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Saúde

Pilar de Goiás

A solidariedade falou mais alto em Pilar de Goiás e na 
manhã do dia 12 de junho, 69 pessoas atenderam o cha-
mado para doar sangue na campanha promovida pela 
Prefeitura em parceria com o Hemocentro de Goiás rea-
lizada no Centro Municipal de Saúde. Pág. 9

A Prefeitura municipal continua investindo em obras 
que visam melhorar a vida dos esmeraldinos, e segue 
realizando diversos trabalhos pela cidade. Pág. 4

De acordo com o prefeito, os recursos para aquisição 
desse veículo já se encontram depositados em conta, e é 
oriundo de emenda parlamentar de Daniel Vilela. Pág. 4

Doação de sangue
envolveu  mais 69 pessoas

em Pilar de Goiás

Município de Pilar de Goiás receberá 
caminhão compactador de lixo

Após 5 dias de festas, termina mais uma edição da tradicional Agrojunina de Santa Terezinha de Goiás que, segundo organizadores, superou todas as expectativas. Pág. 3

Crixás Campos Verdes

O vice-prefeito foi empossado chefe do Executivo e 
deve se manter no cargo por 180 dias. Ele assume vaga 
deixada por Plínio Paiva, afastado pela justiça. Pág. 7

Dr. Júnior assume interinamente 
a administração de Crixás

Prefeitura lança pacote de 
obras de infraestrutura urbana

21ª edição da Agrojunina é
recorde de público em Santa Terezinha

Câmara de Santa Terezinha de Goiás

Usiel Cabral finaliza primeiro semestre de 
trabalho com reunião de confraternização
Com a presença dos demais vereadores, lideranças políticas e comerciantes locais, 
o presidente da Câmara ofereceu um apetitoso café servido momentos antes das 
últimas sessões ordinárias do semestre. Pág. 6
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Reflexão do dia

Por Fernando Arataque 

Geral

  Para Pensar
PRA PENSAR...SEJA DIFERENTE...SEJA 
ELEGANTE...
Existe uma coisa difícil de ser ensinada e 
que, talvez por isso, esteja cada vez mais 
rara: a elegância do comportamento.
E um dom que vai muito além do uso cor-
reto dos talheres e que abrange bem
mais do que dizer um simples obrigado 
diante de uma gentileza.
É a elegância que nos acompanha da pri-
meira hora da manhã até a hora de
dormir e que se manifesta nas situações 
mais prosaicas, quando não há festa algu-
ma nem fotógrafos por perto.

É uma elegância desobrigada.
É possível detectá-la nas pessoas que elogiam mais do que criticam.
Nas pessoas que escutam mais do que falam. E quando falam, passam longe 
da fofoca, das pequenas maldades ampliadas no boca a boca.
É possível detectá-la nas pessoas que não usam um tom superior de voz ao
se dirigir aos seus subordinados
Nas pessoas que evitam assuntos constrangedores porque não sentem prazer
em humilhar os outros.
É possível detectá-la em pessoas pontuais.
Elegante é quem demonstra interesse por assuntos que desconhece, é quem
presenteia fora das datas festivas, é quem cumpre o que promete
Oferecer flores é sempre elegante.
É elegante não ficar espaçoso demais.
É elegante fazer algo por alguém, e este alguém jamais saber o que você teve
que se esforçar para o fazer...
E elegante não mudar seu estilo apenas para se adaptar ao outro.
É muito elegante não falar de dinheiro em bate-papos informais.
É elegante retribuir carinho e solidariedade.
É elegante o silêncio, diante de uma rejeição...
Sobrenome, jóias e nariz empinado não substituem a elegância do gesto.
Não há livro que ensine alguém a ter uma visão generosa do mundo, a estar 
nele de uma forma não arrogante.
É elegante a gentileza, atitudes gentis falam mais que mil imagens...
...Abrir a porta para alguém...é muito elegante
...Dar o lugar para alguém sentar...é muito elegante
...Sorrir, sempre é muito elegante e faz um bem danado para a alma...
...Oferecer ajuda...é muito elegante
...Olhar nos olhos, ao conversar é essencialmente elegante.
Pode-se tentar capturar esta delicadeza natural pela observação, mas tentar 
imitá-la é improdutivo.
A saída é desenvolver em si mesmo a arte de conviver, que independe de sta-
tus social: é só pedir licencinha
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 Algumas coisas que acontecem em nossa 
vida só entendemos com o passar do tempo. 
Talvez leve uma semana, um mês ou uma vida 
inteira. As experiências que vivemos devem nos 
proporcionar, além de aprendizado, reflexão. E é 
sobre isso que quero falar. Todos passamos por 
altos e baixos, é assim no plano individual e cole-
tivo. Muitas vezes nos enxergamos em situações 
que, por mais que tentemos, não conseguimos 
compreender o motivo de estarmos vivenciando 
aquele contexto. É natural, num primeiro mo-
mento, revolta-se, tentar transferir parte da culpa 

a terceiros e até pensar que a vida está sendo injusta conosco. Bobagem. Tenha 
certeza de que onde você está agora é exatamente onde você deveria estar! In-
dependentemente de o momento ser bom ou ruim, é aí o seu lugar. 
 Não somos uma árvore, entretanto. Podemos nos mover e procurar 
mudar nossa circunstância. Se o momento for alegre, lembre-se do quanto 
lutou por isso, não se acomode! Tenha consciência de que isso também é pas-
sageiro. Programe-se, organize-se para tempos difíceis, pois eles virão com 
certeza. Procure sempre evoluir. Se o momento, todavia, for de tempos di-
fíceis, não se desespere. Use o mesmo pensamento, isso é passageiro, cedo 
ou tarde vai passar. Tenha paciência e não desista. Quando menos se espera, 
a maré muda e as coisas voltam a dar certo.  Com o tempo e as porradas da 
vida, aprendi alguns princípios que me ajudaram a superar as adversidades. 
Coisas simples e que talvez pela simplicidade são muitas vezes esquecidas. 
 Primeiro, seja sempre você mesmo. Olhe-se no espelho e tenha certeza 
de quem você é. Tenha sempre em mente seus princípios e valores e os defen-
da independentemente do contexto vivido. Fazendo isso, você para de tentar 
agradar a todos, e aí a vida começa a dar certo. Muitas vezes dizer um sim a nós 
mesmos é dizer não aos outros. Com isso, você deixa de se importar com o que 
as pessoas dizem ou pensam a seu respeito, porque você sabe quem você é e o 
que os outros dizem ou pensam é problema deles. Tenha sempre Fé, acredite e 
nunca pare de sonhar. Deixem que riam de você, pensem que é louco nas suas 
escolhas. Quanto mais absurdos forem seus sonhos, melhor. Creia, mentalize 
todos os dias coisas boas, sonhe o que quiser, mas acorde cedo e lute diariamen-
te para alcançar o que tanto deseja! As coisas não caem do céu, se você não fizer 
sua parte! Tenha paciência, saiba que Deus faz tudo na hora perfeita. 
 O terceiro item foi o mais difícil de aprender e aceitar: saiba perder. Sai-
ba desistir e retirar seu time de campo quando for a hora. Pode parecer contra-
ditório com o que disse pouco acima, mas não é. Muitas vezes queremos tanto 
alguma coisa que fechamos os olhos para o resto do universo. Depositamos 
energia, tempo e nos empenhamos demasiadamente na busca por algo que 
imaginamos, naquele momento, ser a chave para nossa felicidade. O erro co-
meça aí, transferir a responsabilidade da nossa alegria a terceiros. É necessário 
ter bastante equilíbrio para saber quando o adeus é a liberdade. Vai doer, sim. 
Mas vai passar. E depois que passar, vamos olhar para trás e procurar entender 
o motivo de ter desejado tanto algo que não tem sequer mais relevância. Na 
melhor das hipóteses, restará uma leve saudade. Mas a vida anda para frente.
 Cultive boas amizades, tenha com quem contar na vida e seja uma 
pessoa confiável. Seja coerente com o que diz e pratica. Em todas suas rela-
ções, quaisquer que sejam, dê o seu melhor. Mostre que você não faz parte 
da mediocridade, destaque-se positivamente. Saiba ouvir com atenção, pre-
ocupe-se com quem se preocupa contigo. 
 Não se cobre tanto, mas também não procrastine o que deve ser feito 
hoje. Planeje não seu final de semana, mas sua vida daqui 50 anos. Acredite, o 
tempo voa! E quando menos se espera, já passou. São questões delicadas, não 
é um manual. Funcionou para mim, pode não fazer sentido a você. Cada um 
sabe o que carrega dentro do peito, só o indivíduo sabe particularmente o que 
vive, suas lutas e desafios diários. Todos temos nossas fraquezas, choramos 
escondido e temos medo. Mas Deus não nos fez para sofrer, a vida tem que 
ter sentido. Encontre o seu... Estamos todos no mesmo barco! Caba a cada um 
de nós decidir onde queremos chegar...
 O primeiro suspiro de vida é igual para todos, o mesmo choro. O que 
fazemos entre o primeiro e último respirar é o que chamamos de vida. Sua 
vida tem valido a pena?

