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Campos Verdes

Santa Terezinha Pilar de Goiás

Essa foi a décima obra inaugurada pelo prefeito em 
pouco mais de 15 meses de mandato. Na ocasião, Harol-
do ainda falou sobre projetos futuros para o município. 
Pág. 4

A visita se deu após o pólo da Unopar de Santa Terezi-
nha de Goiás ser contemplada com o 4º lugar no ranking 
de rematrícula e captação de alunos veteranos. Pág. 3

Haroldo Naves entrega UBS
 à população

Unopar recebe visita
técnica de diretores da Kroton 

Educacional

Prefeito Sávio promove torneio de despedida do antigo estádio para anunciar a construção do tão esperado 
Estádio Municipal Homero Macedo Gomes. Pág. 5

A programação festiva contou com feira do produtor rural, jogos de futebol, cavalgada e shows realizados em uma grande  estrutura montada na praça em frente à Prefeitura. Pág. 3

Prefeitura promove três dias de
 festa para celebrar o aniversário de

 26 anos de Uirapuru

Lançada a pedra fundamental
do novo Estádio de Futebol

Nova Crixás Crixás

O prefeito aproveitou a visita técnica dos diretores da 
universidade para formalizar sua intenção em levar a 
unidade de ensino para o município. Pág. 11

Entre as reivindicações feitas pelo prefeito à deputada 
federal, estão recursos para aquisição de um gerador 
de energia para o hospital e maquinários. Pág. 8

Barretinho dá pontapé inicial
para levar UNOPAR para

Nova Crixás

Plínio Paiva recebe Flávia
Morais e solicita benefícios

para o município

Fotos: Lanuzio Vicente
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Reflexão do dia

Por Fernando Arataque 

Geral

  Para Pensar
PRA PENSAR...TEM MUITO MAIS...SO-
MOS MUITOS MAIS...Tem muito mais 
corruptos para serem pegos...Tem muito 
mais prisões que vão serem mostradas na 
televisão...tem muitas escândalos a serem 
mostrados...tem muita sujeira e tem mui-
tos interesses obscuros e se você não tiver 
uma certa bagagem de conhecimento so-
bre geopolítica talvez não perceba que a 
própria televisão é parte interessada na 
futura conjuntura que está em gestação...
tem a china,que tem bilhões investidos 
aqui e não ficar de “olhinhos” fechados,-
dando milhos aos pombos enquanto seu 

patrimônio está sendo espoliado,tem do outro lado os gringos que querem 
e tem poder pra serem os donos do mundo.Tem muita coisa envolvida na 
prisão do lula,uma pena os brasileiros não saberem o quão e rico e seu pais,-
somos um pais rico com uma população pobre e que também não se esforça 
muito pra sair do comodismo e pensar um pouco mais fora da caixa...Temos 
muito mais...somos muito mais do “eles” dizem que somos...somos o celei-
ro do mundo...o chinês como o que o pais planta...a imprensa não fala,mas 
o pré-sal pode deixar o Brasil entre os 2 maiores produtores de petroleio 
dentro deste 5 anos...temos as maiores reservas de água doce e potável do 
mundo,sabia que água potável vai ser tão importante quanto difícil de aces-
so que já estão previstos confrontos em pelos menos 12 países já para o ano 
2020...somos muitos ricos o que precisamos e de mudanças.mudar o foco de 
nossas prioridades como cidadãos e como pessoas mesmo. Este pais só irá 
mudar,o dia em haver mudanças de pensamentos de derrotados para o de 
pessoas donas de seu viver. que mesmo apesar destes políticos este pais tem 
muito mais...e somos muitos mais...(Edson Mendes)

Por Edson Teixeira Mendes
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Encontro

 A estranha dependência daquilo 
que nos falta sempre me causou reflexão. 
Na maioria das vezes nos apegamos sobre-
maneira àquilo que um dia nos foi dado e 
que, por diversos motivos, não temos mais. 
 Foi assim com nosso brinquedo pre-
ferido, aquele desenho que não passa mais 
na TV, com o primeiro animal de estimação, 
primeiro amor, com familiares que não es-
tão mais presentes. Mas essa falta não se faz 
pungente apenas quando olhamos para o 

outro, não raramente sentimos falta daquilo que um dia fomos e, hoje, talvez 
não sejamos mais.  Bem verdade que isolados não somos nada. Acredito que 
sejamos a mistura de tudo aquilo que vivemos, do que tocamos e, sobretudo, 
daqueles que permitimos que nos toquem. 
 Acho que vida me ensinou que em toda despedida, programada ou 
não, ambas as partes sempre saem perdendo. Pode não parecer, a princípio, 
mas com o passar do tempo, ao olharmos para trás, sempre procuramos en-
contrar nossas partes pelo caminho. Por que as levaram de nós? Encontros 
deveriam, por força de lei, apenas somar! E o que devemos fazer com as par-
tes alheias que trazemos conosco?
 Às vezes, de tanto ir e partir, já deixamos tanto da gente com os ou-
tros que nem sequer nos reconhecemos. Carregamos tanto dos outros que 
nem sabemos, afinal, quem somos nós.  Sabe, eu acho que no fundo, bem no 
fundo, tudo que a gente quer  e precisa é um reencontro com a gente mesmo. 
 Eu daria tudo para poder encontrar a criança que um dia eu fui. Mo-
veria céus e terra atrás da pureza que um dia eu tive, da coragem que tinha ao 
brincar de ser um super-herói. Como eu desejaria acreditar novamente que 
poderia mudar o mundo! Eu não queria duvidar que o bem sempre vence o 
mal. Mas ao mesmo tempo eu me pergunto: a criança que eu fui se orgulharia 
do adulto que hoje me tornei? Eu sinceramente não sei...
 Acredito que todos nós, um dia ou outro, tenha dias de reflexão acer-
ca do existencialismo da vida. Isso é natural, mas a constância com que isso 
tem acontecido tem me deixado um pouco angustiado. Quando eu penso que 
encontrei uma resposta, surgem mil novos questionamentos. Dúvidas, incer-
tezas, arrependimentos. E a cada dia que se passa, quando olho para trás, vejo 
aquela criança dentro de mim morrer um pouquinho mais... 
 Há dias bons e dias ruins. Há, no entanto, dias que são marcantes. 
Momentos em que estamos sob um sol escaldante e sedentos de sede. Nossa 
mente cria mecanismos de defesa, enxergamos miragens. Não é difícil enga-
nar-se a si próprio. Às vezes em meio a um deserto de solidão confundimos 
rochas com flores e queremos que ela nos acompanhe. Rochas são pesadas...
 A noite chega e o calor é substituído pelo frio. Abraçamos a nós mes-
mos, sobre uma rocha fria, sem beleza, cor ou perfume. Mas assim como Jesus 
caminhou pelo deserto, teve suas tentações e manteve-se forte e fiel, acredito 
que assim também devamos ser!
 Não sei em sonhos ou mesmo em vigília, cedo ou tarde, no começo, 
meio ou até no final da nossa jornada, eu acredito que vamos encontrar al-
guém que nos estenda a mão. Uma pessoa que na hora exata vai ter seu cami-
nho se encontrando com o nosso. Alguém que terá passado pelas mesmas lu-
tas, medos e frustrações que passamos. As semelhanças serão tantas que não 
será preciso dizer uma palavra sequer. Quando esses olhares se cruzarem, 
todas as palavras se tornarão dispensáveis. Falarão a linguagem universal do 
coração, a língua dos anjos.
 E daí a vida há de tomar outro rumo. Podem caminhar um pouco 
mais devagar, mas sem dúvida juntos chegarão mais longe e irão além. Con-
fiarão um no outro com todas suas últimas esperanças. Isso se sobreporá  ao 
medo da decepção. Esperarão tanto um no outro que jogarão fora todo o peso 
do passado. Vão se encontrar e ao mesmo tempo será um reencontro  deles 
mesmos. Duas crianças nascerão. Ressuscitarão sem morrer. Pode ser que isso 
seja impossível na imaginação de muitos. Mas eu acredito muito nisso! Afi-
nal, eu sempre acreditei em Anjos...

