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Cultura

Campos Verdes

Joyce Espínola, idealizadora do projeto, foi à Nova York, 
nos Estados Unidos, para receber o prêmio “Os Notá-
veis” promovido pelo jornal Brazilian Times. Pág. 7

Cedrolina esteve em festa com as tradicionais Cavalha-
das que, e pelo segundo ano consecutivo, foi inserido 
no Circuito das Cavalhadas do Estado. Pág. 4

Grande produtor de esmeraldas até a década de 1990, o 
município de Campos Verdes agora resgata seu potencial 
de produção desta pedra preciosa. Pág. 5

Reconhecimento internacional
para o Projeto Talentos de Ouro

Feira Internacional das Esmeraldas 
mostrará as potencialidades do 

minério em Campos Verdes

Dessa vez o prefeito Sávio presenteou o povoado com uma ambulância nova e mais uma ponte. Na ocasião, tam-
bém foi feito o lançamento da construção de uma quadra poliesportiva no povoado. Pág. 3

Crixás

Santa Terezinha de Goiás

Por meio Secretaria Cidadã foi realizada a 179ª edição do 
programa Ação Cidadã, que contou com a presença do 
Secretário Murilo Mendonça, e do prefeito em exercício 
Dr. Júnior. Pág. 4

Programa Ação Cidadã do
Governo de Goiás atende Crixás

Com apoio da prefeitura,
Distrito de Cedrolina celebra 
60° edição das Cavalhadas

Saúde

Prefeito Haroldo Naves e
vereador Maia entregam aparelho 
de ultrassom de última geração 

Com recursos modernos, aparelho possibilita mais precisão 
aos exames. Pág. 7

Em festividades
em  Louvor à Senhora

Santana, Sávio Soares
entrega benefícios e lança 
mais obras em Pilar Cruz

Fotos: Lanuzio Vivente
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Reflexão do dia

Por Fernando Arataque 

Geral

  Para Pensar
PRA PENSAR...A REALIDADE BRASI-
LEIRA...
 Disparam os preços de combus-
tíveis, de energia elétrica, do gás de co-
zinha, dos planos de saúde, das feiras 
livres, do ensino, dos remédios, e em 
marcha ré os salários aviltados, o fun-
cionalismo público humilhado. Um de-
senho no qual mais de 5 milhões de ido-
sos sobrevivem do crédito consignado, e 
mais de 6 milhões de empresas asfixia-
das sem êxito no pagamento ou negocia-
ção de suas dívidas.
 O Brasil paradoxal que expulsa 

milhares de brasileiros para tentar a sorte noutro continente e recebe mais 
refugiados que vieram tentar a sorte grande e não tem controle das frontei-
ras. Um País dominado pelas facções criminosas, pelo crime organizado e 
pelos interesses de castas e corporações que não consegue sair dos cartéis, 
monopólios e oligopólios.
 Um Supremo Tribunal Federal que para longe de sua missão cons-
titucional se permite julgar processos sem importância alguma e demora 
de forma inaceitável em punir aqueles dotados de foro privilegiado. Uma 
minoria se diz detentora do poder e como privilegiada comanda a vida 
de milhões de brasileiros a cata de emprego, de dignidade e sobretudo de 
reconhecer que o nosso modelo de democracia pois mais paradoxal que 
possa parecer é ainda o melhor se fosse verdadeiro, transparente e tivesse 
a participação dos representantes da sociedade nos destinos da Nação.

Por Edson Teixeira Mendes
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  Charges e Memes

Curta nossa
página no Facebook
/imprensa.docerrado

 Linha do Tempo

Igreja Nossa Senhora das Mercês, que será restaurada já nesse segundo semestre

Nathalia Freitas
Reportagens

Para não dizer que não falei da amizade...
 Dentre todas as coisas que considero importantes nessa 
nossa caminhada, sem dúvida, a amizade é uma das mais im-
prescindíveis. Agradeço a Deus por conhecer muita gente, ter 
vários colegas e partilhar um network razoavelmente significa-
tivo. Agradeço, entretanto, muito mais por ter sido abençoado 
com a dádiva de ter amigos.
 E diferentemente do que um dia pensei, tenho muitos 
amigos. Com o tempo aprendi que as situações difíceis pelas 
quais passei nunca afastaram meus amigos, apenas os selecio-
naram.
 Aprendi também que cada pessoa é especial e única, con-
sequentemente possui características intrínsecas. Saber compre-
ender e aceitar a particularidade do outro é essencial na constru-
ção de um relacionamento salutar, verdadeiro e duradouro.
 Há aqueles que constantemente estão fisicamente pre-
sentes, amigos que fazemos questão de estar ao nosso lado sem-
pre que possível; outros, todavia, vez ou outra, simplesmente 
somem - às vezes por semanas, meses ou anos - , mas quando 
acontece o reencontro parece que nunca se distanciaram. Talvez 
porque mesmo que tenham seguido destinos diferentes, nunca 
se esqueceram das suas origens e de que um dia caminharam 
lado a lado; há amigos de infância, aqueles que invocam nossos 
nomes no diminutivo, mas que foram essenciais ao nosso cres-
cimento; há, outrossim, amigos virtuais, pessoas que às vezes 
sequer conhecemos pessoalmente, apesar disso, em algum mo-
mento se fizeram presentes em nossas ocasiões mais solitárias. 
Há também os ex-amigos, aqueles que nos ensinaram - amiúde 
de forma dolorosa - o que não deve ser feito. Não poderia me 
esquecer daqueles que já partiram e deixaram, além da aflição e 
saudade, a reflexão sobre a finitude.
 Meus amigos possuem os mais diversos gêneros, cada 
um tem sua característica marcante. Uns gostam de falar, outros 
preferem ouvir; há os que sempre recorro quando me sinto ne-
cessitado, bem como aqueles que tenho prazer em poder ajudar. 
Alguns tem metade da minha idade e outros mais que o dobro. 
Todos possuem qualidades e valores que me proporcionam ad-
miração e orgulho. Não obstante, tem sim seus defeitos e imper-
feições. Talvez a amizade se manifeste a partir do momento em 
que ambos saibam reconhecer suas virtudes e falhas e, acima de 
tudo, respeitá-las.
 A vocês, meus amigos, minha gratidão pelo companhei-
rismo e lealdade, da mesma maneira desejo toda felicidade do 
mundo a vocês, pois são merecedores!