Nathalia Freitas
Reportagens
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Santa Terezinha de Goiás Comemoração

Após 5 dias de festas, termina mais uma edição da tradicional Agrojunina de Santa Terezinha de Goiás que,
segundo organizadores, superou todas as expectativas 

21ª edição da Agrojunina
é recorde de público em Santa Terezinha

 A cidade de 
Santa Terezinha de 
Goiás esteve em festa 
entre os dias 20 e 24 de 
junho. Nesses 5 dias, 
aconteceu a já tradi-
cional Agrojunina, 
que foi idealizada pelo 
prefeito Marcos Cabral 
no primeiro ano de seu 
primeiro mandato, em 
1997. Hoje, o evento, 
que está em sua 21ª 
edição, já faz parte do 
calendário festivo do 
Estado de Goiás e atrai 
pessoas de diversas ci-
dades da região.
  É importante 
pontuar, que a festa, 
bancada 100% com re-
cursos do tesouro mu-
nicipal, contou com 
uma das melhores es-
truturas já montadas 
para sua realização, 
com shows de renome 
nacional e com portões 
abertos, garantindo o 
recorde de púbico. 
 Entre os can-
tores que se apresen-
taram no evento esse 
ano, estão: Os Piri-
boys, grupo musical 
local que foi respon-
sável pela abertura 
da festa, no dia 20; 
a dupla sensação do 
momento Diego e Ar-
naldo, que se apre-
sentou no segundo 
dia, 21, levando um 
grande público para o 
Parque de Exposição 
em plena quinta-fei-
ra; no terceiro dia, 22, 
a jovem revelação do 
sertanejo Hugo Hen-
rique, de apenas 14 
anos, que é conhecido 
como o mine Cristia-
no Araújo e já cantou 

ao lado de grandes 
nomes da música ser-
taneja como, o pró-
prio Cristiano, Marília 
Mendonça e Nayara 
Azevedo; Kleo Dibah, 
que animou a noite de 
sábado, 23, com o que 
há de melhor no ser-
tanejo universitário e, 
para encerra a festa, a 
dupla PH e Michel, dia 
24, domingo, ultimo 
dia da 21ª edição da 
Agrojunina, que já dei-
xou saudades. Além 
dos shows, ainda teve 
apresentação de qua-
drilha, realizada pelas 
escolas municipais. 
 Vale lembrar, 
que durante a realiza-
ção da festa, a comis-
são organizadora da 
11ª Cavalgada da Fé, 
que sairá de Santa Te-
rezinha de Goiás rumo 
ao Santuário Nossa 
Senhora da Penha, em 
Guarinos, no próximo 
dia 28, quinta feira, em 
parceria com a comis-
são de organização da 
Agrojunina, promo-
veram uma bela ca-
valgada pelas ruas da 
cidade, com a presen-
ça de dezenas de ca-
valeiros, muladeiros e 
amazonas. 

 No palco, dia 
23 de junho, também 
teve desfile para esco-
lha da rainha da comi-
tiva Santa Terezinha. 
8 lindas meninas par-
ticiparam do desfile, 
vestindo trajes social 
e a caráter. A escolhi-
da pelos jurados foi a 
jovem Hellen de Jesus, 
de 15 anos de idade. 
 De acordo com 
o prefeito Marcos Ca-
bral, em entrevista 
concedida ao Impren-
sa do cerrado no final 
da festa, a avaliação 
do evento é altamente 
positiva, pois aconte-
ceu sem nenhum pro-
blema mais relevante e 
com uma participação 
expressiva da popu-
lação. “Graças a Deus 
conseguimos, mesmo 
diante das dificulda-
des, fazer uma festa 
com grandes shows, o 
que garantiu um pú-
blico recorde, com a 
presença de muitos vi-
sitantes.
  A festa superou 
nossas expectativas. 
Quero agradecer aqui 
a presença das autori-
dades que nos visitam, 
em especial aos ami-
gos prefeitos da região 

como Dr. Sávio, de Pi-
lar de Goiás; também 
ao deputado estadual 
Bruno Peixoto e os se-
nadores Ronaldo Caia-
do e Wilder Morais”, 
disse o prefeito, que na 
ocasião anunciou mais 
uma festa para o ani-
versário da cidade, em 
outubro. 
 Presente na ci-
dade dia 23, sábado, 
o senador Ronaldo 
Caiado parabenizou o 
prefeito Marcos Cabral 
e a comissão organiza-
dora pelo preparo da 
festa, dizendo que se 
sente feliz e orgulhoso 
por ter em seu partido 
um prefeito trabalha-
dor e dedicado como 
o Marcos Cabral, que, 
segundo ele, além de 
promover o desenvol-
vimento do município 
com obra por todos os 
cantos, ainda se preo-
cupa em oferecer para 
a comunidade mo-
mentos de lazer e des-
contração. “É isso ai 
Marcos. Parabéns pelo 
trabalho que vem de-
senvolvendo em sua 
terceira administração. 
Parabéns por essa fes-
ta bonita, casa lotada e 
muita gente feliz, o re-

flexo de sua adminis-
tração, pois como diz 
um provérbio bíblico: 
‘quando os justos go-

vernam, alegra-se o 
povo’. Boa festa a to-
dos”, disse Caiado em 
seu pronunciamento. 

Cantor Hugo Henrique ladeado pelo prefeito Marcos Cabral, primeira-dama Lu-
ciana cabral, vice Tonim Camargo e sua esposa

Fotos: Lanuzio Vicente
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Campos VerdesObras

Asfalto, calçadas e meio fio são anunciados de norte a sul da cidade

De acordo com o prefeito, os recursos para aquisição desse veículo já se encontram depositados em conta,
e é oriundo de emenda parlamentar de Daniel Vilela

Prefeitura Campos Verdes lança
pacote de obras de infraestrutura urbana

Município de Pilar de Goiás
receberá caminhão compactador de lixo

 A Prefeitura 
de Campos Verdes 
continua investindo 
em obras que visam 
melhorar a vida dos 
esmeraldinos.  A Ad-
ministração Munici-
pal segue realizando o 
trabalho de pavimen-
tação asfáltica, cons-
trução de calçadas e 
meio-fio nas ruas da 
cidade.  
 O ato de lan-
çamento do programa 
de urbanização foi re-
alizado no dia 30 de 
junho, com a presença 
do deputado federal 
Lucas Vergílio, deputa-
do estadual Francisco 
Oliveira, além de cen-
tenas de moradores, li-
deranças comunitárias 
da região e autoridade 
políticas locais.
 Haroldo Naves 
anunciou a abertura 

de diversas frentes de 
trabalho para dar cele-
ridade à execução do 
projeto.
 Na cerimônia 
de lançamento, Ha-
roldo destacou que a 
prefeitura vai receber 
mais de R$ 1 milhão de 
reais em investimentos 
para pavimentação as-
fáltica através do Pro-
grama Goiás na Frente 
do governo estadual,  

beneficiando vários 
bairros que ainda não 
possuem asfalto. A 
pedido do deputado  
Francisco Oliveira, o 
governo liberou mais 
R$500 mil reais em 
aditivo. Em 2018, jun-
tamente com o deputa-
do Lucas Vergílio, será 
liberado mais R$300 
mil para incentivo da 
feira internacional das 
esmeraldas.  Os servi-

ços asfálticos, constru-
ção de calçadas e meio 
fio foram iniciados no 
dia 04 de junho, e já 
eram aguardados há 
décadas pela comuni-
dade. 
 Para o prefei-
to Haroldo Naves, a 
execução destas obras 
representa a realização 
de um sonho antigo 
dos moradores. “Estes 
investimentos fazem 
parte do nosso Plano 
de Governo, estamos 
honrando os compro-
missos feitos em cam-
panha. Há décadas os  
moradores almejam 
estas obras e nós, com 
pouco mais de um ano 
de gestão, estamos re-
alizando este sonho 
e assim vamos trazer 
melhorias das condi-
ções de vida dos mo-
radores, pois passarão 

a não mais conviver 
com problemas como 

poeira e lama”, decla-
rou Haroldo.