 Linha do Tempo

Desfile de aniversário da cidade de Crixás na década de 90, na praça Inácio 
José de Campos

Santa Terezinha de Goiás Educação

A visita se deu após o pólo da Unopar de Santa Terezinha de Goiás ser contemplada com o 4º lugar no
ranking de rematrícula e captação de alunos veteranos

Unopar recebe visita técnica
de diretores da Kroton Educacional

 Com a presença 
de autoridades políti-
cas locais e regionais, o 
sócio administrador da 
Faculdade Dinâmica – 
Pólo Unopar de Educa-
ção à Distância de Santa 
Terezinha de Goiás, pro-
fessor José Xavier Rodo-
valho, recebeu na tar-
de do último dia 24 de 
abril, terça-feira, a visita 
dos diretores da Kroton 
Educacional, empresa 
que passou a adminis-
trar a Unopar em 2011, 
após sua aquisição. Es-
tiveram no município, 
Vinicius Lima, Jefferson 
Ortiz e Érika Romualdo, 
respectivamente diretor 
de negócios EAD, dire-
tor de operações EAD e 
gerente de negócios da 
Kroton, uma empresa 
mineira que começou 
com um curso pré-ves-
tibular, em 1966, e atua 
em diversos níveis de 
ensino, sendo conside-
rada uma das principais 
instituições de ensino 
do mundo, com mais de 
260 mil alunos só no en-
sino superior.
  A visita dos re-
presentantes da Kroton 
ao pólo de Santa Terezi-
nha de Goiás foi de cará-
ter técnico, um ritual de 
gestão e relacionamento 
promovido pela direto-
ria de operações do gru-
po, a fim de conhecer a 
infraestrutura da unida-
de local, debater ideias e 
sugestões e comprovar 
os resultados apresen-
tados pela universida-
de. “Essa tarde de 24 
de abril foi uma tarde 
proveitosa e memorá-
vel para o pólo da Uno-
par de Santa Terezinha, 
pois recebemos visitas 
ilustres dos diretores da 
Kroton, fazendo aqui 
uma inspeção técnica, 
in loco, para conhecer 

nosso espaço, nossos 
laboratórios, nossas sa-
las de aula, onde de fato 
nós atendemos nossos 
acadêmicos de segunda 
a sábado”, disse o pro-
fessor Xavier ao nosso 
periódico.
  Segundo infor-
mações do professor 
José Xavier, o pólo da 
Unopar de Santa Tere-
zinha de Goiás foi con-
templado com o quarto 
lugar no ranking de re-
matrícula e captação de 
alunos veteranos, o que, 
em sua opinião, é fruto 
de um trabalho coti-
diano feito pela equipe 
gestora da unidade, jun-
tamente com todos os 
tutores e colaboradores 
do administrativo. “Há 
quase uma década te-
mos essa parceria com a 
Unopar, uma instituição 
de muita credibilidade 
em âmbito nacional e 
tivemos o privilégio de 
ter essa franquia aqui 
em Santa Terezinha de 
Goiás, o que nos orgu-
lha muito. A alegria pe-
los resultados positivos, 
que nos colocaram em 
uma excelente classi-
ficação, é estendida a 
todos os nossos colabo-
radores, que também es-
tão muito felizes, o que 
pôde ser observado nes-

sa tarde, em suas falas 
e depoimentos, assim 
como nos depoimentos 
dos alunos”, afirmou o 
professor.
  Antes de finali-
zar a entrevista, o pro-
fessor José Xavier, que 
foi bastante elogiado nas 
falas dos visitantes, alu-
nos e autoridades, disse 
que se sente lisonjeado 
por ter seu trabalho re-
conhecido, e que isso 
aumenta ainda mais sua 
responsabilidade. “Essa 
visita fortalecerá nossos 
vínculos, nossa parce-
ria com a Unopar. Nós 
percebemos que nossos 
superiores acreditam 
em nossas propostas de 
ação local. Temos hoje 
mais credibilidade para 
que nossas reivindica-
ções, as quais apresenta-
mos em função de nos-
sos alunos, possam ser 
atendidas. Hoje eu fiz 
algumas pontuações em 
relação a isso, apresen-
tamos nossas carências 
e necessidades, no intui-
to de conseguirmos bol-
sas para nossos alunos e 
eles ficaram sensibiliza-
dos; disseram que vão 
analisar e, na medida do 
possível, tentar nos con-
ceder o que de melhor 
a Unopar puder ofere-
cer”, finalizou o profes-

sor José Xavier. 
  Durante a visita 
à Unopar, os diretores 
da Kroton vistoriaram o 
prédio onde funciona a 
unidade, seus laborató-
rios e salas de aula e, em 
entrevista ao Imprensa 
do Cerrado elogiaram a 
estrutura física da uni-
versidade bem como o 
trabalho acadêmico ofe-
recido aos alunos. “Nós 
escolhemos o pólo de 
Santa Terezinha de Goi-
ás para fazer essa visita 
técnica por ser um pólo 
muito atuante dentro da 
comunidade, que trouxe 
um grande resultado e 
tem uma história muito 
bacana aqui no municí-
pio. É um pólo parceiro 
nosso há muito tempos 
e estávamos devendo 
essa visita aqui para o 
professor Xavier, que 
tem feito um brilhante 
trabalho. O dia de hoje 
foi muito rico, muito 
produtivo. Conhecemos 
o pólo, que por sinal en-
contra-se bem cuidado, 
falamos com os funcio-
nários e os tutores do 
pólo, quem de fato lida 
com os alunos e posso 
dizer que o que eu vi 
aqui hoje me deixa mui-
to confortável para reco-
mendar esse pólo, tanto 
em questões de infraes-

trutura quanto em ques-
tões acadêmicas”, disse 
Vinicius Lima, diretor 
de negócios do grupo 
Kroton.
  Da mesma for-
ma, o diretor de opera-
ções da Kroton Jeferson 
Ortiz destacou a boa 
estrutura física da Uno-
par de Santa Terezinha 
de Goiás e parabenizou 
o professor José Xavier 
pelo trabalho feito ao 
longo dos quase 10 anos 
de parceria com a Uno-
par. “Foi muito gratifi-
cante vir aqui hoje, pois 
pudemos ver de perto o 
comprometimento e o 
trabalho sério que é re-
alizado pelo professor 
Xavier. Essa unidade de 
Santa Terezinha é fan-
tástica, com uma infra-
estrutura maravilhosa e 
posso afirmar que é uma 
das melhores estruturas 
que pude visitar. Estou 
muito satisfeito com 
o que vi. Laboratórios 
bem montados, salas 
de aula bem equipadas 
e um quadro de tutores 
qualificados, garantindo 
conforto e conhecimen-
to para os alunos. Não 
hesitarei em dizer que 
Santa Terezinha ta de 
parabéns pela estrutura 
da unidade e por ter um 
de nossos melhores ges-
tores”, afirmou.
 Vale dizer, que 
entre as autoridades 

locais presentes estava 
o vice-prefeito de San-
ta Terezinha de Goiás 
Antônio da Penha Ma-
chado de Camargo, 
que também é aluno da 
Unopar. Estudante de 
engenharia civil, Tonim 
Camargo, como é mais 
conhecido, disse que, 
na condição de aluno da 
Unopar se sentiu muito 
feliz por participar da 
reunião, pois pôde ali 
perceber a importância 
e a grandeza da institui-
ção de ensino, que ofere-
ce vários cursos à comu-
nidade local. “É muito 
bom o sistema de ensino 
da Unopar, nossa es-
trutura aqui hoje é uma 
das melhores da região 
do Vale, sem dúvidas. 
Além disso, temos aqui 
tutores capacitados, que 
facilitam nosso aprendi-
zado. Eu acredito que a 
cada dia que passa essa 
unidade da Unopar se 
consolida ainda mais 
aqui em nosso municí-
pio e com certeza logo 
teremos novos cursos”, 
disse Tonim Camargo.
  Além do pro-
fessor José Xavier e do 
vice-prefeito Tonim Ca-
margo, também pres-
tigiaram a visita dos 
diretores da Kroton 
Educacional, colabora-
dores e funcionários do 
pólo da Unopar de San-
ta Terezinha de Goiás, 
prefeito Marcos Cabral 
e sua esposa Luciana, 
prefeito de Nova Crixás 
Ailton Barretinho e sua 
esposa Flávia Daniela, 
a diretora do colégio 
Maria Lopes Nucia Vaz 
Lemes e alunos da insti-
tuição.

Joelton 
Godoy

ACOMPANHE NO 

Instagram/JoeltonGodoy

Nathalia Freitas
Reportagens

Diretores, autoridades e alunos posam para foto em frente a Faculdade Unopar

Fotos: Lanuzio Vicente
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CrixásCultura Pilar de Goiás Nova conquista

Prefeito Sávio promove torneio de despedida do antigo estádio para anunciar a construção
do tão esperado Estádio Municipal Homero Macedo Gomes

Lançada a pedra fundamental
do novo Estádio de Futebol

 Seis equipes 
de futebol, oriundas 
das quatro regiões do 
município de Pilar de 
Goiás, participaram no 
último dia 21 de abril, 
feriado de Tiradentes, 
do torneio de futebol 
que teve como objetivo, 
principal, o lançamento 
oficial da pedra funda-
mental do novo estádio 
municipal, que receberá 
o nome de Homero Ma-
cedo Gomes. 
 O certame tam-
bém marcou a despe-
dida do velho estádio, 
e teve como campeão o 
time do Sub-17 de Pilar 
de Goiás, em cobrança 
de pênaltis. Ao fim do 
torneio, a prefeitura ofe-
receu, aos presentes, um 
jantar de confraterniza-
ção, que aconteceu no 
Clube Municipal.

 De acordo com 
o prefeito Sávio Soares, 
a construção do novo 
estádio sempre foi um 
sonho da comunidade, 
que agora está se tor-
nando realidade. “O 
antigo estádio nos ga-
rantiu a prática esporti-
va por anos e contribuiu 
para a formação de vá-
rios atletas pilarenses, 
mas é chagada a hora de 

garantirmos aos nossos 
desportistas e amantes 
do futebol, um espaço 
mais confortável, com 
uma melhor estrutura 
como vestiários e ar-
quibancada. Pensamos 
esse estádio ainda em 
nosso primeiro manda-
to, mas sempre execu-
tamos obras olhando as 
prioridades. Cuidamos 
primeiro de outros seto-

res e agora chegou a vez 
de resgatar esse sonho 
de nossa gente”, disse o 
prefeito.
 Ainda segundo 
o prefeito, esse estádio 
será construído com 
recursos próprios do 
município e deve ser en-
tregue já no mês de ou-
tubro, durante as festivi-
dades de celebração do 
aniversário da cidade. 