Fernando Arataque
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Pilar Cruz/ Pilar de Goiás Comemoração

Dessa vez o prefeito Sávio presenteou o povoado com uma ambulância nova e mais uma ponte.
Na ocasião, também foi feito o lançamento da construção de uma quadra poliesportiva no povoado

Em festividades em Louvor à Senhora Santana, Sávio 
Soares entrega benefícios e lança mais obras em Pilar Cruz

 O povoado de 
Pilar Cruz, município 
de Pilar de Goiás, es-
teve em festa durante 
os dais 20 e 28 de ju-
lho. Trata-se das festi-
vidades em Louvor à 
Senhora Santana, pa-
droeira do povoado e, 
como já acontece em 
todos os anos da ad-
ministração do prefeito 
Sávio Soares (MDB), 
a comunidade contou 
com o apoio total e ir-
restrito da prefeitura 
para a realização do 
evento, que preparou o 
povoado para receber 
os festejos com a rea-
lização de um grande 
mutirão de limpeza, 
operação tapa-buracos, 
pinturas dos meios-
fios, poda de árvores 
e troca de lâmpadas, 
com o objetivo de dei-
xar o povoado ainda 
mais bonito. Também 
foi realizado um muti-
rão da saúde, paralelo 
ao evento religioso.
 Além disso, o 
prefeito ainda contra-
tou uma grande es-
trutura de palco, luz 
e som, para atender 
os shows desse ano. 
Carlito e Baduy, com a 
participação de Taqui-
nho fizeram o primei-
ro show da festa, que 
ocorreu na noite do 
dia 27, para um gran-
de público. No dia se-
guinte, 28, quem subiu 
ao palco foi a banda 
Cana Caiana, que agi-
tou o moradores locais 
e visitantes com muito 
pancadão, forró, ser-
tanejo universitário e 
nostálgicas músicas 
dos anos 90.
  Todavia, o mo-

mento mais esperado 
pela comunidade se 
deu às 11 horas da ma-
nhã do dia 28, quando, 
em cerimônia solene 
realizada no interior 
da escola José da Sil-
va Aranha Neto (Juca 
Aranha), que em ou-
tra ocasião foi com-
pletamente reformada 
e ampliada pela atual 
gestão, o prefeito Sá-
vio, ao lado de seu pai 
Vateco, primeira-dama 
Flaviane Lima, verea-
dores e demais secre-
tários, descerraram 
a placa inaugural da 
15ª ponte de concre-
to construída em suas 
administrações, sendo 
esta sobre o Córrego 
do Ronan, importan-
te obra para a região 
edificada com recursos 
próprios do tesouro 
municipal. Após a en-
trega oficial da ponte, 
o prefeito convidou 
a todos os presentes 
para se dirigirem à 
parte externa da esco-
la, onde fez a entrega 
das chaves de uma 
ambulância zero qui-
lômetros à secretária 

municipal da saúde, a 
qual ficará à disposi-
ção da Unidade Básica 
de Saúde local, outra 
obra que também rece-
beu investimentos da 
atual administração.
  Não bastasse 
tudo isso, logo após a 
entrega da ambulância 
nova, as autoridades 
presentes e populares 
se conduziram para o 
local onde está sendo 
construído um cen-
tro poliesportivo, com 
quadra coberta, e ali 
se deu o lançamento 
oficial da obra, que foi 
seguido de um apeti-
toso almoço oferecido 
a todos os presentes. 
Ainda teve um qua-
drangular de futebol. 
Vale ressaltar, que o 
prefeito Sávio Soares 
foi o administrador 
de Pilar de Goiás que 
mais investiu no po-
voado de Pilar Cruz. A 
soma dos investimen-
tos realizados por sua 
gestão no povoado já 
ultrapassa R$ 1 milhão 
em obras, benefícios 
e benfeitorias, como 
a construção de uma 

UBS, reconstrução da 
escola, construção de 
5 pontes, bueiros, ma-
ta-burros, entrega de 
veículos, revitalização 
da praça central, entre 
outras ações.
  Em seu pro-
nunciamento, o pre-
feito Sávio reafirmou 
seu compromisso para 
com o povoado de Pi-
lar Cruz e garantiu 
que os investimentos 
continuarão por lá. 
“Tenho um carinho 
muito especial por Pi-
lar Cruz, por isso não 
mediremos esforços 
para garantir a essa co-
munidade todos os in-
vestimentos possíveis 
e necessários. Aqui já 
construímos um posto 
de saúde de primeiro 
mundo, reformamos e 
ampliamos uma escola, 
estamos construindo 
um centro poliespor-
tivo para a alegria dos 
desportistas locais e da 
região, além de vários 
outros recursos como a 
ambulância e veículos 
para a saúde. Em breve 
vamos recapear todas 
as ruas do povoado”, 
disse o prefeito.
 Ainda em sua 
fala, o prefeito Sávio 
disse que fazer obras é 
muito importante, no 
entanto, segundo ele, 
tão importante quan-
to é estar presente nas 
vidas das pessoas. “E 
é isso estamos fazen-
do. Sempre que pos-
sível eu ou meu pai 
estamos aqui em Pilar 
Cruz, conversando 

com as pessoas, ou-
vindo suas demandas 
e assim poder de fato 
contribuir para a me-
lhoria da qualidade 
de vida do povo. Esta-
mos passando por um 
momento difícil com 
a redução de receitas 
devido ao fechamento 
de algumas empresas 
terceirizadas que pres-
tavam serviço à mine-
radora, mas não vou 
ficar me lamentando, 

não sou prefeito de 
fuçar em gabinete es-
perando um milagre 
cair do Céu. Vou atrás 
dos recursos e não me 
cansarei até o fim de 
nosso mandato. Quero 
parabenizar a todos os 
organizadores dessa 
festas e agradecer aos 
secretários municipais 
e aos vereadores pelo 
apoio à nossa admi-
nistração”, finalizou o 
prefeito.