 C o n h e c i d o 
pelo dinamismo que 
vem executando sua 
administração na his-
tórica cidade de Pilar 
de Goiás, o prefeito 
Sávio Soares (MDB), 
anunciou, recente-
mente, que os recursos 
para o pagamento do 
caminhão compacta-
dor, que será usado 
na coleta de lixo da ci-
dade já se encontram 
depositados na conta 
da prefeitura, desde o 
dia anterior. Ainda se-
gundo o prefeito, sua 
equipe está atuando 
na finalização do pro-
cesso de aquisição do 
referido veículo, para 
efetuar o pagamento e, 
em breve, o caminhão 
será oficialmente en-
tregue à comunidade.
 Esse recurso 
é fruto de mais uma 
emenda parlamentar 

do deputado federal 
Daniel Vilela e, segun-
do o prefeito, vem de 
encontro às demandas 
do município. “Quero 
agradecer ao meu ami-
go deputado Daniel 
Vilela por mais esse re-
curso, tão importante 

para a nossa popula-
ção, e por sua dedica-
ção e carinho em prol 
de nosso município, 
na hora de encaminhar 
os recursos. Esse cami-
nhão vai nos ajudar a 
solucionar os possíveis 
problemas que ainda 

temos que sanar em 
limpeza urbana”, dis-
se o prefeito.
 De acordo com 
o prefeito Sávio, o veí-
culo será adquirido por 
uma quantia de R$ 275 
mil, sendo R$ 250 mil 
oriundos da emenda 
do deputado Daniel 

Vilela e outros R$ 25 
mil de contrapartida 
do município. “Vamos 
continuar trabalhando, 
dia e noite, com o obje-
tivo de conseguirmos 
todos os benefícios 
possíveis para Pilar de 
Goiás, seja com recur-
sos próprios do tesouro 

municipal ou através 
de emendas parlamen-
tares. Esse caminhão 
vem para reforçar nos-
sa frota de veículos e 
chega em boa hora. 
Isso representa traba-
lho e progresso para 
todos”, disse o jovem 
prefeito Sávio Soares.

Prefeito Haroldo e primeira-dama Paulênia Lopes 
comemoram o benefício ao lado dos deputados

Fotos: Lanuzio Vicente

Fotos: Divulgação

Sávio Soares em discurso agradecendo mais um be-
nefício 
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Desde seu primeiro ano como vereador, em 2013, o presidente da Câmara mantém um ponto de apoio aos romeiros com água,
suco, lanches e frutas

Usiel Cabral garante apoio aos
romeiros de Guarinos pelo 6º ano consecutivo

 Pensando em 
garantir suporte aos 
romeiros que todos 
os anos saem a pé de 
Santa Terezinha de 
Goiás, com destino 
ao Santuário Nossa 
Senhora da Penha, 
em Guarinos, o vere-
ador e presidente da 
Câmara Usiel Cabral 
mantém a tradição 
de apoiar esses pere-
grinos com o forneci-
mento de água, suco 
e frutas, uma ação 
que se repete há 6 
anos, desde quando 

ele assumiu seu pri-
meiro mandato de 
vereador.
 Usiel lem-
bra que iniciou esse 
apoio com um car-
ro servindo água e 
suco, e que depois 
passou a oferecer 
pequenos lanches. 
Hoje, seu trabalho 
já conta com uma 
tenda de apoio ins-
talada no Distrito 
de Santo Antônio, 
que dispõe de luga-
res para descanso, 
água, suco, lanches 

e uma variedade de 
frutas como melan-
cia, laranja, maçã, 
banana, entreoutras. 
“É gratificante po-
der realizar esse tra-
balho, servir aos que 
vão com fé rumo a 
esse grande evento, 
considerado o ter-
ceiro maior roteiro 
de fé em Goiás”, dis-
se Usiel, que acom-
panhou a Comitiva 
de Santa Terezinha 
no dia 28 de junho, 
da qual também foi 
parceiro.

FGM Vitória

Haroldo Naves é reeleito presidente da FGM
 Aclamado por 
mais de 200 prefeitos, o 
prefeito de Campos Ver-
des, Haroldo Naves, foi 
reeleito nesta sexta-fei-
ra (15/06) à presidência 
da Federação Goiana 
de Municípios (FGM), 
com unanimidade. A 
antecipação do proces-
so eleitoral foi devido 
a exemplos adotados 
por outras entidades 
municipalistas como a 
Confederação Nacional 
de Municípios (CNM) 
e a Associação Goiana 
de Municípios (AGM). 
Reeleito o presidente, 
ressaltou que irá conti-
nuar o trabalho técnico 
da entidade e com o su-
porte devido aos muni-
cípios e que irá auxilia-
rá a todos a superarem 
a crise financeira que 
aflige as gestões muni-
cipais.

 A eleição teve 
chapa única, com o 
prefeito de Campos 
Verdes à frente, Ha-
roldo Naves e como 
vice-presidente, José 
Cunha, prefeito de 
Porteirão. Integram a 
chapa os prefeitos: Ha-
roldo Naves (Campos 
Verde), presidente; 1º 
vice-presidente, José 
Cunha (Porteirão); 2º 
vice-presidente, José 

Faleiro (Silvânia); di-
retor administrativo 
Sávio Soares (Pilar de 
Goiás); diretor admi-
nistrativo substitu-
to Nélio Pontes (São 
Miguel do Araguaia); 
diretor financeiro 
Eurípedes Moreira 
(Gouvelândia); dire-
tor financeiro substi-
tuto Francisco Júnior 
(Terezópolis de Goiás); 
diretora da escola de 

gestão pública Reila 
Naves (Turvelândia); 
diretor legislativo 
José Ubiratan (Mundo 
Novo).
 A participação 
dos gestores goianos 
foi massiva, o que ofi-
cializou a eleição da 
chapa. Além do pleito 
houve na entidade o 
“Dia do Municipalis-
mo”, que ofereceu aos 
gestores palestras so-
bre temas municipais 
como: ISS Intermuni-
cipal, Judicialização 
da Saúde, debate sobre 
o Portal do Empreen-
dedor e os Convênios 
com os Municípios 
e a inauguração das 
novas instalações na 
sede da entidade que 
visam consolidar mais 
eficiência e conforto 
aos prefeitos e gestores 
goianos.

 Haroldo Na-
ves, em discurso agra-
deceu a confiança pela 
reeleição, e ressaltou 
sobre a importância 
do fortalecimento das 
entidades municipais 
para alcançar mais pe-
los municípios. “Uma 
das nossas lutas é o 
fortalecimento do 
municipalismo. Mas 
o trabalho técnico e 
eficiente da FGM irá 
continuar para que os 
gestores possam sem-
pre buscar aperfeiço-
amento na entidade. 
Já desenvolvemos um 
trabalho grande desde 
2017, iremos continu-
a-lo e priorizando as 
nossas lutas e bandei-
ras, e no momento aju-
dando os municípios 
a superarem a atual 
crise que é a maior da 
história. Continuare-

mos valorizando os 
municípios, reivindi-
cando por melhorias e 
concretizando parce-
rias”.
 Integrando a 
eleita diretoria execu-
tiva o novo vice-presi-
dente, José Cunha (Por-
teirão), destacou sobre 
fazer parte da entidade 
municipalista e salien-
tou que a Federação é 
um importante meio 
de auxiliar os prefeitos 
em lutas e desafios e de 
buscar auxílio em to-
das as esferas e órgãos 
públicos que fazem 
parte da administra-
ção municipal. “Como 
vice-presidente quero 
somar forças para lutar 
pelos municípios goia-
nos, mostrando as nos-
sas dificuldades e bus-
cando por melhorias” 
frisou o prefeito.