“Será uma obra moder-
na, bonita e tenho certe-
za que atenderemos as 
expectativas da comuni-
dade, especialmente dos 
atletas de nossa cidade, 
que batem um bolão. 
Não tenho duvidas que 
Pilar terá um dos melho-
res estádios de futebol 
da região”, afirmou o 
prefeito, lembrando que 
já foi feita a licitação para 

contratação da empresa 
que executará a obra.
 Vale ressaltar, 
que a administração do 
prefeito Sávio já é re-
conhecida como a que 
mais trabalhou em prol 
do esporte, com reali-
zação de campeonatos 
em todas as regiões do 
município, doação de 
jogos de camisa, chutei-
ras, bolas e, para o mês 
que vem, já está previsto 
o início do campeonato 
municipal de futsal.
 O torneio de 
despedida do antigo 
estádio e lançamento 
do novo contou com a 
presença do prefeito Sá-
vio Soares, vice-prefeito 
João Grillo, ex-prefeito 
Vateco Soares, verea-
dores, André do Car-
mo, Loro, Leleu Lima e 
Adailson, além de secre-
tários municipais, dire-
tores, servidores e uma 
grande quantidade de 
populares, que sempre 
comparece aos eventos 
da atual administração, 
respaldando o trabalho 
que vem sendo feito pelo 
prefeito Sávio Soares.

Prefeitura de Campos  Verdes 
constrói novo Posto de Saúde 

na Praça dos Goianos
 A obra está bem 
avançada. No local, se-
rão oferecidos serviços 
como consultas médi-
cas, acompanhamento 
da gestante e do bebê, 
tratamento e acompa-
nhamento da hiperten-
são e diabetes, coleta 
de exames laboratoriais 
e agendamento de con-
sultas, entre outros. 
 Mais uma Uni-
dade de Saúde está 
sendo construída pela 
Prefeitura de Campos 
Verdes.  A unidade am-
pliará os atendimentos 
aos esmeraldinos, terá 
espaço para a implanta-
ção de mais especialida-
des médicas e oferecerá 
maior conforto aos pa-

cientes. O novo ambien-
te, contará consultórios 
projetados para garantir 
atendimento de quali-
dade para a população, 
acesso para ambulân-
cias, recepção, farmá-
cia, salas para coleta, 
vacinação, medicação e 
curativos, e sanitários.   
 “Essa unida-
de vai garantir atendi-

mento para pessoas da 
zona urbana e rural. 
Será mais uma unida-
de onde vamos oferecer 
serviços que a popula-
ção tanto. A obra já está 
avançada e faz parte do 
plano de estruturação 
e melhoria da saúde de 
Campos Verdes”, res-
saltou o prefeito, Harol-
do Naves.

A artista plástica crixaense foi medalha de ouro na XIII Mostra Internacional Index Doha Qatar- Emirados Árabes e Toulouse na França

Pilar de Goiás, Crixás e Santa Terezinha de Goiás participaram do evento

Joyce Espínola recebe prêmio internacional

Circuito Cavalhadas de Goiás 2018 é lançado com festa

 Mais uma vez 
o trabalho da artista 
plástica e empresária 
Joyce Espínola Ferrei-
ra Tavares, idealizado-
ra e diretora dos pro-
jetos Talentos de Ouro 
e Expoarte, em Crixás, 
recebeu reconheci-
mento internacional. 
Dessa vez, Joyce, que 
já participou de di-
versas outras exposi-
ções internacionais, 
foi contemplada com 
a medalha de ouro por 
sua participação em 
concurso realizado na 
XIII Mostra Internacio-
nal Index Doha Qatar- 
Emirados Árabes.
 A mostra acon-
teceu no Centro de 
Convenções, no cora-
ção da capital do Qa-

tar, onde pintores de 
vários estados brasi-
leiros participaram de 
um concorrido con-
curso, expondo suas 
obras de artes, com 
destaque para o traba-
lho de Joyce Espínola, 
que foi bastante elo-
giado por decorado-
res, arquitetos e cole-
cionadores da Europa, 
Ásia e Golfo, o que lhe 
garantiu o título. Além 
desse prêmio, Joyce 
Espínola conquistou a 
segunda medalha de 
ouro  na Exposição In-
ternacional  “Art Me-
eting” em Toulouse 
-França,  berço da civi-
lização artística e terra 
de Grandes Pintores. 
O Trabalho da artista 
crixaense foi aprecia-

do e muito elogiado 
pelos franceses.
 Vale lembrar, 
que o trabalho de Joy-
ce Espínola também já 
foi destaque em outros 
eventos internacionais, 
a exemplo da Sema-
na de Artes, Cultura e 
História da Comuni-
dade Brasileira, reali-
zada em Nova Yorque. 
“É muito gratificante 
ver nosso trabalho re-
conhecido internacio-
nalmente. Agradeço 
a Deus por mais essa 
conquista, estou mui-
to feliz pela oportuni-
dade de representar o 
Brasil nesse concurso, 
no Qatar e na França, e 
trazer mais ouro para 
Crixás!”, disse a artista 
plástica.

 O governador 
José Eliton e a primeira-
-dama Fabrina Müller 
reuniram os cavaleiros, 
damas, prefeitos, se-
cretários de cultura e 
populares para lançar 
o Circuito das Cava-
lhadas 2018, em soleni-
dade, recentemente, na 
Sala de Cultura Dona 
Gercina Borges do Pa-
lácio das Esmeraldas. 
“Essa imagem fala mui-
to mais que palavras”, 
disse o governador.
 A festa, que 
mistura elementos sa-
grados e símbolos pa-
gãos, atrai milhares de 
turistas que movimen-
tam e incrementam a 

economia dos muni-
cípios. Na ocasião, foi 
lançado o programa 
estadual de incentivo às 
Cavalhadas - Bolsa Ca-

valhada, que apoia com 
recursos a realização 
dos festejos.
  As Cavalhadas 
são realizadas há mais 

de 200 anos em Goi-
ás, unindo religiosida-
de, cultura, turismo e 
economia. Segundo o 
governador, as Cava-
lhadas são “uma ma-
nifestação cultural que 
envolve todos os goia-
nos, que projeta para 
o Brasil nosso coração, 
nosso sentimento de fé 
e religiosidade”. Sobre 
seu governo, José Eli-
ton declarou que busca 
“trabalhar para consoli-
dar conquistas e apon-
tar o caminho de avan-
ços e modernizações”.
 O Circuito Ca-
valhadas de Goiás, co-
ordenado pela Goiás 
Turismo, busca valo-

rizar a tradição e des-
tacar o espetáculo nos 
municípios, preservar e 
incentivar a manifesta-
ção da história, folclore 
e religiosidade do povo 
goiano. “Nós estamos 
trabalhando mais forte 
este ano a parte de in-
fraestrutura e de atra-
ção de turistas”, expli-
cou o titular da Goiás 
Turismo, Leandro Gar-
cia, que vê no turismo 
“uma grande mola pro-
pulsora do desenvolvi-
mento, tanto é que, se-
gundo dados do IBGE, 
do ano passado, Goiás 
foi o Estado que mais 
cresceu na cadeia pro-
dutiva do turismo no 

País, e Caldas Novas foi 
a cidade que mais gerou 
empregos em Goiás no 
ano de 2017”.
 
Cronograma das Cava-
lhadas

 As Cavalhadas 
em Posse e em Santa 
Cruz de Goiás, neste 
ano, acontecem nos dias 
19 e 20 de maio. Em Ja-
raguá, a representação 
da luta entre mouros e 
cristãos está marcada 
para 20 e 21 de maio e 
em Pirenópolis, para 20 
a 22 de maio. Fonte: Ga-
binete de Imprensa do Go-
vernador de Goiás

Fotos: Dídimo Neto

Fotos: Lanuzio Vicente

Sávio ao lado de seu vice, João Grilo lançando o pro-
jeto do novo estádio

Foto: Dídimo Neto
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Santa Terezinha de GoiásEsporte

Operação do MP-GO apreende mais de 2 toneladas 
de carne clandestina em Itapaci e Pilar de Goiás

 Em mais uma 
operação articulada 
pelo Ministério Públi-
co de Goiás (MP-GO), 
dentro do Programa 
Goiás Contra a Car-
ne Clandestina, foram 
apreendidas mais de 2 
toneladas de produtos 
de origem animal im-
próprios para o consu-
mo nos municípios de 
Itapaci e Pilar de Goiás. 
 A operação 
ocorreu entre os dias 9 e 
13 de abril e teve como 
objetivo fiscalizar esta-
belecimentos de abate, 
manipulação e comer-
cialização, após denún-
cias registradas na Pro-
motoria de Itapaci.

