiás como o Estado com mais registros de casos de Influenza A e B,
pelos vírus H1N1 e H3N2 no País, com 32 pacientes diagnosticados e cinco mortes confirmadas

Goiás é estado com mais casos de influenza no país 

Liminar do STF suspende a redistribuição do ISS aos municípios 
 Após anos 
de luta em busca de 
justiça no Imposto 
Sobre Serviço (ISS), 
uma decisão retirou 
dos Municípios, to-
madores de serviço, 
o direito de receber o 
imposto arrecadado 
com as transações de 
cartões de crédito/dé-
bito, leasing e planos 

de saúde. O ministro 
do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Ale-
xandre de Moraes, 
concedeu liminar para 
suspender o artigo 1º 
da Lei Complementar 
157/2016, que trata do 
local de incidência do 
ISS.
 Em atendimen-
to à Ação Direta de In-

constitucionalidade 
(ADI) 5835 da Confe-
deração Nacional do 
Sistema Financeiro 
(Consif) e da Confe-
deração Nacional das 
Empresas de Seguros 
Gerais, Previdência 
Privada e Vida, Saúde 
Suplementar e Capi-
talização (Cnseg), o 
ministro suspendeu os 

efeitos da nova reda-
ção da lei.
 Isso, na par-
te que determina que 
o ISS seja devido ao 
Município do toma-
dor do serviço no caso 
dos planos de me-
dicina em grupo ou 
individual, de admi-
nistração de fundos 
e carteira de clientes, 

de administração de 
consórcios, de admi-
nistração de cartão de 
crédito ou débito e de 
arrendamento mer-
cantil - leasing.
 De acordo com 
a Confederação Na-
cional de Municípios 
(CNM), a decisão con-
traria uma tendência 
observada em diversos 

sistemas tributários 
mundialmente, em 
que o imposto seja de-
vido no destino - onde 
se localiza o usuário fi-
nal daquela operação - 
e não na origem - onde 
se localiza o fornece-
dor do bem ou serviço 
daquela operação. A 
decisão foi publicada 
dia 23 de março.

Foto: Divulgação