Fotos: Divulgação

Haroldo Naves comemora mais uma vitória como 
presidente da FGM

Fotos: Divulgação
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Santa Terezinha de GoiásConfraternização

Com a presença dos demais vereadores, lideranças políticas e comerciantes locais, o presidente da Câmara ofereceu
um apetitoso café servido momentos antes das últimas sessões ordinárias do semestre

Legislativo finaliza primeiro semestre
de trabalho com reunião de confraternização

 Na manhã do 
dia 27 de junho acon-
teceram as últimas 
sessões ordinárias do 
mês de junho, as quais 
marcaram o encerra-
mento dos trabalhos 
da Câmara Municipal 
de Santa Terezinha de 
Goiás nesse primeiro 
semestre e, para cele-
brar o saldo positivo, 
o presidente da Casa, 
vereador Usiel Cabral 
(DEM), ofereceu um 
apetitoso café da ma-
nhã de confraterniza-
ção, que foi servido 
momentos antes do iní-
cio das sessões e teve 

como objetivo princi-
pal o fortalecimento 
dos vínculos entre o 
Legislativo, Executivo 
e comunidade, apro-
ximando ainda mais a 
Câmara do povo.
 Além dos ve-
readores, também 
estiveram presentes 
o prefeito Marcos Ca-
bral, que em sua fala 
parabenizou o presi-
dente Usiel por con-
duzir os trabalhos 
da Casa mantendo a 
unidade entre os par-
lamentares e pela boa 
relação mantida com o 
Poder Executivo; pri-

meira-dama Luciana, 
vice-prefeito Tonim 
Camargo, secretários e 
servidores municipais 
e um grande número 
de comerciantes locais.
 O presidente 
Usiel agradeceu aos 
presentes e apresen-
tou um breve balanço 
dos trabalhos realiza-
dos pelo Legislativo 
durante o semestre e, 
de acordo com o pre-
sidente, o saldo foi 
positivo. “Tivemos di-
vergências de ideias, o 
que é comum em um 
estado democrático, 
mas no final sempre 

prevaleceu o bem co-
mum da sociedade, 
com aprovação de 
matérias importantes, 
além da apresentação 
de requerimentos e pe-
didos de providências 
relevantes. Quero agra-
decer aos funcionários 
da Câmara Municipal 
pela organizaçãodessa 
confraternização e aos 
convidados que mui-
to nos honraram com 
suas presenças”, disse 
Usiel, que ao fim da 
reunião convidou to-
dos os presentes para 
participarem da ultima 
sessão do semestre.

Com quase 60 dias de duração, o certame realizado pela prefeitura levou muita emoção aos torcedores, que lotavam o
Estádio Raimundão, nos dias de jogos

Equipe do Caiçara F.C. é a campeã da copa
“Vinícios Alves de Souza”, em Santa Terezinha de Goiás

 O dia 24 de 
junho foi uma data 
de muito lazer e des-
contração em Santa 
Terezinha de Goiás, 
proporcionados pela 
prefeitura municipal, 
que tem à sua frente 
o dinâmico prefeito 
Marcos Ferreira Cabral 
(DEM). Isso porque, 
naquele dia, além do 
show de PH e Michel, 
no último dia da 21ª 
Agrojunina, também 
aconteceu o embate 
final do Campeona-
to Municipal Vinícius 
Alves de Souza, que 
homenageou o jovem 
atleta do município 
que faleceu no último 
dia 10 de março, du-
rante a final da Copa 
Beto. A decisão foi 
protagonizada pelas 
equipes da Caiçara e 
Cedrolina, que pro-
porcionaram um gran-
de jogo às centenas de 
pessoas presentes.
  Depois de fazer 
uma boa campanha 
durante a competição, 
a equipe da Caiça-

ra, que contava com 
o diretor de esportes 
Sandro Junior como 
goleiro, sagrou-se 
campeã invicta, ven-
cendo a Cedrolina por 
3 a 0. Foram 7 jogos, 5 
vitórias e 2 empates. A 
Caiçara levou também 
os prêmios de melhor 
goleiro, melhor defe-
sa e teve o artilheiro 
do campeonato. Além 
dos dois finalistas, ou-
tras 4 equipes partici-
param do certame. São 
elas: Lojas Centro, Vila 
Verde, JBL F.C e Barra 
Azul.
  Para garantir a 
realização de um bom 
campeonato, a prefei-
tura doou uniformes e 
bolas para as equipes, 
destinou recursos fi-
nanceiros para a pre-
miação em dinheiro, 
além dos tradicionais 
troféus, e reformou 
o Estádio Municipal 
Raimundão, com pin-
turas, reparos e insta-
lação de novas redes 
nas traves. “Quando 
fomos procurados pela 

diretoria de esportes 
com a proposta de pro-
mover o campeonato, 
não medimos esforços 
por entendermos que 
o esporte, além de ga-
rantir entretenimento 
à comunidade, ainda 
propaga o bem, pro-
move a saúde e diver-
são. Parabéns a todas 
as equipes pela parti-
cipação, em especial 
ao Caiçara, campeão”, 
disse Cabral.
  O certame, 
marcado por grandes 
jogos realizados tanto 
no estádio municipal 
quanto no campo do 
Clube Vila Verde, teve 
início no dia primeiro 
de maio e contou com 
apoio da Câmara de 
Vereadores, que, além 
de aprovar os proje-
tos, ainda ajudou na 
premiação em dinhei-
ro. Foram premiados, 
com troféus, meda-
lhas e dinheiro os três 
primeiros colocados, 
artilheiro e goleiro me-
nos vazado. O prefeito 
Marcos Cabral, junta-

mente com o vice-pre-
feito Tonim Camargo, 
vereadores e secretá-
rios municipais presti-

giaram o embate final. 
Também estiveram 
presentes os pais de 
Vinícius, Marli Souza 

e Vanderly Alves, além 
de um grande número 
de populares, lotando 
o Estádio Raimundão. 

Fotos: Lanuzio Vicente

Fotos: Lanuzio Vicente
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Crixás Posse

O vice-prefeito foi empossado chefe do Executivo no último dia 07 de junho e deve se manter no cargo por 180 dias.
Ele assume vaga deixada por Plínio Paiva, afastado temporariamente pela justiça

Dr. Júnior assume interinamente a
administração de Crixás

 Na noite do úl-
timo dia 07 de junho, 
quinta-feira, por força 
de decisão judicial, o 
então vice-prefeito An-
tônio de Oliveira Jú-
nior (PSB) foi empossa-
do prefeito interino do 
município de Crixás 
em sessão solene que 
contou com a presença 
dos 11 vereadores, se-
cretários municipais, 
parentes e amigos do 
novo prefeito munici-
pal, que assume o car-
go por um período de 
180 dias (seis meses), 
no lugar de Plínio Luis 
Nunes de Paiva (PR), 
prefeito afastado ju-
dicialmente do cargo 
por ser alvo de inves-
tigação do Ministério 
Público, que apura su-
postas irregularidades 
em sua gestão.
  Apesar de sole-
ne, a sessão foi marcada 
por um clima não muito 
festivo em razão da si-
tuação que culminou na 
posse de Dr. Junior, mas 
o novo gestor prometeu 
manter em ordem a ad-
ministração até o retor-
no do prefeito de fato 
e de direito. Mesmo 
sendo empossado para 
um mandato temporá-
rio, Dr. Júnior teve que 
cumprir todo um ritual 
de posse. A sessão, pre-
sidida pelo presidente 
da Câmara Tiago Dietz, 
contou com a execução 
do Hino Nacional, pro-
nunciamento dos parla-
mentares e juramento 
feito pelo novo prefeito 
do município.