Fotos: Lanuzio Vivente

Prefeito Sávio entrega à secretaria Neuza a chave da ambulância que ficará no distrito
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CrixásTrabalho

Ely Gueroba destaca ações do PSB em Crixás,
e se diz orgulhoso por presidir a sigla no município

Programa Ação Cidadã do Governo de Goiás atende Crixás

 Recentemente 
nossa reportagem este-
ve com o presidente do 
Partido Socialista Bra-
sileiro – PSB, da cidade 
de Crixás, Ely Pereira 
Antunes, mais conhe-
cido por Ely Gueroba, 
o qual nos falou sobre 
as principais ações do 
diretório local de seu 
partido em busca de 
benefícios para o mu-
nicípio. E foram muitas 
as ações. Várias obras 
chegaram a Crixás 
através da atuação do 
PSB, sob o comando 
do líder político Ely 
Gueroba, com o aval 
do prefeito interino Dr. 
Junior Oliveira, que há 
pouco mais de um ano 
filiou-se à sigla.
 De acordo com 
o presidente Ely Gue-
roba, estar à frente de 
um partido que olha 
para os municípios e 
seus munícipes como 
o PSB é motivo de hon-

 O Governo de 
Goiás, por meio Secre-
taria Cidadã, realizou 
nesta segunda-feira 
(24) a 179ª edição do 
programa Ação Cida-
dã, no município de 
Crixás. O evento, que 
contou com a presença 
do Secretário da pasta, 
Murilo Mendonça Bar-
ros, e do prefeito em 
exercício Dr. Júnior de 
Oliveira Dietz, acon-
teceu na feira coberta, 
onde foram montadas 
tendas para os aten-
dimentos que se es-
tenderam das 8h00 às 
17h00.
 O programa 
trouxe para a comuni-
dade crixaense diver-
sos serviços públicos, 
tais como: emissão de 
documento civil (RG, 
Certidão de Nasci-
mento, Certidão de 
Casamento), Passa-
porte do Idoso, Passe 
Livre do Deficiente, 
assistência jurídica, 

ra e destacou ainda 
que, constantemente, 
tem recebido apoio de 
lideranças estaduais 
do partido na hora de 
buscar recursos para 
Crixás. “Graças a Deus 
estamos fazendo um 
trabalho produtivo 
para nosso município 
e já colhemos muitos 
frutos desse trabalho. 
 Para isso, con-
tamos com o apoio do 
prefeito afastado Plínio 
Paiva, do prefeito inte-

orientação para pro-
gramas sociais como 
Bolsa Família e Renda 
Cidadã, corte de cabe-
lo, dentre outros. Em 
todo Estado, o Ação 
Cidadã já conta com 
mais de dois milhões 
de pessoas atendidas. 

rino Dr. Junior, que é 
de nosso partido e dos 
mandatos da senadora 
Lúcia Vânia e do depu-
tado estadual Marcos 
Abraão”, disse Ely.
 Quest ionado 
sobre as obras e bene-
fícios que chegaram 
ao município por in-
termédio do PSB, Ely 
Gueroba iniciou falan-
do das escrituras do 
Setor Morada do Sol I, 
que, das 137, 43 escri-
turas já estão prontas 

  O Secretário da 
pasta, Murilo Mendon-
ça Barros, falou da im-
portância do programa 
em Crixás. “É um pra-
zer imenso trazer cida-
dania para município 
de Crixás, uma vez que 
é governo do Estado 

para serem entregues. 
Um caminhão Pipa, 
emenda do Marcos 
Abraão e a reabertura 
do PETI, que se deu 
esse ano graças ao em-
penho do diretório lo-
cal do PSB com o apoio 
do prefeito Dr. Junior.
 Além disso, o 
presidente do PSB fez 
questão de enumerar 
vários outros recursos 
que chegaram ao mu-
nicípio através do PSB, 
os quais somam quase 

presente. Observamos 
uma demanda mui-
to grande de serviços 
aqui, principalmente 
carteiras de identida-
de. E é justamente o 
verdadeiro intuito de 
estarmos aqui: ajudar 
as pessoas a exercer 

R$ 2 milhões, a exem-
plo de recursos para 
o transporte escola da 
APAE, no valor de de 
25 mil; Centro de Múl-
tiplo Uso no valor de 
R$ 70 mil; pavimenta-
ção asfáltica com dre-
nagem superficial em 
várias ruas do municí-
pio, no valor de R$ 136 
mil; Patrulha Mecani-
zada no valor de R$ 
R$ 98 mil; construção 
do Centro de Eventos, 
R$ 430 mil; um ônibus 

sua cidadania. Agra-
decemos o prefeito Dr. 
Júnior e seus secretá-
rios por disponibilizar  
outros serviços, como 
é caso dos serviços de 
saúde. Sem essas par-
ceria seria impossível 
trazer o Ação Cidadã 
para cá”, comentou o 
Secretário.
  O prefeito Dr. 
Júnior também falou 
sobre o programa de 
cidadania do gover-
no goiano. “ hoje, de 
forma especial, pro-
curamos priorizar as 
pessoas que mais ne-
cessitam, dentro do 
município. Quando 
buscamos, junto ao 
governo do Estado, 
trazer o Ação Cidadã 
para Crixás fomos de 
pronto plenamente 
atendidos em nossa 
demanda. Por isso, 
Agradecemos aqui o 
apoio e confiança para 
conosco”, contou o 
prefeito Dr. Júnior