 Durante a ope-
ração, 42 estabeleci-
mentos foram visita-
dos, sendo que 25 deles 
registraram algum 
tipo de ocorrência. Ao 
todo, foram apreen-
didos 2.383 quilos de 
produtos de origem 

animal, segundo dados 
da Agência Goiana de 
Defesa Agropecuária 
(Agrodefesa). Houve 
ainda cinco autos de in-
fração, totalizando R$ 5 
mil em multas. Todos os 
produtos apreendidos 
foram inutilizados e 

descartados. Os órgãos 
fiscalizadores destacam 
que os estabelecimen-
tos fiscalizados poderão 
apresentar defesa e te-
rão oportunidade para 
se adequar, bem como 
serão monitorados pela 
fiscalização local.
 Em relação à 
fiscalização feita pelo 
Procon Estadual, foi 
seguido um calendário 
diferenciado, com ins-
peção nos municípios 
de Itapaci, São Luiz do 
Norte, Ceres e Rialma, 
pelo fato do órgão já ter 
executado diligências 
em municípios vizinhos 
no final de 2017 – as-
sim, Pilar de Goiás não 

foi visitado. Ao todo 
foram visitados 37 es-
tabelecimentos, tendo 
sido lavrados 31 autos 
de infração/termos de 
notificação, 31 autos de 
apreensão, 5 termos de 
constatação (sem irre-
gularidade), além de 
feita 1 advertência.
 A ação foi arti-
culada Centro de Apoio 
Operacional (CAO) do 
Consumidor e Terceiro 
Setor, coordenado pelo 
promotor Rômulo Cor-
rêa de Paula, e contou 
com a participação do 
promotor Francisco 
Borges Milanez, titu-
lar da 1ª Promotoria 
de Justiça de Itapaci. A 

iniciativa teve como ob-
jetivo combater o aba-
te e a comercialização 
de produtos de origem 
animal clandestinos, 
isto é, sem inspeção, ro-
tulagem, com prazo de 
validade vencido, fora 
dos padrões de higiene, 
entre outras irregulari-
dades.
 Participaram, 
em conjunto com o 
MP-GO, órgãos parcei-
ros como Agrodefesa, 
Procon Estadual, Supe-
rintendência de Polí-
cia Técnico-Científica, 
Polícia Civil, Vigilância 
Sanitária Estadual (Su-
visa) e Vigilâncias Sani-
tárias municipais. (Texto: 
Bruno Corrêa - Estagiário 
da Assessoria de Comuni-
cação Social do MP-GO/ 
Supervisão: Ana Cristina 
Arruda/ Fotos: acervo do 
CAO Consumidor)

O certame leva o nome de Vinícius Alves de Souza em homenagem ao jovem atleta que faleceu no último dia 10 de março, durante a final da Copa Beto

Com homenagem póstuma, tem início Campeonato 
Municipal de Futebol 2018 de Santa Terezinha

 A Prefeitura de 
Santa Terezinha de Goi-
ás, através da Diretoria 
Municipal de Esportes 
deu início, recentemente, 
feriado do trabalhador, ao 
Campeonato Municipal 
Vinícius Alves de Souza. 
O jogo de abertura do 
certame aconteceu no Es-
tádio Municipal Raimun-
dão, que foi totalmente 
reformado para receber 
a competição. O pontapé 
inicial da partida de aber-
tura foi dado pelo prefeito 
Marcos Cabral, vice-pre-
feito Tonim Camargo e 
pelo pai do jovem Viní-
cius, Vanderly Alves, este, 
visivelmente emocionado 
pela homenagem ao filho. 
De acordo com o diretor 
municipal de esportes, 
Sandro Júnior, seis equi-
pes participarão do even-
to esportivo: Lojas Centro, 
Vila Verde, Lió F.C, Barra 
Azul, Caiçara e Cedrolina.
 Após a cerimô-
nia de abertura do cam-
peonato, aconteceu o pri-
meiro embate do evento, 
entre Barra Azul e Ce-
drolina. As duas equipes 
apresentaram um belo 
futebol, proporcionando 
um espetáculo às cen-
tenas de pessoas que 
compareceram e lotaram 
o estádio. A disputa foi 
acirrada, mas o Barra 
Azul se mostrou melhor 

em campo e venceu a 
partida por 3 a 2, um re-
sultado apertado dado 
ao alto nível das duas 
equipes, que serviu como 
mostra do que vem por 
ai, no decorrer da com-
petição. Vale lembrar, 
que o campeonato é uma 
realização da Prefeitura, 
por meio da Diretoria 
Municipal dos Esportes 
e conta com apoio da Câ-
mara de Vereadores, que 
ajudará o município com 
uma contrapartida para a 
premiação em dinheiro. 
A prefeitura doou todos 
os uniformes às equipes 

participantes, bolas, re-
des e parte da premiação 
em dinheiro.
  Para o prefeito 
Marcos Cabral, ao home-
nagear o jovem Vinícius a 
prefeitura está homenage-
ando também todos des-
portistas do município, 
uma vez que foi um joga-
dor exemplar, que tinha a 
admiração e o carinho de 
todos. À nossa reporta-
gem, o prefeito falou das 
ações de seu governo em 
prol do esporte. “Gostar 
do esporte muitas pessoas 
gostam, mas não fizeram 
para o esporte o que pre-

cisava ser feito. Em nossos 
três governos fizemos o 
maior investimento em 
esporte entre os 13 man-
datos de nossa cidade. 
Nós adquirimos o terreno 
e construímos esse está-
dio, reconstruímos o giná-
sio de esporte e depois o 
reformamos novamente, 
reformamos o estádio e 
investimos no rally dos 
sertões, apoiamos a eco 
bike e vamos fazer a se-
gunda edição agora, com 
a participação da Pik Go e 
o vereador Usiel Cabral 
que está promovendo, e 
agora estamos iniciando 

esse campeonato muni-
cipal. O nosso próximo 
investimento no esporte 
será na iluminação do 
estádio Raimundão”, 
disse Cabral.
  Ainda segundo 
o prefeito, fazer inves-
timento em esporte é 
aplicar no ser humano 
e no futuro de todas as 
crianças. “O esporte re-
tira das ruas crianças e 
adolescentes em situa-
ção de vulnerabilidade, 
além de ser uma ativi-
dade que melhora a saú-
de física de todo cida-
dão. Então, eu acredito 
que esse investimento 
em esporte é também 
um investimento em 
educação e na saúde da 
nossa população”, dis-
se. Sobre a escolha do 
nome do campeonato, o 
prefeito disse: “Fizemos 
uma pesquisa para dar o 
nome desse campeonato 
e, ao ouvir do Rodrigo 
Jatobá a indicação do 
nome do Vinícius, que 
representa o esporte e 
perdeu sua vida jogando 
bola, entendemos que 
ele acertou em sua su-
gestão e nós a acatamos. 
Nossa administração é 
feita com a participação 
popular. Foi uma justa 
homenagem”, afirmou 
o prefeito em entrevista 
ao Imprensa do Cerra-

do, anunciando ainda 
que, no aniversário da 
cidade, dará inicio a um 
campeonato regional no 
município, com a parti-
cipação de aproximada-
mente oito cidades vizi-
nhas.
  Presentes duran-
te a abertura do campeo-
nato, os pais do jogador 
homenageado pela ad-
ministração municipal, 
Marli Souza e Vanderly 
Alves, falaram com nossa 
equipe e manifestaram 
sua gratidão pelo tributo 
feito a seu filho. “Quere-
mos agradecer à prefei-
tura e aos atletas por essa 
iniciativa, pois no meio 
de tanta dor, uma ale-
gria como essa conforta 
nossos corações. Nosso 
Vinicius estará sempre na 
mente e no coração de to-
dos nós”, disseram. 
  Vinícius Alves de 
Souza foi um jovem atle-
ta do município, querido 
por toda a comunidade, 
não apenas pelo bom 
futebol que jogava, mas 
também por seu carisma 
e boa conduta em meio 
à sociedade. Ele faleceu 
em 10 de março fazendo 
o que gostava, jogando 
futebol, na partida final 
da Copa Beto, quando so-
freu um ataque cardíaco. 
Vinícius chegou a ser so-
corrido, mas não resistiu.

Campos Verdes Saúde

Essa foi a décima obra inaugurada pelo prefeito em pouco mais de 15 meses de mandato. Na ocasião, Haroldo ainda falou
sobre projetos futuros para o município

Haroldo Naves entrega UBS à população

MP requer levantamento e proteção
de prédios históricos de Crixás

 O prefeito de 
Campos Verdes e pre-
sidente da Federação 
Goiana dos Municípios 
(FGM) Haroldo Naves 
entregou, no dia 20 de 
abril, sexta-fera, a Uni-
dade Básica de Saúde 
São João, uma grande 
obra edificada por meio 
de uma parceria entre 
o Governo Federal e o 
município. Essa foi a dé-
cima obra inaugurada 
em sua administração, 
que teve início há pouco 
mais de 15 meses. 
 A entrega da 
UBS se deu por meio de 
uma cerimônia festiva 
que teve início às 20h00, 
com direito a show ao 
vivo e sorteio de brin-
des, entre eles uma TV 
LCD de 30 polegadas. 
O evento contou com a 
participação de cente-
nas de populares, além 
de autoridades locais, 
entre elas vereadores, 
secretários municipais, 
prefeito Haroldo, pri-
meira-dama Paulênia 
Lopes e do deputado 
federal Lucas Vergílio.
 A secretária 
municipal da Saúde, 
Rosalina Veríssimo de 
Oliveira, comemorou a 