  Em sua fala, Dr. 
Júnior, ora empossado 
prefeito de Crixás, res-
saltou que o momen-
to não era de alegria e 
que obter o poder de 
prefeito não o enva-
idecia, muito menos 
na atual situação, mas 
garantiu que vai fazer 
uma administração 
pautada pelo patriotis-
mo, honestidade e res-
ponsabilidade. “Esse 
não é um momento 
alegre para mim, mas 
respeitando o estado 
democrático de direto 
eu fui investido hoje 
como prefeito dessa ci-
dade por alguns dias e 
quero, nesses dias que 
eu passarei aqui no 
Palácio Rio Vermelho, 
honrar os votos depo-
sitados em Plínio Paiva 
e Dr. Júnior. Plínio terá 
direito ao contraditório 
e com isso tempo para 
provar sua inocência”, 
disse o prefeito Junior 
Oliveira.
  Dr. Júnior dis-
se ainda que o poder é 

passageiro e que essa 
vaidade não o atrai, 
mas que sua vaida-
de é ver uma Crixás 
melhor, em desenvol-
vimento. “Queremos 
terminar os dias de 
nosso mandato e dizer 
que estamos entregan-
do uma cidade melhor, 
com obras por todos os 
cantos da cidade, ser-
vidor valorizado, zona 
rural atendida a con-
tento, saúde de quali-
dade, equipamentos 
novos, ações do Plínio 
Paiva e Dr. Júnior que 

têm que ser reconheci-
das. Peço à sociedade 
que não jogue a pri-
meira pedra e espere o 
julgamento dos fatos”, 
concluiu o prefeito.
 De acordo com 
o novo prefeito, em 
princípio não prevê 
mudanças no quadro 
de secretários e servi-
dores comissionados, 
pois, segundo ele, o 
município está em es-
tado de normalidade 
e em time que está ga-
nhando não se meche. 
“Estamos com as con-
tas públicas em dia, 
todas as certidões estão 
regularizadas, fruto 
do trabalho de Plínio 
Paiva, e eu considero 
que Crixás está nos tri-
lhos certos. Claro que 
teve esse problema, 
mas será resolvido em 
questão de dias”, afir-
mou o prefeito Junior 
Oliveira. 
  Quest ionado 
sobre a demanda ope-
racional de seu governo 
interino, haja vista que 
o MP recolheu compu-

tadores e documentos 
para averiguação, Dr. 
Júnior disse que já es-
teve na prefeitura, visi-
tando todos os depar-
tamentos, e constatou 
que os documentos e 
computadores levados 
foram em questões pon-
tuais e não atrapalharão 
seu governo, pois não 
foram levados docu-
mentos que prejudi-
quem o funcionamento 
da administração. Ele 
disse ainda que o povo 
de Crixás pode espe-
rar dele, nesse período 
em que estará à frente 
do Poder Executivo do 
município, o mesmo 
empenho com o qual 
vem cumprindo como 
vice-prefeito: “É levan-
tar cedo e dormir tarde; 
correr atrás dos recur-
sos para o município de 
Crixás e construir uma 
Crixás melhor. Esse é 
meu compromisso”, fi-
nalizou o prefeito.
  Para o presi-
dente da Câmara, ve-
reador Tiago Dietz, 
que conduziu a sessão 

solene de posse do 
novo prefeito Júnior 
Oliveira, esse é um 
momento triste para 
Crixás e ao mesmo 
tempo uma oportuni-
dade para reflexão e 
mudanças. “Não esta-
mos felizes por estar-
mos hoje dando posse 
ao novo prefeito. Pelo 
contrário; isso é ruim 
para o município, mas 
nós desejamos boa sor-
te ao prefeito interino 
Dr. Júnior. Quero rea-
firmar que não temos 
nada contra o prefeito 
Plínio, mas a adminis-
tração tem que conti-
nuar e, por isso, aten-
dendo determinação 
judicial empossamos 
hoje Dr. Júnior para 
um mandato temporá-
rio, até que se conclua 
as investigações. A Câ-
mara manterá as boas 
relações que mantinha 
com a administração, 
tratando com respeito 
e independência o che-
fe do Poder Executivo 
de Crixás”, afirmou 
Tiago Dietz

Fotos: Lanuzio Vicente

Dr Junior fazendo seu primeiro discurso como pre-
feito interino
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Encenada há mais de cem anos em Crixás, as Cavalhadas desse ano atraiu turistas de todas as regiões do estado.
O prefeito Dr. Junior Oliveira prestigiou o evento

Esse montante é referente a mais uma parcela dos R$ 2 milhões destinados ao município pelo programa Goiás na Frente

Em Crixás: mais uma Cavalhada realizada com sucesso

Governo libera mais R$ 400 mil para Crixás 

 As tradicionais 
Cavalhadas de Crixás, 
uma das mais antigas 
da região, aconteceram 
na primeira quinzena 
de junho e, mais uma 
vez, contou com a par-
ceria do Governo de 
Goiás, haja vista que os 
festejos de Crixás estão 
inseridos no Circuito 
das Cavalhadas de Goi-
ás. Vale lembrar, que as 
Cavalhadas de Crixás 
são um espetáculo en-
cenado há mais de cem 
anos, por influência da 
coroa portuguesa e por 
intermédio das festas da 
Igreja Católica. É uma 
tradição de destaque na 
cidade desde o início do 
século passado, como 
parte dos festejos do Di-
vino Espírito Santo.
 O evento, que 
aconteceu no cavalho-

 Recentemente 
o prefeito interino do 
município de Crixás, 
Dr. Junior de Olivei-
ra, acompanhado do 
representante do Go-
verno de Goiás Essié 
Brito, esteve na Se-
gov/GO para receber, 
das mãos da secretá-
ria Raquel Figueiredo, 
mais uma parcela do 
programa Goiás na 
Frente, no valor de R$ 
400 mil. No total. O 
município será agra-

dromo da cidade, cria-
do especialmente para 
a encenação, contou 
com a presença de au-
toridades locais, entre 
elas vereadores, secre-
tários municipais e o 
prefeito Dr. Junior de 
Oliveira, que mais uma 
vez prestigiaram uma 
bela apresentação feita 
por 24 atores crixaen-
ses, 12 deles represen-
tado o exército cristão, 
de Carlos Magno, e 

outros 12 os muçul-
manos da Mauritânia, 
numa épica batalha 
para decidir quem de-
tinha a fé verdadeira. 
Após a encenação, os 
dois grupos seguem 
na procissão do Divi-
no Espírito Santo, até 
a Igreja Matriz. Ao fim 
das apresentações, a 
Prefeitura ofereceu um 
jantar aos Cavaleiros e 
comissão organizado-
ra. Ainda teve shows 

musicais, como a Ban-
da Chapahalls, que fez 
a abertura do evento 
com um belo show na 
feira coberta.
 De acordo com 
o prefeito Junior de Oli-
veira, que deu as boas 
vindas às centenas de 
pessoas que compare-
ceram para prestigiar o 
evento, entre elas vários 
turistas, a administração 
fez questão de preservar 
essa tradição cultural 
que é tão importante 
para Crixás, e parabeni-
zou os cavaleiros, mou-
ros e cristãos, pelo belo 
trabalho apresentado. 
“Parabenizamos a to-
dos que participaram 
de mais este grande 
evento de sucesso em 
nosso município, espe-
cialmente os cavaleiros, 
que mostram em campo 

ciado pelo programa 
com o montante de, R$ 
2 milhões, que serão 
destinados a obras de 
pavimentação asfáltica 
no município.
 Esse recurso 
será utilizado para a 
pavimentação asfál-
tica dos setores Lago 
Azul e Jardim dos 
Ipês, e deve suprir a 
pendência asfáltica na-
quelas regiões da cida-
de. “Vamos continuar 
as ações da máquina 

pública com garra e 
determinação. Esse re-
curso destinado pelo 
Governo de Goiás é de 
fundamental impor-
tância para os muni-
cípios goianos, espe-
cialmente aqueles que 
dependem muito dos 
repasses como o FPM. 
Portanto, reafirmo 
aqui nossos agradeci-
mentos ao governo”, 
disse o prefeito Dr. Ju-
nior. Mostrando-se 
eficiente e compro-

missado com a fun-
ção lhe atribuída, sem 
se deixar abalar pelas 
condições que o levou 
ao cargo de prefeito, 
Dr. Junior vem traba-
lhando diuturnamente 
em busca de recursos, 
obras e benefícios para 
o município de Crixás, 
bem como para a po-
pulação, reafirmando 
as parcerias firmadas 
com o governo de Goi-
ás e buscando novas 
parcerias.