grande no valor de R$ 
260 mil; mais recursos 
para pavimentação 
asfáltica no valor de 
R$ 213 mil e, agora, 
por último, R$ 952 mil 
para a construção de 
uma ponte de concreto 
sobre o Rio Vermelho.
 Ainda segundo 
o presidente Ely Guero-
ba, a conquista de todos 
esses recursos mostra 
a força e o empenho 
do PSB, especialmente 
agora com o reforço da 
filiação do prefeito Ju-
nior Oliveira. “Eu não 
me canso de ir a Goiâ-
nia e Brasília em busca 
de benefícios para nos-
sa cidade e nossa gente 
e temos todo o respaldo 
da senadora Lúcia Vâ-
nia e do deputado Mar-
cos Abraão. Se cada um 
dos líderes políticos da 
cidade fizer sua parte 
só que ganha é o mu-
nicípio”, finalizou Ely 
Gueroba.

  Por onde passa, 
o programa busca prio-
rizar as cidades distan-
tes dos grandes centros 
e de unidades de pres-
tação de serviços públi-
cos, como o Vapt Vupt. 
Em Crixás não foi di-
ferente, uma vez que 
número de pessoas que 
buscaram o serviço de 
confecção de carteira 
de identidade superou 
o número de senhas 
distribuídas. Porém, 
procurando priorizar 
as ações que eliminem 
qualquer barreira que 
impeça o cidadão de 
obter seus direitos, o 
prefeito de Crixás con-
seguiu, por parte do 
governo de Goiás, que 
os profissionais que 
fazem o RG estendes-
sem seus trabalhos por 
mais um dia na cidade. 
O local escolhido para 
mais um dia de expedi-
ção da carteira de iden-
tidade foi o prédio da 
Câmara Municipal

Presidente do diretório local do PSB, Ely Gueroba apresenta à população os resultados positivos do trabalho realizado pela sigla em Crixás

Fotos: Divulgação

Prefeito Dr Junior, senadora Lúcia Vânia e presidente 
Ely Gueroba comemoram as conquistas para Crixás

Ely Gueroba apresenta relatório com os benefícios 
para Crixás

Dezenas de pessoas se beneficiaram com ação do Governo do Estado

Fotos: Lanuzio Vivente
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 Campos Verdes Mineração

Feira Internacional das Esmeraldas mostrará
as potencialidades do minério em Campos Verdes

 Grande pro-
dutor de esmeraldas 
até a década de 1990, 
o município de Cam-
pos Verdes agora res-
gata seu potencial de 
produção desta pedra 
preciosa e também de 
subprodutos valiosos, 
como o xisto. Buscan-
do divulgar e mostrar 
todo o seu potencial 
em pedras preciosas, 
a prefeitura realizará 
de 31 de agosto a 02 de 
setembro, a V Edição 
Internacional da Feira 
das Esmeraldas que 
contará com atrações 
artísticas de renome 
nacional com o Show 
da Banda Nechivile no 
dia 31 de agosto, dia 
01 é a vez da Dupla 
Di Paullo & Paullino 
- PiriBoys; dia 02 de 
setembro show serta-
nejo com João Lucas & 
Marcelo.
 O evento, que 
tem como objetivo 
mostrar para o Brasil 
o grande potencial da 
jazida de esmeraldas 
de Campos Verdes, 
foi promovido pela 
prefeitura nos anos 
de 2002, 2003, 2004, 
e depois retomado 

em 2017. Em 2002, o 
público visitante foi 
estimado em 15 mil 
pessoas, e o comércio 
de pedras preciosas 
foi estimado em R$ 3 
milhões. Em 2003, o 
público visitante foi 
de aproximadamente 
30 mil pessoas, com 
uma expressiva parti-
cipação de caravanas 
de estudantes de ou-
tras cidades e turistas 
em busca de esporte 
radicais também. Nes-
ta edição, o comércio 
de pedras preciosas 
foi estimado em R$ 5 
milhões. No ano se-
guinte, 2004, Cam-
pos Verdes tornou-se 
vitrina nacional do 
empreendedorismo e 
do desenvolvimento 
sustentável, após o 
então prefeito Harol-
do Naves receber o 
Prêmio Sebrae “Mário 
Covas” para o Prefeito 
Empreendedor. Neste 
ano, a feira fortaleceu 
o encontro e passou a 
ter um porte interna-
cional, aumentando o 
espaço para exposição 
das esmeraldas e seus 
subprodutos. Outra 
novidade foi a realiza-

ção de uma rodada de 
negócios, colocando 
frente a frente vende-
dores e compradores 
não só de pedras, mas 
de artesanato e pro-
dutos derivados da 
esmeralda, como jóias 
e semi-jóias. 
  Depois de 12 
anos, em 2017, o pre-
feito Haroldo Naves 
resgatou o evento de 
maior importância do 
Estado e do Centro-O-
este no comércio de 
pedras preciosas, lan-
çando a 4 edição da 
Feira das Esmeraldas, 
resgatando assim para 
o calendário nacional e 
internacional a impor-
tância de Goiás e do 
município de Campos 
Verdes no comércio de 
pedras preciosas. Cer-
ca de 7,5 milhões em 
volume de negócios 
foram movimentados 
e mais de 18 mil pesso-
as passaram pelo even-
to. Outro destaque da 
última edição foi a vi-
sita do representante 
político das Filipinas, 
Cônsul Geral Ariz Se-
verino Convalecer.
 Durante a V 
Feira Internacional 

das Esmeraldas o vi-
sitante poderá conhe-
cer as mais belas e 
valiosas esmeraldas 
do mundo e terá a 
oportunidade de ad-
quirir peças legítimas 
por um preço especial. 
Durante o evento os 
visitantes poderão co-
nhecer de perto como 
é realizado todo o tra-
balho da confecção 
das joias até o produto 

final. Na feira é possí-
vel visitar as áreas de 
garimpagem de esme-
raldas, acessando mi-
nas de até 250 metros 
de profundidade, do-
tadas de galerias que 
impressionam por sua 
estrutura, grandeza e 
beleza. A expectativa 
é que em 2018 mais de 
35 mil pessoas passem  
pela feira. Além co-
nhecer de perto todos 

os processos, desde a 
extração até a lapida-
ção da esmeralda, os 
turistas poderão par-
ticipar do “Garimpo 
e Pague”. A atividade 
consiste na aquisição 
de porções de xisto 
ao valor inicial de 100 
reais. Após a lavagem 
da matéria, qualquer 
esmeralda encontra-
da será do afortunado 
viajante.