entrega da UBS. “Essa é 
uma obra que era espe-
rada pela comunidade. 
Essa UBS vai oferecer 
serviços de muita quali-
dade aos seus usuários. 
São diversas famílias 
que serão beneficiadas. 
É com muita alegria e 
satisfação que estamos 
inaugurando essa obra”, 
disse a secretária.
 Presente ao ato 
de entrega da UBS, o 
deputado federal Lucas 
Vergílio concedeu entre-
vista ao jornal Imprensa 
do Cerrado e parabe-
nizou o prefeito Harol-
do pela obra e pela boa 
administração que vem 
realizando no municí-
pio. “Desde quando o 
prefeito Haroldo Naves 
assumiu a prefeitura 

nós estamos ajudando o 
município na busca de 
recursos e já destinamos 
para cá R$ 1 milhão que 
serão aplicados na saú-
de, esporte e turismo. 
Faço isso porque acredi-
to na administração do 
prefeito Haroldo, que 
está fazendo uma ex-
celente administração, 
tirando as emendas e 
obras do papel e exe-
cutando-as, a exemplo 
dessa linda UBS que ele 
entrega hoje”, disse o 
parlamentar.  
 Vale destacar, 
que no mesmo ato o 
prefeito Haroldo Naves 
entregou à comunidade, 
a reforma do prédio da 
secretaria municipal da 
educação e a ponte do 
Varal, e ainda anunciou 

outras obras que serão 
iniciadas em breve pela 
administração, enume-
rando algumas delas, 
como, asfalto, revitali-
zação dos campos de 
futebol, campo society, 
mata-burros, reforma 
do hospital municipal, 
conclusão do Posto da 
Praça dos Goianos, re-
forma do Colégio Alti-
vo Bergamaschi, entre 
outras. “Campos Ver-
des caminha bem nessa 
parte de obras e infraes-
trutura. Nossa frota mu-
nicipal foi recuperada, 
pois entregamos 10 veí-
culos. Agora é continuar 
com as obras que estão 
por vir e fazer Campos 
Verdes voltar a brilhar 
no cenário estadual e 
nacional”, disse o prefei-
to em entrevista a nosso 
periódico.
 Q u e s t i o n a d o 
sobre suas perspectivas 
quanto ao desenvolvi-
mento do município, o 
prefeito Haroldo Naves 
disse confiante: “Es-
tamos recuperando a 
economia do municí-
pio com a reativação da 
mineração e Campos 
Verdes passa a ter um 
novo ciclo de crescimen-

to econômico, um ciclo 
que gera emprego, renda 
e melhora a perspecti-
va de vida, trazendo de 
volta a esperança da po-
pulação. Estou confiante 
que vamos prosperar, 
haja vista que aplicamos 
cada centavo arrecadado 
pelo município em prol 
de seu desenvolvimento 
e da melhoria da quali-
dade de da população.
 Sobre a feira das 
esmeraldas Haroldo ga-

rantiu que ela vai acon-
tecer. “Se eu conseguir 
firmar parceria com o 
Estado ou a União eu 
faço a feira até o mês de 
junho, porque se houver 
aplicação de recursos 
estadual ou federal eu 
tenho que realizá-la três 
meses antes das eleições, 
mas se não tiver parce-
ria eu vou fazer a feira 
com recursos próprios 
do município, em setem-
bro”, garantiu o prefeito.

 O promotor de 
Justiça Fabrício Lamas 
da Silva recomendou 
ao chefe do Executivo 
de Crixás e aos verea-
dores do município que 
tomem as providências 
necessárias para o le-
vantamento da quanti-

dade de prédios históri-
cos existentes na cidade, 
bem como elaborem 
legislação para conser-
vação e tombamento 
dessas edificações. A 
nova norma, conforme 
sugere o promotor, de-
verá seguir o disposto 

na Constituição Fede-
ral; no Decreto-Lei n° 
25/1937, que organiza a 
proteção do patrimônio 
histórico e artístico na-
cional; e demais leis re-
lativas ao tema. O pro-
motor fixou o prazo de 
dez dias para a resposta 

quanto ao planejamen-
to pelo poder público 
quanto à conservação 
e ao tombamento dos 
prédios históricos.
 Fabrício Lamas, 
além de tecer consi-
derações sobre a com-
petência para legislar 
visando à proteção do 
patrimônio cultural, 
observou que Crixás foi 
reconhecida como ar-
raial em 1831, havendo 
relatos de que os pri-
meiros habitantes do 
município chegaram 
há quase 300 anos, dos 
quais a grande parte da 
história não foi relatada 
ou preservada.
 Há relatos que 
apontam que o muni-
cípio já foi refúgio de 
mais de mil escravos 
após 1734, que colabora-

ram com o desenvolvi-
mento da cidade e com 
o impulso da atividade 
garimpeira na região. 
Crixás, no entanto, não 
registrou devidamente 
esses fatos nem preser-
vou essa parte impor-
tante de sua trajetória.
 Por fim, o pro-
motor destacou o fato 
de a cidade ser deten-
tora de vasto e rico pa-
trimônio arquitetônico 
histórico, mas que gran-
de parte já foi extinta e 
as poucas que ainda 

restam estão sendo des-
truídas em larga escala. 
Ele ressaltou ainda que 
as poucas restaurações 
realizadas nos prédios 
históricos não foram 
obra do poder público 
e sim de particulares, 
tendo sido apurado que 
muitos dos imóveis his-
tóricos estão abandona-
dos e sucateados. (Cris-
tiani Honório / Assessoria 
de Comunicação Social do 
MP-GO - Fotos: arquivo 
da Promotoria de Justiça 
de Crixás)

Pai do homenageado dá o ponta pé inicial junto com o prefeito Marcos Cabral e 
seu vice Tonim Camargo

Fotos: Lanuzio Vicente

Prefeito Aroldo Naves sauda o deputado Lucas Ver-
gílio pela nova emenda destinada a nova UBS

Fotos: Lanuzio Vicente
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CrixásReividicações Uirapuru Comemoração

A programação festiva contou com feira do produtor rural, jogos de futebol, cavalgada e shows realizados em uma grande
 estrutura montada na praça em frente à Prefeitura

 O próspero e 
acolhedor município de 
Uirapuru, emancipado 
em 30 de abril de 1992, 
completou 26 anos de 
independência política 
no último dia 30 e, para 
celebrar a data, o prefei-
to Ailton Neri Amorim 
(PSDB) promoveu uma 
grande festa com dura-
ção de três dias e ampla 
programação festiva. O 
evento teve início dia 27 
e se estendeu até dia 30, 
data oficial do aniversá-
rio do município.
  Para o início 
das festividades, no 
dia 27, foi realizada a 
Feira do Produtor Ru-
ral às 20h00 e logo em 
seguida teve show ao 
vivo. Já no dia 28 foram 
realizadas duas parti-
das de futebol, sendo a 
primeira protagonizada 
pela equipe Sub 16 do 
município, que enfren-
tou o time da cidade de 
Crixás. Após esse jogo, 
ainda foi realizada ou-
tra partida. Dessa vez, 
a seleção de Uirapuru 
enfrentou a seleção de 
Mundo Novo. A fes-
ta continuou à noite, 
quando aconteceu a so-
lenidade oficial de aber-
tura do evento e show 
com a Banda Pancanejo, 
a sensação do momen-
to, que agitou o grande 
público presente.
  No terceiro dia 
de festa, 29, a progra-
mação teve início às 
08h00, com um apetito-
so café da manhã ofere-
cido na EFAU, de onde 
saiu a já tradicional ca-
valgada, que percorreu 

5 quilômetros até a sede 
do município, após 
percorrer as principais 
avenidas da cidade, ca-
valeiros e amazonas se 
reuniram no salão do 
CACO, para saborear o 
almoço oferecido pela 
prefeitura, através da 
secretaria municipal da 
assistência social, capi-
taneada pela secretária 
Celcídia Amorim. 
  Para o encerra-
mento das festividades, 
dia 30 (dia do aniversá-
rio da cidade), a prefei-
tura contratou o show 
da dupla Pedro Paulo 
e Matheus, que levou 
ao palco o que há de 
melhor na musica ser-
taneja na atualidade. 
Durante sua fala, o pre-
feito Ailton Bila, como 
é mais conhecido na ci-

dade, falou de sua satis-
fação em poder realizar 
a festa mesmo diante 
das dificuldades que se 
encontra o município e 
agradeceu a presença 
da população local e vi-
sitantes. 
  “A festa de 
aniversário de nosso 
município já é uma tra-
dição, um evento espe-
rado por nossa gente e 
também por turistas. 
O povo aguardava o 
evento e por isso deci-
dimos realizar a festa. 
Além do mais, temos 
muito que comemorar; 
muitas ações e obras 
a serem iniciadas em 
breve. Quero agradecer 
a todos pela presença e 
por nos ajudar a fazer 
uma festa bonita”, disse 
o prefeito.

  Ainda em sua 
fala, o prefeito Bila enu-
merou algumas benfei-
torias e serviços reali-
zados e que ainda estão 
por vir, citando, como 
exemplo, a distribuição 
de cheques reforma na 
modalidade moradia 
e cheques construção 
que somam mais de 
R$ 1,4 milhões, recur-
sos do Programa Goiás 
na Frente na ordem de 
R$ 1,5 milhão para re-
capeamento e constru-
ção de asfalto urbano, 
e a reforma do hospital 
municipal, no valor de 
R$ 500 mil, cujo recur-
so, oriundo de emenda 
do deputado estadual 
Lincoln Tejota, além de 
aquisição de equipa-
mentos hospitalar, pa-
trulha agrícola e aquisi-
ção de ambulâncias.
  As falas das au-
toridades presentes bem 
como os shows apresen-
tados foram prestigiadas 
pelo maior público da 
história do município, 
que recebeu a visita de 
pessoas de vários muni-
cípios da região. “Quero 
também agradecer ao 
ex-governador Marconi 
Perillo e ao atual gover-
nador José Eliton, que 

sempre têm ajudado 
nosso município e fazer 
aqui um agradecimen-
to especial à população, 
que compareceu e fez 
bonito, recebendo bem 
nossos visitantes. Com 
fé em Deus, no ano que 
vem faremos uma festa 
ainda melhor”, finalizou 
o prefeito.