CrixásBenefícios

uma sincronia impe-
cável nos movimentos 
realizados, dando uma 
enorme contribuição ao 
conhecimento cultural 
de nossa cidade. Isso 
enobrece a história do 
povo de Crixás”, disse o 
prefeito. 
 As Cavalhadas, 
realizadas há mais de 
200 anos em Goiás, são 
compostas por dois 
grupos de 12 cavalei-
ros, um deles vestido 

de azul, representando 
os cristãos, e o outro 
grupo trajando verme-
lho, simbolizando os 
mouros, povos do nor-
te da África, Marrocos 
e Mauritânia, que do-
minaram por séculos a 
Península Ibérica. Um 
momento emocionante 
é o batismo dos mou-
ros, derrotados, por um 
padre, marcando a con-
versão deles ao Cristia-
nismo. Fotos: ASCOM

Investigações apontaram 10 denúncias contra Francisco Correa Sobrinho (PROS), mais conhecido como Chicão

Prefeito de Campinorte é cassado após 
acusação de desvio de dinheiro da previdência

 O prefeito de 
Campinorte, Francis-
co Correa Sobrinho 
(PROS), mais conheci-
do como Chicão, teve 
o mandato cassado no 
dia 20 de junho pela 
Câmara Municipal de 
Vereadores por desvio 

de dinheiro público.
 As investiga-
ções apontaram 10 
denúncias de irregu-
laridades administra-
tivas. Uma das prin-
cipais acusações no 
processo é o desvio 
de dinheiro da previ-

dência do município, 
a dívida ultrapassa R$ 
3 milhões.
 Dos nove vere-
adores, sete estiveram 
presentes na sessão ex-
traordinária. Todos vo-
taram a favor da perda 
do mandato. São eles: 

Amarildo Pimenta 
Novaes (MDB), Dival-
do Lindolfo Laurin-
do (MDB), Edimilson 
Rodrigues Rosa (PR), 
Paulo Célio Manduca 
(PHS), Silvanio Man-
duca (PP), Juscelino 
Correa de Miranda 

(PSDB) e Josemar Fer-
reira Xavier (PROS).
 Chicão decla-
rou que irá recorrer da 
decisão ainda esta se-
mana. O vice-prefeito 
Agnaldo Antônio de 
Ávila (PSDC) tomou 
posse logo após a de-

cisão de cassação ser 
definida em plenário. 
Fonte: O Popular

Dr Junior (ao centro), comemora ao lado dos asses-
sores do Governo Essié e Raquel o benefício recebido

Cavaleiros Mouros e Cristãos encenando mais uma 
batalha épica
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Doação de sangue envolveu
 mais 69 pessoas em Pilar de Goiás

Prefeitura de Pilar Inaugura Galeria dos Prefeitos

 A solidarieda-
de falou mais alto em 
Pilar de Goiás e na ma-
nhã do dia 12 de junho, 
69 pessoas atenderam 
o chamado para doar 
sangue na campanha 
promovida pela Prefei-
tura em parceria com o 
Hemocentro de Goiás 
realizada no Centro 
Municipal de Saúde. O 
objetivo da campanha 
é fazer com que mais 
cidadãos tenham a do-

 Um um evento 
marcado pela emoção, 
foi inaugurada na úl-
tima sexta-feira, 08, a 
Galeria dos Prefeitos 
de Pilar de Goiás. O 
espaço fica no Hall de 
entrada da Prefeitura 
Municipal e é reser-
vado à valorização da 
história política pila-
rense, através da me-
mória dos governantes 
que contribuíram para 
a construção e desen-
volvimento do muni-
cípio. 
  A ideia da cria-
ção da galeria partiu 
do próprio prefeito 
Sávio Soares com a va-
lorosa parceria de sua 

ação de sangue como 
um hábito, não apenas 
em datas específicas 
ou quando conhecem 
alguém que necessita 
de transfusão.
 As ações inicia-
ram às 08:00h e pros-
seguiram até as 16:00 
horas. Todo o sangue 
coletado ficara estocado 
no Hemocentro e ficam 
disponíveis, gratuita-
mente aos hospitais 
públicos e filantrópicos 

equipe de governo. Ao 
todo, o espaço conta 
com imagens dos 20 
prefeitos que governa-
ram desde a emanci-
pação política do mu-
nicípio, em 1954, até os 
dias atuais.
  “Temos aqui 
um espaço que falta-
va para quem precisa 
conhecer mais sobre 
a história política de 
Pilar, principalmente 
para os mais jovens. 
A galeria conta um 
pouco dessa história. 
Apresenta aquelas 
grandes figuras que 
fizeram um pouqui-
nho, cada um da sua 
maneira, para elevar o 

da nossa região, pro-
porcionando segurança 
e tranquilidade à popu-
lação.
 A secretária 
municipal da Saúde, 
Neuza, destaca que a 
secretaria fará sempre 
um forte trabalho nas 
campanhas de coleta de 
sangue no município e 
espera que os resulta-
do sejam sempre muito 
positivo.
 Neuza disse 
que todo esse trabalho 
de cadastramento, mo-
nitoramento, rastrea-
mento e triagem, é um 
benefício muito grande 
para o paciente, pois ele 
faz uma bateria de exa-
mes prévios, ficando 
praticamente com sua 
saúde sempre em dia, 
além de estar fazendo 
um gesto que salvará 
muitas vidas comenta a 
Secretária.

nome de Pilar de Goi-
ás no cenário estadual 
e nacional, desde os 
prefeitos lá de trás até 
os mais contemporâ-
neos”, disse o prefeito 
Sávio Soares.
  Além do atual 
prefeito, que está no 
seu segundo manda-
to, a inauguração con-
tou com a presença de 
quatro Ex-prefeitos: 
Joviano do Carmo C. 
Primo, que governou 
de 1961 a 1966; Nery 
Batista de Oliveira, 
que governou 1977 a 
1983; Sebastião Venân-
cio Xavier Neto (Tião 
Venâncio), que gover-
nou de 1983 a 1988; 

Waltenir Soares Batista 
(Vateco), que gover-
nou 2005 a 2008.
 Presentes tam-
bém  na cerimônia as 
primeiras damas, que 

já passaram pela ad-
ministração munici-
pal, assim como aque-
las de ex-prefeitos já 
falecido. Secretários 
municipais, populares, 
amigos e parentes dos 
homenageados marca-
ram presença na inau-
guração. 
  Nos discursos 
que antecederam se a 
inauguração da gale-
ria, todos os Ex-prefei-
tos agradeceram e res-
saltaram a iniciativa do 
prefeito Sávio Soares 

de perpetuar o nome 
daqueles que contribu-
íram para construção 
de Pilar de Goiás. 
 “ R e c o n h e c i -
mento é muito impor-
tante, pois podemos 
ver aqui hoje essa lin-
da homenagem àque-
les que lutaram para a 
edificação do Municí-
pio de Pilar de Goiás. 
Só tenho que agrade-
cer e parabenizar pela 
iniciativa, declarou o 
Ex-prefeito Joviano do 
Carmo

Pilar de Goiás Homenagem

Prefeito Sávio fazendo um discurso emocionado aos prefeitos presentes

Fotos: Lanuzio Vicente

Foto: Divulgação
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Governo de GoiásSegurança

MP obtém suspensão de contrato
entre a Câmara de Uruaçu e advogado

 Em ação movi-
da pela promotora de 
Justiça Daniela Haun 
Serafim, o juiz Leonar-
do Naciff Bezerra sus-
pendeu integralmente 
o contrato firmado en-
tre a Câmara Munici-
pal de Uruaçu e o ad-
vogado Walter Paiva 
de Araújo, proibindo-o 
também de qualquer 
atividade e ato admi-
nistrativo, judicial, ex-
trajudicial, direta ou 
indiretamente, relacio-
nado ao Legislativo. 
A liminar suspendeu 
também o pagamento 
referente a esse contra-
to, sob pena de multa 

diária de R$ 500,00.
 Respondem ao 
processo, que busca 
a responsabilização 
pela prática da impro-
bidade, o ex e o atual 
presidente da Câmara, 
Vami Mateus da Fon-
seca e Alacir Carvalho; 
o secretário da Casa, 
Carlos Mascarenhas, 
e o advogado Walter 
Paiva. Consta da ação 
que Valmi e Alacir, 
após a homologação 
do concurso para pro-
vimento do cargo de 
procurador-geral da 
Câmara, em vez de no-
mearem e darem posse 
à primeira colocada, 

Maria Amélia Batista, 
celebraram três con-
tratos com a empre-
sa Paiva e Oliveira 
Consultoria Jurídica, 
representada pelo ad-
vogado, para pres-
tação de serviços de 
assessoria jurídica na 
Câmara, ou seja, para 
as mesmas atribuições 
do cargo efetivo e com 
valor acima do especi-
ficado no edital, confi-
gurando a violação à 
Constituição e à Lei de 
Improbidade Admi-
nistrativa.
 A promotora 
lembra que, em 2007, 
o MP acionou a Câma-

ra visando obrigá-la a 
realizar concurso pú-
blico para o cargo de 
procurador, tendo a 
sentença sido julgada 
procedente e transi-
tado em julgado. As-
sim, foi editada uma 
lei, em 2015, realizado 

o concurso, cuja ho-
mologação se deu em 
2016, aprovando nove 
candidatos. Entre eles, 
Maria Amélia, em pri-
meiro lugar, e Walter 
Paiva, segundo.
 Ocorre, no 
entanto, que o advo-

gado foi contratado, 
mediante dispensa de 
licitação, por três ve-
zes, fato consumado 
por atos dos aciona-
dos. (Cristiani Honório 
– Assessoria de Comu-
nicação Social do MP-
GO