Fotos: Lanuzio Vivente

Prefeito Aroldo Naves apresentará grandes oportunidades de negócios aos visi-
tantes
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CrixásRecurso

Lucia Vânia visita Crixás e anuncia
liberação de recursos para construção de ponte

 Interditada há 
anos por problemas em 
sua estrutura, a ponte 
velha de madeira sobre o 
Rio Vermelho, em Crixás, 
localizada na Rua 8 e que 
dá acesso ao centro da 
cidade, será substituída 
por uma nova ponte de 
concreto armado e ferro 
e, os recursos para a obra, 
oriundos de emenda 
parlamentar da senado-
ra Lúcia Vânia já se en-
contram depositados em 
conta específica da Caixa 
Econômica Federal. 
 O anúncio foi 
feito oficialmente pela 
senadora Lúcia Vânia, 
ao lado do prefeito An-
tônio de Oliveira Júnior 
em ato realizado no úl-
timo dia 06 de junho, 
no gabinete do prefeito. 
A construção da ponte 
nova no lugar da antiga 
foi decidida após con-
sulta popular e vai ga-
rantir melhor trafegabi-
lidade aos comerciantes 
da Rua 8. 
 A senadora foi 
recebida no aeroporto 
local pelo Prefeito Dr. 
Junior de Oliveira, se-

cretários e vereadores e, 
logo após, na prefeitura, 
por uma grande quanti-
dade de populares que a 
aguardavam para ouvir 
as boas novas.
 Na ocasião, 
além de informar que 
os recursos para a cons-
trução da ponte já estão 
disponibilizados em 
caixa, a senadora ainda 
relacionou outros vários 
benefícios que chega-
ram a Crixás através de 
sua atuação, a exemplo 
das escrituras de lotes 
do Setor Morada do Sol 
I e II e, em entrevista ao 
nosso periódico, a sena-
dora Lúcia Vânia disse 
da importância da cons-
trução dessa ponte, por 
ser uma demanda da 
população local, e pa-

rabenizou a atuação do 
prefeito Dr. Junior, pela 
agilidade na organiza-
ção dos documentos 
necessários. “Os docu-
mentos da prefeitura 
para a liberação desses 
recursos já estão sendo 
providenciados. Tere-
mos ainda uma tramita-
ção junto à Caixa e isso 
demanda um pouco de 
tempo, mas o prefeito 
Júnior tem corrido con-
tra o tempo para iniciar 
essa obra o mais rápido 
possível. Contudo, é 
preciso que a população 
saiba que o dinheiro já 
está na conta e renden-
do juros e quanto às exi-
gências que a Caixa faz 
para que se abra a licita-
ção estão sendo cumpri-
das. Acredito que, em 

no máximo em 90 dias 
iniciaremos a obra, pois 
o projeto já está pronto”, 
disse a senadora.
 Lucia Vânia 
destacou ainda que a 
obra será muito boni-
ta, um cartão de visitas 
na entrada da cidade 
e será uma inovação 
para a administração. 
“Essa ponte será mais 
uma alternativa de mo-
bilidade para a cidade. 
Ao lado disso eu estou 
entregando as escritu-
ras da primeira etapa 
do Morada do Sol e 
vamos lutar para que 
todas as pessoas que 
não tenham esse bene-
fício possam ser bene-
ficiadas. Eu tenho uma 
história muito ligada a 
Crixás, que remonta ao 

meu primeiro momento 
político, quando fui pri-
meira-dama do Estado 
e aqui era prefeito o se-
nhor Joaquim Dietz e a 
primeira-dama local era 
a Dona Honória, uma 
pessoa muito importan-
te em minha vida po-
lítica. Foi com ela que 
eu aprendi a pedir o 
primeiro voto e eu fico 
feliz ao ver aqui seus fa-
miliares seguindo esse 
amor pelo município. 
Sempre que vou fazer 
qualquer coisa, o pri-
meiro município que 
me vem à memória é 
Crixás”, afirmou a se-
nadora.
  Visivelmente sa-
tisfeito com a visita da 
senadora Lúcia Vânia, 
Dr. Junior de oliveira 

disse que a liberação dos 
recursos para a constru-
ção da ponte era um 
momento ímpar para 
Crixás, pois essa ponte 
está interditada há mui-
to tempo e os comer-
ciantes daquela rua são 
bastante prejudicados. 
“É uma obra cara, de 
quase R$ 1 milhão, mas 
que trará um grande 
benefício econômico, so-
cial e de dignidade para 
o povo de Crixás; uma 
obra de importância in-
descritível. 
 Quero lembrar, 
que além da ponte ain-
da estamos com recur-
sos para a construção 
do asfalto do Setor Por-
tal dos Sonhos, são dois 
recursos, um deles anti-
gos, do deputado Jovair 
Arantes, que nós tive-
mos a grata satisfação 
de recuperar dos restos 
a pagar do governo, e 
outra emenda da de-
putada federal Magda 
Mofatto, cuja ordem de 
serviço já foi assinada 
e também beneficiará o 
Setor com asfalto”, dis-
se o prefeito.