Prefeitura promove três dias de festa para
celebrar o aniversário de 26 anos de Uirapuru

Entre as reivindicações feitas pelo prefeito à deputada federal, estão recursos para aquisição 
de um gerador de energia para o hospital e maquinários

Com a renovação desse contrato, o prefeito Plínio Paiva garante a continuidade do Programa Música nas Escolas,
que leva o ensino da música a quase 1.500 crianças da rede municipal

Plínio recebe Flávia Morais
e solicita benefícios para Crixás

Prefeitura renova contrato com
a Escola de Música Talentos de Ouro

 A deputada fede-
ral Flávia Morais (PDT) 
esteve na cidade de Cri-
xás na manhã do últi-
mo dia 04 de maio para 
acompanhar a realização 
das ações do Programa 
Saúde em Movimento e, 
logo após participar da 
cerimônia de abertura do 
evento, juntamente com 
o prefeito Plínio Paiva, 
seu vice Dr. Junior, secre-
tários municipais e vere-
adores, ela participou de 
uma reunião no gabinete 
do prefeito, que contou 
com a participação de 
diversas autoridades lo-
cais. Foi uma reunião de 
acolhida à parlamentar e, 
ao mesmo tempo, pauta-
da na busca de benefícios 
para o município.
 Na ocasião, o 
prefeito Plínio Paiva 
agradeceu a deputada 
pelo apoio dado à sua ad-
ministração, da qual ela 
é parceira importante, e 
apresentou, juntamente 

com o secretário da saú-
de Flávio Dietz e verea-
dor Pedrinho Sem Terra, 
uma demanda da saúde 
do município, que é a 
instalação de um gerador 
de energia no hospital 
municipal, pois a cober-
tura elétrica da região é 
antiga e não suportaria a 
instalação de um apare-
lho de raio-x adquirido 
pela prefeitura junto ao 
Governo Estadual. “Te-
mos aqui um aparelho de 
última geração, já está na 
secretaria da saúde e não 
temos como instalar por-
que a energia da região 
não o suporta, por isso a 

necessidade desse gera-
dor”, disse o prefeito ao 
entregar o ofício às mãos 
da parlamentar.
 Além do gera-
dor de energia, também 
foram solicitados da de-
putada recursos para 
aquisição de caminhão, 
pá-carregadeira, patrol, 
para atender as deman-
das da comunidade ru-
ral. “Temos um muni-
cípio grande, com mais 
de 5 mil km de estradas 
vicinais e nós precisamos 
de equipamentos, apesar 
que já demos um salto 
positivo nesse sentido, 
haja vista que nunca, na 

história de Crixás, o mu-
nicípio recebeu dois equi-
pamentos em uma única 
vez e, dentro de uma ano 
e três meses conseguimos 
trazer três equipamentos, 
sendo uma retro JCB e 
duas carregadeira para a 
limpeza urbana, mas isso 
ainda não é o suficiente”, 
afirmou Plínio.
 Em entrevista 
aos nossos repórteres, o 
prefeito Plínio Paiva des-
tacou que sua adminis-
tração tem passado por 
avanços significativos 
naquilo que se refere à 
saúde, pontuando que 
recentemente conseguiu 

um aparelho de raio-x 
de última geração para o 
município e foram feitos 
investimentos na ordem 
de R$ 2 milhões em equi-
pamentos hospitalares, 
tanto para o laboratório 
quanto para o hospital. 
“Adquirimos uma se-
mi-uti, um aparelho res-
piratório para o hospital 
municipal. Apenas no 
ano passado realizamos 
mais de 300 cirurgias no 
hospital, um procedi-
mento que não pode ser 
interrompido pela fal-
ta de energia e por isso, 
buscamos esse gerador, 
que vai possibilitar tam-
bém a instalação de um 
aparelho de raios-X de 
ultima geração para aten-
der nossa comunidade”, 
concluiu o prefeito.
 Para a depu-
tada Flávia Morais, as 
demandas apresentadas 
pelo prefeito e demais 

autoridades locais são de 
fundamental importân-
cia para o bem comum 
da população e, por isso, 
não medirá esforços para 
tentar atender aos pedi-
dos. “Agradeço primei-
ramente ao prefeito Plí-
nio e ao nosso vereador 
Pedrinho Sem Terra pela 
calorosa recepção e dizer 
que reconheço a impor-
tância da viabilização 
desses recursos, especial-
mente para a aquisição 
do gerador para o hospi-
tal, nos apresentada pelo 
secretário Flávio Dietz, 
vereador Pedrinho e 
pelo prefeito Plínio e que 
nos comprometemos em 
colocar emendas para 
que possamos garantir a 
aquisição desse gerador. 
Também vou lutar para 
buscar os recursos para 
as demais solicitações”, 
garantiu a deputada em 
entrevista ao JIC.

 Com o objetivo 
de continuar oferecen-
do ensino da música 
aos alunos atendidos 
pela rede municipal de 
educação da cidade de 
Crixás, o prefeito Plí-
nio Paiva, juntamente 
com seu vice Dr. Junior 
de Oliveira e a secre-
tária municipal da ad-
ministração Aulcilene 
de Lima, renovaram o 
contrato com a Escola 
de Música Talentos de 
Ouro, idealizado por 
Joyce Espínola Ferrei-
ra Tavares, que esteve 
presente no ato de as-
sinatura da renovação 
do contrato, que acon-
teceu no gabinete do 
prefeito Plínio.
 De acordo com 
o prefeito Plínio Pai-
va, o projeto proposto 
pela Escola de Musica 
Talentos de Ouro é um 
movimento forte ligado 

à cultura e à educação, 
atendendo de forma 
positiva crianças, ado-
lescentes e adultos. Para 
ele, levar o ensino mu-
sical às escolas munici-
pais garante a inclusão 
e oportunidades aos 
jovens alunos. “Hoje o 
Projeto atende 7 escolas 
municipais, o que repre-
senta quase 1.500 alunos 
e isso é gratificante para 
nós, gestores munici-
pais, pois estamos dan-

do mais oportunidades 
de conhecimentos aos 
nossos alunos”, disse o 
prefeito Plínio.
 O contrato com 
a Talentos de Ouro vi-
gora através de um con-
vênio, firmado por meio 
da Associação de Belas 
Artes Crixaense, o qual 
passou pelo crivo da 
Câmara de Vereadores. 
O projeto foi aprovado 
por unanimidade e, se-
gundo a proponente do 

projeto, Joyce Espínola, 
isso se deu porque todos 
os vereadores entendem 
a ideia. “Quero agrade-
cer ao prefeito Plínio, 
seu vice Junior e a todos 
os vereadores por con-
fiarem no poder da mú-
sica como ferramenta de 
transformação social e 
de melhoria da qualida-
de de vida das pessoas”, 
disse Joyce em entrevis-
ta concedida logo após a 
renovação do contrato.
 O projeto Ta-
lentos de Ouro é um 
projeto é um projeto 
patrocinado pela Anglo-
Gold Ashanti , via Lei 
de Incentivo à Cultura, 
vinculado ao Governo 
Federal, através do Mi-
nistério da Cultura com 
a parceria da Prefeitu-
ra, que também apóia 
a ideia e estende o en-
sino da musica a todas 
as crianças de todas as 

escolas da rede muni-
cipal de ensino. Todo 
estudo é embasado em 
Teoria musical. Para 
isso o Projeto Talentos 
de Ouro disponibiliza  
instrutores capacitados, 

instrumentos musicais, 
e material didático a to-
dos seus alunos, além 
de atuar no acompanha-
mento escolar e social 
desses alunos. Além 
disso, os alunos são in-
centivados a assumirem 
um comportamento 
mais ativo em socieda-
de, através da presença 
em grupos de jovens, 
associações, instituições 
e, colaborando, sempre 
que chamados, para 
apresentações culturais 
e eventos do projeto.