Governo entrega benefícios sociais, recursos do Goiás 
na Frente e viaturas novas para Segurança Pública

 O governa-
dor José Eliton abriu, 
dia 25/06, a 65ª edição 
do Governo Junto de 
Você, na Praça Cívica, 
em Goiânia. Entregou 
benefícios à população 
em diversas áreas, en-
tre eles, cartões do pro-
grama Renda Cidadã 
e recursos do Goiás na 
Frente a prefeituras de 
27 municípios conve-
niados. Entregou tam-
bém 108 viaturas novas 
para as forças de Segu-
rança Pública.
 O Governo de 
Goiás alcança a marca 
de 282 convênios as-
sinados com 206 mu-
nicípios goianos pelo 
Goiás na Frente. Foram 
entregues cheques para 

27 municípios, referen-
tes a 36 convênios, to-
talizando um repasse 
de R$ 8.410.194,92. José 
Eliton firmou parceria 
também com as pre-
feituras de Aparecida 
de Goiânia e Goiânia. 
Aparecida receberá R$ 
10 milhões para asfaltar 
ruas de terra e recapear 
vias que necessitam de 
manutenção. Já Goiânia 
receberá R$ 35 milhões, 
pelo convênio assina-
do, onde governo dis-
ponibilizará R$ 35 mi-
lhões com recursos do 
programa para as obras 
da Leste-Oeste.
 Em discurso, 
José Eliton fez questão 
de lembrar a importân-
cia das parcerias admi-

nistrativas com a pre-
feitura independente 
de questão partidária. 
“Fazemos aqui a admi-
nistração moderna, res-
peitosa, para ter aten-
ção e o olhar voltados 
ao interesse da popula-
ção”, destacou.
 Ele também fa-
lou da união de forças 
políticas na construção 
de um Estado melhor 
onde o cidadão deve ser 
a prioridade de qual-
quer gestor público. 
“É isso que nos move: 
fazer o bem, a adminis-
tração do respeito, da 
convergência, da cons-
trução de um Estado 
que respeite a todos”, 
enfatizou o governador.
 O prefeito de 

Goiânia, Iris Rezende, 
agradeceu ao gover-
nador José Eliton e ao 
ex-governador Marconi 
Perillo pela parceria em 
prol de Goiânia e pelo 
espírito republicano. 
“Um meu abraço em 
nome de Goiânia, e o 
nosso reconhecimento, 
não demorará muito e 
nós estaremos inaugu-
rando a Leste-Oeste, 
que vai dar um novo 
fôlego para o trânsito 
da nossa cidade, que 
Deus abençoe a todos”, 
observou.
 José Eliton fi-
nalizou o evento falan-
do dos investimentos 
na Segurança Pública 
e da valorização dos 
policiais. “Os policiais 

terão equipamentos al-
tamente qualificados, 
com motorização forte, 
para ir ao combate, se 
for necessário, e fazer 
o patrulhamento das 
ruas não só da capital, 
mas de todo o Esta-
do de Goiás. Não só a 
Polícia Militar, mas as 
demais forças da Segu-
rança Pública estão hoje 

recebendo equipamen-
tos importantes, com 
tecnologia moderna, 
rádios digitais, tablets, 
para poder facilitar a 
ação das forças de se-
gurança pública. É um 
avanço significativo na 
construção de uma se-
gurança cada vez me-
lhor para o Estado de 
Goiás”

Foto: Divulgação
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Esporte Declaração

“Nem se for campeão eu vou”,
declara Tite sobre possível ida a Brasília após Copa

Bombeiros resgatam vítima de afogamento em Porangatu

Secima dá início ao projeto de conscientização ambiental 
para turistas do Araguaia em 2018

 Os cenários 
político e econômico 
desfavoráveis do Brasil 
se manifestaram no fu-
tebol. Isso porque Tite, 
técnico da seleção bra-
sileira, informou que 
não irá de maneira ne-
nhuma a Brasília cum-
primentar o presidente 
Michel Temer, mesmo 
se o Brasil conquistar o 
Hexa na Copa do Mun-
do da Rússia.
 “Eu não vou 
para Brasília antes ou 

 O 11º Batalhão 
Bombeiro Militar, de 
Porangatu, foi acio-
nado na tarde da úl-
tima quinta-feira, dia 
28, para resgatar uma 
vítima de afogamen-
to no bairro Cidade 
Jardim. Testemunhas 
avistaram um rapaz 
que ficou submerso no 
lago. As guarnições de 
resgate e salvamento 
levaram menos de cin-
co minutos para chegar 
ao lago onde um ado-
lescente de 14 anos es-
tava desaparecido.

depois da Copa do 
Mundo. Já estou deci-
dido. Nem se for cam-
peão eu vou”, disse ele 
em entrevista ao jorna-
lista do portal R7, Cos-
me Rímoli.
 O argumento 
de Tite para justificar 
sua não ida à capital é 
de que essa atitude po-
deria ser interpretada 
como uma maneira de 
enaltecer e pregar res-
peito a políticos, que 
são responsáveis dire-

 Com o auxílio 
dos populares, que in-
dicaram o último local 
onde o menino havia 
sido visto, os bombei-
ros iniciaram as bus-
cas. Em menos de três 
minutos, a vítima foi 
localizada, apresen-
tando quadro cianó-
tico, sintoma caracte-
rizado pela coloração 
azul-arroxeada da 
pele, sobretudo embai-
xo das unhas ou nas 
mucosas, e que ocorre 
devido à má oxigena-
ção do sangue arterial.

tos pelo mar de incer-
tezas, condições eco-
nômicas desfavoráveis 
e pelo cenário político 
deprimente – marca-
do por corrupção e es-
cândalos judiciais – no 
qual o país se encontra.
 A visita da se-
leção brasileira ven-
cedora de uma Copa 
do Mundo virou tra-
dição ainda durante 
o regime militar. Em 
23 de junho de 1970, 
Pelé levantou a taça 

 Imediatamente 
foram realizados es-
tabilização da vítima 
e procedimento de re-
animação cardiopul-
monar (RCP). O pro-
cedimento foi mantido 
desde o momento em 
que a vítima foi en-
contrada até o deslo-
camento e chagada ao 
Hospital Municipal de 
Porangatu. No local, a 
equipe médica iniciou 
procedimentos de re-
animação do paciente 
que voltou aos sinais 
vitais e encontra-se en-

Jules Rimet ao lado 
do presidente Emílio 
Garrastazu Médici, 

tubado e ainda desa-
cordado.
 Participaram 

em atitude que pode 
ser interpretada como 
uma tentativa de des-

da ocorrência o 2º Te-
nentes André e Dias, 
Sargento Vital, e Sol-

viar o foco das torturas 
e da rigidez política 
presentes no regime. 
Em 1994, a seleção te-
tracampeã visitou Ita-
mar Franco.
 No ano de 
2002, o técnico Felipão 
conduziu a seleção 
brasileira pentacam-
peã mundial ao então 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso. 
Em caso de título esse 
ano, a história não se 
repetirá com Tite.

dados Eder Gonçalves, 
Tamila e Ximenes. Co-
municação Bombeiros

 A Secretaria de 
Meio Ambiente, Re-
cursos Hídricos, Infra-
estrutura, Cidades e 
Assuntos Metropolita-
nos (Secima) começou 
o projeto Araguaia 
Mais Limpo. A expec-
tativa é que, até o dia 
28 de julho, a equipe 
da Secima distribua 