A senadora goiana fez questão de ir ao município informar, pessoalmente, que o dinheiro para a construção da nova ponte
sobre o Rio Vermelho já se encontra em caixa

Posto de combustível que
adulterar bomba terá registro cassado

Nova lei estadual, publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás, desta terça-feira, dia 31, amplia as penalidades administrativas
previstas para postos revendedores de combustíveis que utilizarem bomba de abastecimento adulterada

 A Lei nº 
19.749/2017 previa as 
penalidades de multa no 
valor de R$ 15 mil a R$ 50 
mil, interdição do estabe-
lecimento pelo período 
de 30 dias e a cassação da 

inscrição no Cadastro 
de Contribuintes do Es-
tado – CCE e das licen-
ças de funcionamento 
concedidas pelo Estado.
  A nova lei (nº 
20.246/2018), mais se-

vera, acrescentou que 
a cassação da eficácia 
da inscrição no CCE 
impedirá os sócios do 
estabelecimento pena-
lizado, pessoas físicas 
ou jurídicas, de exerce-

rem o mesmo ramo de 
atividade pelo período 
de cinco anos, contados 
a partir da cassação, 
mesmo que em estabe-
lecimento diferente da-
quele em que a irregu-
laridade foi constatada.
  Oportuno lem-
brar que bomba de 
abastecimento adul-
terada é aquela que 
possuir qualquer me-
canismo para fraudar a 
quantidade de combus-
tível fornecida ao con-
sumidor. É o que ocorre 
quando o proprietário 
do posto instala um 
equipamento para re-
duzir o volume de com-
bustível liberado.
  Esta adultera-
ção da bomba é ilegal 

e gera prejuízos aos 
consumidores que de 
boa fé acreditam na 
medição/litragem do 
combustível. É prática 
abusiva administrativa 
prevista no Código de 
Defesa do Consumidor 
e constitui crime contra 
as relações de consumo.
  Desta forma, a 
nova lei atingirá a cons-
tituição da empresa e 
a cassação do registro 
impedirá o seu funcio-
namento, ficando os só-
cios proprietários impe-
didos de abrir um novo 
Posto de comercializa-
ção de combustível por 
cinco anos. Com certeza 
esta penalidade mais 
severa reprimirá as le-
sões aos consumidores, 

tornando a concorrên-
cia leal e o mercado 
mais transparente.
 
Denúncias

 O consumidor 
que constatar qualquer 
irregularidade ou ne-
cessitar de esclareci-
mentos sobre o assunto, 
pode entrar em contato 
com o Procon Goiás, 
por meio do Disque De-
núncia 151 ou (62) 3201-
7124 e, ainda, na sede 
do órgão de defesa do 
consumidor, que fica na 
Rua 8, nº 242, no Centro. 
Outro canal de atendi-
mento é o ProconWeb 
(https://proconweb.ssp.
go.gov.br). Assessoria de 
Imprensa Procon Goiá

Fotos: Lanuzio Vivente

Gabinete lotado para o anúncio da senadora
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Crixás Premiação

Reconhecimento internacional
para o Projeto Talentos de Ouro

 No último dia 
23 de junho a artista 
plástica crixaense Joyce 
Espínola Ferreira Tava-
res, idealizadora do pro-
jeto Talentos de Ouro, 
esteve em Manhattan - 
Nova York para receber 
a moção de aplausos e 
homenagens conferidas 
pelo jornal Brazilian Ti-
mes, o maior jornal bra-
sileiro dos Estados Uni-
dos, através do evento 
denominado Os Notá-
veis, que por meio de 
pesquisa realizada pela 
Brazilian Community 
Heritage Foundation 
(BCHF) destaca os bra-
sileiros que contribuem 
para enaltecer a imagem 
do Brasil naquele país. 
Joyce foi homenageada 
pelas ações culturais de-
senvolvidas no projeto 
Talentos de Ouro e pela 
exposição da Arte Bra-
sileira em Manhattan - 
Nova York.

 Em entrevista ao 
jornal Brazilian Times, 
nos Estados Unidos, 
Joyce Espínola falou or-
gulhosa do projeto que 
desenvolve em Crixás, 
o qual beneficia 1500 
crianças com o ensi-
no gratuito da música. 
“Além desse trabalho 
desenvolvido pelo Ta-
lentos de Ouro, temos o 
trabalho de arte na rua, 
a Expoart, por meio da 
qual realizamos inter-

venções urbanas, dei-
xando a cidade mais bo-
nita e também levando 
o ensino da arte para as 
mulheres, profissionali-
zando-as e contribuindo 
para a melhoria na qua-
lidade de vida das pes-
soas, além do aumento 
da geração de renda 
das famílias através da 
arte”, destacou Joyce.
 Em sua página 
no facebook, a artista 
crixaense, que vem se 

tornando uma persona-
lidade internacional, ex-
pressou sua alegria pelo 
reconhecimento do pro-
jeto Talentos de Ouro 
nos Estados Unidos. 
“Para a honra e Glória 
de Deus! Quando não 
nos subestimamos em 
vencer obstáculos, com 
fé em Deus e humil-
dade realizamos ações 
notáveis, até mesmo 
no exterior. Agradeço 

a AngloGold Ashanti 
por acreditar em nosso 
trabalho, de forma es-
pecial a toda comuni-
dade da minha querida 
Crixás e a todos que 
apóiam nosso trabalho.
 Obrigada tam-
bém a Irene Nunes, ide-
alizadora da InArteCafe 
Multicultural, que tem 
como objetivo levar a arte 
brasileira para o mundo, 
valorizando a cultura 

brasileira”, publicou.
 Entre os agra-
ciados pelo prêmio Os 
Notáveis, além de artis-
tas plásticos e pintores 
que expõem os seus tra-
balhos em Nova York, 
como Joyce Espínola, 
estão também empresá-
rios, líderes religiosos, 
ativistas comunitários, 
cantores, empresários 
profissionais liberais e 
outros. Vale destacar, 
que Joyce Espínola tem 
sido bastante elogiada 
por sua conquista e que 
os cidadãos crixaenses 
não se cansam de ma-
nifestar seu orgulho em 
ter como conterrânea 
uma artista cujo talento 
é reconhecido interna-
cionalmente.