Joyce Espínola ao lado do prefeito Plinio Paiva e seu 
vice Dr Junior, comemorando a assinatura do contrato

Fotos: Kassia Ferraz

Prefeito Ailton Bila agradecendo a participação dos 
presentes

Fotos: Lanuzio Vicente
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CrixásSáude

Essa foi a sexta vez que o Programa Saúde em Movimento chegou até o município de Crixás, por meio de parceria 
entre o vereador Pedrinho e a deputada federal Flávia Morais

Pedrinho Sem Terra leva
mais um mutirão da Saúde para Crixás

Prefeitura de Pilar de Goiás reforça sinalização de trânsito

 Conhecido no 
município como o ve-
reador dos mutirões da 
saúde, Pedro Fernandes 
Neto, o Pedrinho Sem 
Terra, da cidade de Cri-
xás, garantiu mais uma 
edição do Programa Saú-
de em Movimento, que 
pela sexta vez beneficiou 
a população crixaense, 
em mais uma edição re-
alizada no último dia 
04 de maio. Importante 
lembrar, que a promoção 
desse evento é fruto de 
mais uma bem sucedida 
parceria firmada entre o 
parlamentar, a deputada 
federal Flávia Morais, 
Dr. George Morais e a 
Prefeitura.
 Quem procurou 
os atendimentos realiza-
dos pela Clínica Móvel 
do Dr. George Morais, 
teve acesso a exames 
gratuitos e de alta quali-
dade, como ultrassono-
grafias abdominal, prós-
tata e pélvica; obstetrícia, 
com a gravação de cd 
em 4D com as imagens 
do bebê; mama, tireóide, 
endovaginal, hérnia e 

bolsa escrotal. O evento, 
que aconteceu em frente 
à Câmara de Vereadores, 
teve início às sete horas 
da manhã e se estendeu 
até à tarde-noite, garan-
tindo o atendimento das 
centenas de pessoas da 
cidade, zona rural e as-
sentamentos.
 De acordo com o 
vereador Pedrinho Sem 
Terra, o dia foi bem pro-
veitoso, pois não deixou 
de receber nenhuma fa-
mília que procurou aten-
dimento. “Quero agra-
decer ao prefeito por ter 
nos ajudado com o for-
necimento da alimenta-
ção para todas pessoas 
que vieram da zona ru-

ral e dos assentamentos, 
através da secretaria da 
assistência social. Esta-
mos cumprindo nosso 
papel como pessoas pú-
blicas. Hoje foi mais um 
dia de muita felicidade, 
pois esse mutirão ajuda, 
em especial, as pessoas 
mais carentes do muni-
cípio. Agradeço ainda à 
minha amiga e deputa-
da Flávia Morais, bem 
como ao seu esposo, Dr. 
Geoge, por sempre aten-
der nossa solicitação”, 
disse Pedrinho.
 Em entrevista ao 
nosso periódico, a depu-
tada Flávia Morais falou 
de sua alegria em acom-
panhar mais uma ação 

do Saúde em Movimento 
na cidade de Crixás. “É 
um trabalho importan-
te que atende centenas 
de pessoas, facilitando o 
acesso dessas pessoas aos 
exames de prevenção. 
Hoje nós sabemos que 
existem doenças, como o 
câncer, que se descoberta 
no começo tem cura, mas 
se descobrir em um está-
gio muito avançado não 
tem cura mais, por isso 
classifico essa ação como 
de fundamental impor-
tância, e por isso ficamos 
muito felizes em partici-
par de mais uma edição 
do programa aqui, que 
já foi beneficiado várias 
vezes”, afirmou a parla-

mentar goiana.
 Flávia Morais 
ainda destacou o traba-
lho do vereador Pedrinho 
Sem Terra, que segundo 
ela tem sido o elo entre 
seu mandato e o muni-
cípio de Crixás, não só 
solicitando ações como 
o Saúde em Movimento, 
mas também recursos do 
Governo Federal através 
de emendas parlamen-
tares, e ações de gestão 
nos órgãos federais como 
Conab e INCRA, que tem 
atuado diretamente nas 
comunidades de assen-
tados. “Pedrinho é um 
vereador muito atuante e 
temos um orgulho muito 
grande de tê-lo em nos-

so partido e de sempre 
firmar essa parceria com 
ele, aqui no município de 
Crixás”, afirmou a depu-
tada Flávia Morais.
 O prefeito Plínio 
também falou do progra-
ma e afirmou que é mo-
tivo de muitas felicida-
des poder receber mais 
uma vez o mutirão no 
município, que atendeu 
centenas de pessoas e 
está levando avanços em 
saúde à população. “É 
extremamente importan-
te a realização desse tipo 
de evento, pois, apesar 
de termos uma saúde de 
muita qualidade aqui no 
município, um dia como 
esse, dedicado a exames 
de prevenção é sempre 
bem vindo e a prefeitura 
não mediu esforços para, 
juntamente com o verea-
dor Pedrinho Sem Terra, 
trazer para cá mais um 
mutirão. Nos sentimos 
realizados com isso”, dis-
se o prefeito Plínio.

 A sinalização 
do trânsito é essencial 
para a boa fluência 
do tráfego, com isso a 
Prefeitura de Pilar de 
Goiás em parceria com 
o DETRAN-GO está re-
forçando a sinalização 
horizontal pela cidade. 
 A medida visa 
dar maior segurança 
à população e melho-
rar a visualização dos 

condutores e pedestres 
nas vias públicas para 
que as normas de trân-
sito sejam respeitadas 
e, conseqüentemente, 
evitar acidentes. 
 A sinalização 
de Pilar de Goiás tem 
sido prioridade na 
atual gestão e a equipe 
de pintura vem reali-
zando o trabalho com 
muita responsabilida-

de em ruas e avenidas 
do centro e bairros da 
cidade. 
 Para o prefeito 
Sávio Soares o respeito 
à sinalização garante 
um trânsito mais orga-
nizado e seguro para 
todos. “Estamos inves-
tindo em Pilar de Goi-
ás, assegurando cada 
vez mais serviços para 
nossa população. A si-

nalização representa 
um dos principais itens 
de orientação para os 
condutores de veícu-
los e transeuntes. Por 
isso a administração 
municipal determi-
nou a recuperação da 
pintura de orientação 
de tráfego juntamente 
com o DETRAN-GO”, 
comentou o prefeito 
Sávio Soares.

Nova Crixás Benefícios

O prefeito aproveitou a visita técnica dos diretores da universidade ao pólo de Santa Terezinha de Goiás,
para formalizar oficialmente sua intenção em levar a unidade de ensino para o município

Barretinho dá pontapé inicial
para levar UNOPAR para Nova Crixás

Aprovado na CCJ segue para o Senado Federal o projeto 
que cria fundo para incentivar turismo em Terra Ronca (GO)

 Pensando em 
garantir melhorias edu-
cacionais para os estu-
dantes de Nova Crixás, 
e região, o prefeito de 
Nova Crixás Ailton José 
Barretos (DEM) popu-
larmente conhecido por 
Barretinho, acompanha-
do pela primeira dama 
Flávia Daniela, esteve 
em Santa Terezinha de 
Goiás no último dia 24 
de abril, terça-feira, onde 
se reuniu com diretores 
do Grupo Kroton, ope-
radora da UNOPAR, os 
quais faziam uma visita 
técnica ao pólo da Uno-
par daquele município. 
Na ocasião, o prefeito 
Barretinho entregou aos 
empresários, um proto-
colo de intenções de sua 
administração, em levar 
para o município uma 

unidade da faculdade. 
O documento foi entre-
gue a Vinicius Lima, di-
retor de negócios EAD 
do grupo Kroton e Je-
ferson Ortiz, diretor de 
operações da Kroton, os 
quais prometeram anali-
sar a proposta e estudar 
a viabilidade da instala-
ção da universidade em 
Nova Crixás.
 De acordo com o 
prefeito Barretinho, que 
concedeu entrevista ao 

Imprensa do Cerrado, 
levar uma universida-
de para Nova Crixás foi 
uma de suas promessas 
de campanha e, segun-
do ele, sua administra-
ção está determinada a 
levar cursos superiores 
para o município, pois 
trata-se de uma gestão 
voltada para a melho-
ria da educação. “É um 
momento especial para 
a comunidade de Nova 
Crixás, pois a instala-
ção de uma universida-
de no município é um 
desejo antigo do povo, 
especialmente dos es-
tudantes. Temos man-
tido um diálogo como 
Professor José Xavier, 
diretor Unopar de Santa 
Terezinha de Goiás e ele 
nos convidou para estar 

aqui hoje, no município, 
onde pude me encon-
trar com os diretores da 
empresa que administra 
a universidade, o gru-
po Kraton, e com fé em 
Deus vai dá certo”, disse 
confiante o prefeito.
 Barretinho apro-
veitou o ensejo para vi-
sitar as dependências da 
UNOPAR de Santa Tere-
zinha de Goiás. Conhe-
ceu os laboratórios de en-
fermagem e engenharia 
e se impressionou com a 
estrutura. “Vou lutar para 
levar essa estrutura para 
Nova Crixás, com vários 
cursos. Vimos que o Gru-
po Kraton e a UNOPAR 
são instituições sérias, 
que oferecem um ensino 
moderno e de qualida-
de. Quero parabenizar o 
professor Xavier pela for-
ma que conduz a unida-
de de Santa Terezinha e 
agradecer ao prefeito de 
Santa Terezinha, Marcos 
Cabral, e primeira dama 
Luciana Cabral, que nos 
acompanhou durante a 
reunião com os empresá-
rios e educadores”, afir-
mou o prefeito.