40 mil sacos de lixo, 
mil camisetas e desen-
volva um trabalho de 
conscientização e de 
educação ambiental 
junto aos turistas e à 
população ribeirinha. 
O percurso pelo Rio 
Araguaia abrange os 
municípios de Ara-
garças, Montes Cla-

ros, Britânia, Jussara, 
Aruanã, São Miguel 
do Araguaia e Nova 
Crixás.
 O Araguaia 
Mais Limpo tem como 
objetivo garantir a 
limpeza das praias e 
a destinação correta 
ao lixo produzido nos 
acampamentos. As 
prefeituras dos sete 
municípios alcança-
dos pelo projeto vão 
trabalhar na distribui-
ção dos sacos de lixo 
e recolher os resíduos 
gerados nos acampa-
mentos. 
 Os turistas são 
orientados acerca do 
descarte correto e, em 

seguida, servidores 
das prefeituras passam 
pelos locais recolhen-
do o lixo e levando o 
material para centros 

de triagem e aterros 
sanitários.
 A Secima de-
senvolve esse trabalho 
de conscientização nas 

praias do rio Araguaia 
em alta temporada há 
dez anos. Na ação de 
2017 foram recolhidas 
90 toneladas de lixo.
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CrixásFiliação

O ex-prefeito de Crixás deixa o PSDB e teve sua ficha de filiação abonada pelo senador e presidente estadual do Democratas
Ronaldo Caiado, pré-candidato ao Governo de Goiás e pelo também senador Wilder Morais

Olímpio César filia-se ao DEM

Especialista alerta para acidentes com animais 
peçonhentos e arraias durante as férias

FCO Libera R$ 1,8 bilhões
para novos investimentos no Estado

 Recentemente, 
durante encontro da 
frente “Unidos para 
Mudar Goiás”, realiza-
do na cidade de Itapaci, 
o ex-prefeito do mu-
nicípio de Crixás, por 
dois mandatos conse-
cutivos, Olímpio César, 
filiou-se ao Democra-
tas (DEM), partido que 
tem como pré-candida-
to ao governo o sena-
dor Ronaldo Caiado, 
o qual fez questão de, 
pessoalmente, abonar 
a ficha de filiação do 
líder político crixaen-
se. “É uma honra para 
nosso partido receber 
uma liderança política 

 Durante as fé-
rias de julho, é comum 
que os goianos viagem 
para áreas rurais ou 
próximas de rios e ca-
choeiras. Estes locais 
são o habitat natural de 
insetos e animais que, 
por vezes, podem ofe-
recer riscos ao ser hu-
mano. Neste período, 
o número de casos de 
acidente com animais 
peçonhentos e arraias 
que chega ao Hospital 
Estadual de Doenças 
Tropicais dr. Anuar 
Auad (HDT) aumenta 

 A economia 
goiana continua dando 
sinais de aquecimento 
e crescimento e os em-
presários mostram-se 
dispostos a retoma-
rem seus investimen-
tos. Nesta quinta-feira 
dia 14, empresas dos 
setores empresarial e 
rural tiveram aprova-
das R$ 1,8 bilhões em 
financiamento do Fun-
do Constitucional do 
Centro-Oeste (FCO). 

do padrão de Olímpio 
César”, disse Caiado. 
Wilder Morais, senador 
pelo DEM, também as-
sinou na ficha de filia-
ção de Olímpio César.
 Nossa repor-
tagem conversou com 
Olímpio César em 
Guarinos, no último 
dia 30 de junho, quan-
do ele participava, ao 
lado dos senadores 
Ronaldo Caiado e Wil-
der Morais, da Roma-
ria Nossa Senhora da 
Penha. Olímpio disse 
que sente um grande 
prazer em ter se filiado 
ao DEM, um partido, 
em sua opinião, sério, 

em relação às demais 
épocas do ano.
  Segundo o Nú-
cleo de Vigilância Epi-
demiológica do HDT, 
em 2016 foram notifi-
cados 587 casos e, em 
2017, foram 595 casos, 
totalizando 1.182 noti-
ficações nos dois anos. 
Deste total, as picadas 
de cobra saem na frente 
(477), seguidas de aci-
dentes com escorpiões 
(354) e aranhas (212).
 A médica infec-
tologista e diretora téc-
nica do HDT, Heloína 

 Os projetos 
aprovados serão im-
plantados em 37 mu-
nicípios goianos, e en-
tre eles, o município 
de Santa Terezinha de 
Goiás, que a exemplo 
de outros 36, vão rece-
ber os investimentos 
nos projetos. 
 Foram avalia-
das e aprovadas pelos 
conselheiros do CDE/
FCO 61 cartas-consulta, 
sendo 13 do setor em-

que tem dois senado-
res ficha limpa. “A po-
pulação pode buscar a 
vida pregressa e não 
encontrará nada que 
desabone a conduta 
moral desses dois se-
nadores. É importante 
que a população bra-
sileira passe o Brasil a 
limpo e que tenhamos, 
na política, pessoas 
sem nenhum tipo de 
sujeira, para que pos-
samos garantir um 
bom futuro aos nossos 
filhos. Portanto, con-
sidero que foi um ato 
memorável, minha fi-
liação ao Democratas”, 
disse Olimpio.

Claret, conta que nos 
acidentes com cobras, 
as mais comuns são as 
jararacas e cascavéis. As 
picadas podem causar 
inchaços, podendo levar 
a necrose. Para evitar 
danos ao membro afe-
tado, a vítima pode ser 
submetida à cirurgia. 
Além disso, a picada 
desses animais pode, 
ainda,  levar à hemorra-
gia e problemas renais.
 Já as cascavéis 
são consideradas de 
maior periculosidade, 
pois sua picada possui 

presarial e 48 do rural. 
A previsão é de geração 
de 525 empregos dire-
tos nos dois setores. A 
reunião do Conselho 
aconteceu na sede da 
Federação das Indús-
trias de Goiás (Fieg).
 O secretário 
de Desenvolvimento, 
Leandro Ribeiro, em 
entrevista, destacou a 
capilaridade das con-
tratações em Goiás. 
“Goiás tem cumprido 

 Na ocasião, 
Olímpio César tam-
bém falou da Romaria 
de Guarinos, destacou 
a importância da visi-
ta dos senadores Ro-
naldo Caiado e Wilder 
Morais e parabenizou 
a Comitiva Nossa Se-
nhora da Conceição, 
de Crixás, que em sua 
opinião fez um papel 
maravilhoso, pelo oi-
tavo ano consecutivo. 
“Festa Maravilhosa, 
muito bem organiza-
da pela prefeita Ana 
Maria. Quero aqui 
destacar a bela chega-
da da Comitiva Nossa 
Senhora da Conceição, 

características neurotó-
xicas, ou seja, afetam o 
sistema nervoso da ví-
tima. Heloína esclarece 
que o veneno do animal 
pode levar à insuficiên-
cia renal e até à morte.
 “Cada acidente 
tem um tipo de reação 
diferente. Vai depender, 
sobretudo, do quanti-
tativo de veneno que 
a cobra consegue jogar 
no organismo da pes-
soa atingida. Quanto 
mais rápido fizer o soro, 
melhor para o paciente, 
isso faz toda a diferen-

o seu papel frente ao 
FCO. Estamos conse-
guindo, por meio de 
ações estratégicas e 
parceria com o Ban-
co do Brasil, alcançar 
todos os municípios 
goianos. Além disso, o 
empresário está mais 
seguro a investir em 
Goiás, que é um Esta-
do com economia só-
lida e crescente”, ava-
liou o Secretário. Fonte: 
Jornal Vale Notícia

da cidade de Crixás, 
que sempre leva o tí-

tulo de comitiva mais 
bem organizada.

ça”, alerta a médica.
 No caso de ara-
nhas e escorpiões, a pre-
ocupação maior é em 
relação a crianças e ido-
sos. No entanto, Heloí-
na aponta que em todo 
acidente com animal 
peçonhento, a melhor 
alternativa é procurar a 
unidade de saúde mais 
próxima e não tentar re-
médios caseiros.

Arraias

 Os rios, princi-
palmente o Araguaia, 

também são pontos co-
muns para os quais os 
goianos viajam nas fé-
rias. Nestes ambientes, 
as arraias podem ser 
encontradas e, apesar 
de não serem animais 
peçonhentos, possuem 
um ferrão com toxina 
que causa dor intensa.
 Nos casos de 
acidente com arraias, 
Heloína explica que, 
a toxina existente no 
ferrão dos animais é 
térmica e, por isso, 
mergulhar o membro 
afetado na água quente 
pode aliviar. No entan-
to, a médica desacon-
selha a retirar o ferrão, 
pois pode causar lesões 
ao local.

A cidade de Santa Terezinha de Goiás está incluída nos projetos aprovados 

Foto: Lanuzio Vicente