Joyce Espínola, idealizadora do projeto, foi à Nova York, nos Estados Unidos, para receber o prêmio
“Os Notáveis” promovido pelo jornal Brazilian Times

Prefeito Haroldo Naves e o vereador Maia entregam
aparelho de ultrassom de última geração

 Cuidar da saú-
de é essencial para ma-
nutenção da qualidade 
de vida. Muito mais 
do que tratar sintomas 
quando eles aparecem, 
a prevenção é uma ati-
tude que salva vidas. 
É nesse sentido que a 
Prefeitura de Campos 
Verdes entregou, na 
manhã deste sábado 
(28/07), na Unidade de 
Saúde – PSF 302, um 
novo e moderno equi-
pamento de ultrassom.
 O equipamento 
foi viabilizado por meio 
de uma emenda par-
lamentar do deputado 
estadual Júlio da Reti-
fica através de pedido 
do vereador Maia e vai 
auxiliar no atendimen-
to de pacientes e, prin-
cipalmente, grávidas.
 Na ocasião o 
prefeito Haroldo Na-
ves destacou que, 
mesmo diante das di-

ficuldades financeiras 
enfrentadas pela sua 
gestão, a melhoria da 
qualidade dos serviços 
de Saúde oferecidos à 
população continua e 
continuará sendo uma 
das suas maiores prio-
ridades. “Nossa gestão 
trará muitos benefícios 
para o município ain-
da. Com esse aparelho, 
de ultima geração, te-
remos capacidade me-
lhor de diagnosticar 
possíveis patologias. 

No final, quem ganha 
são os pacientes com 
um diagnóstico mais 
preciso”.
 O vereador 
Maia agradeceu os re-
cursos disponibiliza-
dos para Campos Ver-
des. “Uma aquisição 
como esta é um ganho 
para população. Agra-
deço ao deputado Júlio 
e ao prefeito Haroldo 
Naves, sempre dispos-
tos a ajudar, atendendo 
às necessidades da po-

pulação junto à Prefei-
tura”, disse o vereador, 
Maia, durante a entre-
ga do aparelho.
 O governo do 
prefeito Haroldo Na-
ves vem se destacando, 
mesmo diante das di-
ficuldades financeiras 
enfrentadas pela sua 
gestão, pela melhoria 
da qualidade dos ser-
viços de Saúde ofereci-
dos à população, sen-
do esta uma das suas 
maiores prioridades.

Com recursos modernos, aparelho possibilita mais precisão aos exames

Joyce Espínola e seu esposo Aerton posam para as lentes 
dos fotógrafos com o prêmio que receberam em mãos

Fotos: Divulgação

Fotos: Lanuzio Vivente
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Pilar de GoiásCrise Econômica

Crise no setor de mineração
causa queda de arrecadação em Pilar de Goiás

Homem acusado de agredir e ameaçar pai de morte após 
ele reclamar da casa suja é condenado em Nova Crixás

Dezenas de pessoas na cidade foram demitidas por empresas terceirizadas que prestavam serviço para mineradora
 provocando efeitos sobre comércio e serviços 

Conforme documento, o filho bateu no pai até que o mesmo ficasse desacordado e foi flagrado por vizinhos,
que chamaram o socorro; juiz determinou 5 meses de reclusão

 Em Pilar de Goi-
ás, quase não há família 
que não tenha alguém 
que trabalha ou tra-
balhou na mineração. 
Desde o século XVII a 
economia da região de-
pende daquilo que vem 
de debaixo da terra, o 
ouro, minério de maior 
importância para econo-
mia local. Atualmente, 
a cidade tem cerca de 
2,7 mil habitantes que 
dependem economica-
mente da Mineradora 
LeaGold (empresa que 
adquiriu recentemente 
a companhia canadense 
Brio Gold). Mais da me-
tade da arrecadação do 
município vem da mi-
neradora. 
 Em maio de 
2018 a empresa anun-
ciou, depois de quatro 
meses de negociação, 
a venda de suas ações 
para Leagold Mining 
Corporation que assu-

 Um homem, 
de idade não divul-
gada, foi condenado 
a 5 meses de reclusão 
por agredir e ameaçar 
o próprio pai, que, se-
gundo o Tribunal de 
Justiça de Goiás (TJ-
-GO), havia reclamado 
da casa suja, em Nova 
Crixás, na região noro-
este de Goiás. Confor-
me acusação, o filho 
bateu no pai até que 
o mesmo ficasse desa-
cordado e foi flagrado 
por vizinhos, que cha-
maram o socorro.
  O G1 tentou 
contato às 8h, por tele-
fone, com o advogado 
do condenado, Mag-
nun Vinícios Hipólito 
dos Santos, mas as liga-
ções não foram atendi-
das nem retornadas até 
a última atualização 
desta reportagem.

miu os ativos da Brio 
Gold Inc. Pela negocia-
ção realizada, a Yamana, 
que detinha 53,6% da 
Brio Gold, passa a deter 
cerca de 22% da Lea-
gold. Com a chegada da 
nova mineradora, logo 
o município começou a 
sentir os efeitos da po-
lítica da empresa, como 
a redução da produção 
de ouro, corte de gastos 
de pessoal, demissões, 
fim de contratos com 
empresas terceirizadas, 
gerando assim efeito 
em cascata, afetando o 
comércio local e as con-
tas públicas devido a 
paralisação da atividade 
econômica de empresas 
(Toniolo Busnello, Sevi-
tec) que prestavam ser-
viço para a Brio Gold. 
 Mensalmente, 
o município deixa de 
arrecadar R$ 250 mil 
reais que vinham de 
impostos sobre serviços 