 Nossa reporta-
gem conversou com os 
diretores do Grupo Kro-
ton e quis saber das pos-
sibilidades de instalação 
de uma unidade no mu-
nicípio de Nova Crixás. 
Para Vinicius Lima, di-
retor de negócios EAD, 
o pólo de Nova Crixás 
é uma possibilidade, 
mas afirmou que não 
depende apenas deles. 
“Pelo que o prefeito fa-
lou, Nova Crixás é uma 
cidade com potencial, 
com uma região a ser ex-
plorada. Claro que não 
depende apenas de nós, 
pois todo pólo de gradu-
ação que nós ativamos 
tem que ter todo um 
respaldo junto ao MEC. 
Vamos avaliar interna-
mente as propostas que 
o prefeito Ailton Barre-

tinho nos trouxe, ava-
liar as características da 
cidade e da região e daí 
seguir os trâmites junto 
ao MEC, mas como eu 
disse, há sim essa possi-
bilidade”, garantiu.
 Jeferson Ortiz, 
diretor de operações 
EAD da Kroton, também 
assegurou que será feita 
uma analise cuidadosa 
da solicitação do prefeito 
Barretinho. “Quero dizer 
que foi um prazer rece-
ber essa solicitação. Fica-
mos felizes por saber que 
existem gestores públi-
cos preocupados com o 
desenvolvimento educa-
cional em suas cidades. 
Esse comprometimento 
do poder público, essa 
preocupação do prefeito 
de levar oportunidades 
de estudo para sua po-
pulação deveria ser um 
exemplo a ser seguido 
por todos os prefeitos do 
Brasil, pois a educação é 
a base de tudo. Quero, 
antes de tudo, parabeni-
zar o prefeito Ailton Bar-
retinho, pela iniciativa”, 
finalizou. 

 Região, locali-
zada nos municípios de 
São Domingos e Gua-
rani de Goiás, abriga 
um dos maiores sítios 
de cavernas e grutas da 
América LatinaA Co-
missão de Constituição 
e Justiça e de Cidada-
nia da Câmara Federal 
(CCJ) em reunião ex-
traordinária realizada 
aprovou o Projeto de 
Lei 3166/2015, do de-
putado federal  Pedro 
Chaves (MDB-GO), que 
cria o Fundo Nacional 
de Apoio à Região de 
Terra Ronca (Funter). 
O projeto segue agora 
para análise no Sena-
do Federal. O relator 
do projeto, o deputado 
federal Daniel Vilela 
(MDB-GO) comemo-
ra aprovação na CCJ e 
elogia a sensibilidade 

política do colega Pedro 
Chaves.
 “Pedro Chaves 
teve visão de futuro 
ao propor a criação do 
fundo. Os recursos irão 
desenvolver o turismo, 
preservar a cultura e in-
centivar a qualificação 
da mão de obra local”, 
ressaltou Daniel Vilela, 
acrescentando ainda o 
incremento nas receitas 
dos municípios.Segun-
do o autor do projeto, 

o deputado federal Pe-
dro Chaves o  fundo 
também vai assegurar a 
manutenção do Parque 
Estadual de Terra Ron-
ca e o desenvolvimento 
do turismo ecológico.“  
Objetivo do nosso pro-
jeto é dar consistência 
às políticas de conser-
vação ambiental que 
estão sendo implanta-
das no Parque Estadual 
da Terra Ronca, como 
a manutenção das nas-

centes e das cavernas, 
grande patrimônio de 
Goiás ”, afirmou o par-
lamentar.Os recursos 
do fundo vão permitir 
também a comercializa-
ção dos produtos locais, 
a capacitação dos coo-
perados e a realização 
de pesquisas locais para 
o desenvolvimento do 
turismo e de produtos 
da região.

Receitas

 Com a exclusão 
dos recursos federais 
para o fundo, permane-
ce no projeto a previsão 
de verbas provenientes 
de operações de crédito 
internas e externas, fir-
madas com entidades 
privadas, públicas, na-
cionais e internacionais; 
de convênios firmados 

entre os Estados; e de 
outras fontes previstas 
em lei.O Parque Estadu-
al de Terra Ronca está 
localizado nos municí-
pios de São Domingos 
e Guarani de Goiás, no 
estado de Goiás, e tem 
área aproximada de 57 
mil hectares. O parque 
abriga um dos maiores 
sítios de cavernas e gru-
tas da América Latina.

Foto: Ângela Moreira

Fotos: Kássia Ferraz

Dr. George enalteceu o trabalho do vereador Pedri-
nho Sem Terra

Foto: Divulgação

Momento em que o prefeito Barretinho pede a viabi-
lidade da Unopar em Nova Crixás

Foto: Lanuzio Vicente



Abril de 2018www.imprensadocerrado.com.br12    |

CrixásOportunidade

Em Crixás, três iniciativas receberão incentivos financeiros e capacitação

Anglogold Ashanti e comunidades selecionam
projetos para o Parcerias Sustentáveis 2018

 Neste ano, 27 
empreendimentos so-
ciais receberão incen-
tivos financeiros para 
promover ações de de-
senvolvimento local 
como parte do Progra-
ma Parcerias Sustentá-
veis 2018. Os projetos 
foram selecionados pela 
AngloGold Ashanti, 
após um processo trans-
parente que contou com 
a participação de repre-
sentantes das comuni-
dades. Em sua 8ª edição, 
o programa investirá 
mais de R$ 1 milhão em 
instituições das cidades 
onde a empresa atua: 
Barão de Cocais, Caeté, 
Nova Lima, Raposos, 
Sabará e Santa Bárbara, 
em Minas Gerais, e Cri-
xás, em Goiás.
  Em Crixás, três 
iniciativas foram esco-
lhidas para integrar o 
Programa Parcerias Sus-
tentáveis 2018. São elas:
 - Associação de 
Desenvolvimento dos 
Trabalhadores e Trabalha-
doras Rurais do Assen-
tamento 12 de Outubro 
– Projeto da Terra: contri-

buir para o incremento da 
produção da mandioca 
e seus derivados, bene-
ficiando 24 pessoas dire-
tamente e ajudando no 
aumento da renda e qua-
lidade de vida.
  - Associação 
Seletec de Recicláveis 
e Outros Seguimentos 
Ambientais de Crixás e 
Região - Projeto Seletec 
Reciclagem: promover 
a reciclagem no muni-
cípio de Crixás, sensibi-
lizando a comunidade 
sobre a temática, bene-
ficiando cerca de 20 fa-
mílias, com geração de 
renda, através deste tra-
balho socioambiental.
  - Associação de 
Moradores do Setor San-
tos Reis da Cidade de 
Crixás - Projeto Mãos que 
Criam: estruturar um 
empreendimento pro-
dutivo, na fabricação de 
uniformes com malharia 
fina e de tecidos pesados, 
incrementando a renda 
de moradores da comu-
nidade Santos Reis.
  “Tivemos a 
participação efetiva de 
representantes da co-

munidade de Crixás 
durante o processo de 
seleção e escolha dos 
projetos. Ao incentivar 
os empreendimentos 
sociais, ampliar suas 
atuações e prepará-los 
para torná-los autossus-
tentáveis, contribuímos 
para o desenvolvimen-
to da cidade”, afirma o 
gerente de Sustentabi-
lidade e Administração 
da AngloGold Ashanti, 
Unidade Serra Grande, 
Rogério Carvalho da 
Costa.

Investimento para che-
gar à autossustentabi-
lidade

 Além do recurso 
financeiro, as iniciativas 
passarão por um pro-
grama de capacitação, 
que inclui cursos online 
e presenciais, e mento-
rias individualizadas, 
visando à autossusten-
tação financeira dos 
empreendimentos sele-
cionados. Uma das no-
vidades deste ano é que 
todos os projetos apre-
sentaram alinhamento 

a pelo menos um dos 
17 Objetivos do Desen-
volvimento Sustentável 
(ODS), agenda mundial 
adotada pela Organiza-
ção das Nações Unidas 
(ONU) para a promoção 
da sustentabilidade.
 Todos os 27 em-
preendimentos sociais 
estão voltados para a 
geração de empregos e 
impactos sociais positi-
vos nos seguintes focos: 
Cultura, Turismo & Gas-
tronomia; Associativis-
mo e Cooperativismo; e 
Soluções Sustentáveis, 
que englobam inicia-
tivas que favoreçam a 
coletividade, como eco-
nomia de energia elé-

trica e água, agricultura 
orgânica, reciclagem e 
reaproveitamento de 
materiais alternativos, 
entre outras.
  Em sete edições, 
o Programa Parcerias 
Sustentáveis, antes co-
nhecido como Chamada 
Pública de Projetos, já 
apoiou 193 iniciativas, 
beneficiando cerca de 
24 mil pessoas com um 
investimento de apro-
ximadamente R$ 7 mi-
lhões.
 
Sobre a AngloGold 
Ashanti

 Uma das maio-
res produtoras de ouro 

do mundo no Brasil, a 
empresa possui minas 
e plantas metalúrgicas 
e de beneficiamento 
distribuídas nos esta-
dos de Minas Gerais e 
Goiás. Seus negócios 
englobam 17 operações 
em nove países, geran-
do mais de 60 mil em-
pregos. A AngloGold 
Ashanti tem sede em 
Johanesburgo, na Áfri-
ca do Sul, e suas ações 
são negociadas nas bol-
sas de Johanesburgo, 
Nova York, Austrália e 
Gana.
 Com mais de 4 
mil empregados diretos, 
as operações brasilei-
ras respondem por 15% 
da produção global de 
ouro do grupo e estão 
entre as mais avançadas 
do mundo no campo da 
tecnologia de minera-
ção, pela excelência dos 
equipamentos e pro-
cessos utilizados e pelo 
desenvolvimento de 
soluções de engenharia 
para a atividade de mi-
neração em subsolo.Fon-
te: Assessoria de imprensa 
da empresa
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