 A sentença, as-
sinada pelo juiz Giu-
liano Morais Alberici, 
da comarca de Nova 
Crixás, foi assinada no 
último dia 27 de abril. 
No documento, o ma-
gistrado considera 
que a vítima relatou, 
além das agressões, 
ameaça de morte por 
parte do filho.
 “A vítima, em 
seu depoimento judi-

de qualquer natureza 
(ISSQN) gerados pelas 
empresas terceirizadas. 
Segundo o prefeito Sá-
vio Soares, a prefeitura 
está reduzindo gastos 
para não demitir fun-
cionários e também 
para manter os pro-
gramais sociais - Bolsa 
Auxílio Solidário e Bol-
sa Universitário - que 
atendem famílias de 
baixa renda. “Acredito 
que esta crise é tempo-
rária. A Mineradora Le-
aGold entrou reduzin-
do gastos, em ritmo de 
contenção de despesas, 
dispensando funcioná-
rios, além de cancelar 
contratos de empresas 
como Servitec e Toniolo 
Busnello. Isso impactou 
na arrecadação muni-
cipal, gerando desem-
prego e reduzindo a 
atividade economica”, 
comentou o chefe do 
executivo. 

cial, narrou que, no dia 
do fato, foi reclamar 
com o acusado, seu 
filho, por sujar a casa, 
mas foi agredida por 
ele até ficar desacor-
dada; que ao recobrar 
os sentidos, percebeu 
a presença de policiais 
militares; [...] três dias 
antes do dia dos fatos 
o acusado também 
lhe ameaçou, pois dis-
se que se era para ela 

 Sávio Soares 
também disse que a pre-
feitura de Pilar de Goiás 
vem construindo alter-
nativas para outros seto-
res da economia, como 
por exemplo investindo 
em obras de infraestru-
tura. Foram construídas 
14 pontes de concreto, 
buscando o fortaleci-
mento do escoamento 
da produção agrícola e 
desenvolvendo ainda 
mais a pecuária. 
 “A atividade 
mineradora é de alto im-
pacto ambiental e social. 
Estamos nos preparando 
para quando o minério 
de ouro acabar, levan-
do mais obras para o 
homem do campo e da 
zona urbana, garantindo 
educação de qualidade, 
programas sociais e saú-
de para todos. O fecha-
mento da mineradora 
representaria uma grave 
crise para toda a região, 

morrer que fosse por 
suas mãos [...]”.
  “Houve o dolo 
do acusado em dirigir 
à vítima palavras de 
causar-lhe mal injusto e 
grave”, concluiu o juiz.
  O caso ocorreu 
por volta das 14h do 
dia 20 de setembro de 
2014, por volta das 14 
horas, no setor Água 
Branca, em Nova Cri-
xás. As agressões fo-
ram vistas por uma 
testemunha, que che-
gou na porta da resi-
dência da vítima e a 
viu sendo sacudida 
pelo filho.
  O homem foi 
socorrido pelo Serviço 
Móvel de Atendimen-
to de Urgência (Samu), 
chegou a ficar hospi-
talizado, mas recebeu 
alta dias depois.
  Segundo o juiz, 

principalmente para mu-
nicípios como Itapaci que 
recebem boa parte dos 
quadros de funcionários 

ficou descartada qual-
quer hipótese de que o 
agressor sofresse de al-
gum transtorno mental 
ou qualquer doença.
  “O acusado 
agindo de forma livre 
e consciente ofendeu 
a integridade corpo-
ral de seu ascendente, 
causando-lhe lesões 
corporais e a ameaçou 
com palavras, de cau-
sar mal injusto e grave, 
prevalecendo-se das 
relações domésticas”, 
disse
 
Punições
 
 O condenado, 
conforme consta na 
sentença, deve cumprir 
a pena em regime aber-
to, mas terá que seguir 
alguns pré-requisitos 
determinados pelo juiz. 
O magistrado, diante 

da mineradora e do co-
mércio gerado pelos salá-
rios dos mineiros”, disse 
o prefeito Sávio Soares.

de condições pré-es-
tabelecidas, concedeu 
a suspensão condicio-
nal do cumprimento 
da pena pelo prazo de 
dois anos, em que o 
homem deverá seguir 
as seguintes regras:
 
• Permanecer em sua 
residência aos sábados 
e domingos, exceto 
para trabalho ou estu-
do;
• Comparecer perante 
o Juízo, para informar 
e justificar as suas ati-
vidades, mensalmen-
te, até o dia 10;
• Não frequentar ba-
res e não se apresentar 
publicamente embria-
gado;
• Não se ausentar de 
onde reside, por mais 
de 30 dias, sem autori-
zação judicial
Fonte: Site G1

Prefeito Sávio Soares já está procurando soluções al-
ternativas para sair da crise

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação

Condenado cumprindo punicão socioeducativa
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Santa Terezinha de Goiás Comemoração

Com apoio da prefeitura,  Distrito de Cedrolina
celebra 60° edição das Cavalhadas

 Distrito de San-
ta Terezinha de Goiás, 
Cedrolina realiza há 
60 anos a apresentação 
das Cavalhadas, que 
acontece no Estádio 
Alexandre Pereira de 
Godoy e é encenada 
por moradores locais, 
que nessa época se tor-
nam atores e encantam 
os milhares de visitan-
tes que passam pelo 
local para prestigiar o 
evento. Esse ano, a 60ª 
edição das Cavalhadas 
aconteceu entre os dais 
12 e 15 de julho e, além 
do teatro que retrata a 
batalha medieval entre 
Mouros e Cristãos, a 
população local e visi-
tantes puderam pres-
tigiar shows que acon-
teceram nas 4 noites 
de festa, em um palco 
montado pela Prefeitu-
ra, com apoio da Goiás 
Turismo, na praça do 
distrito. Vale lembrar, 
que as Cavalhadas de 
Cedrolina estão inseri-
das no Circuito Goia-
no, desde o ano passa-
do, graças ao empenho 
da administração mu-
nicipal, que ainda deu 
todo o apoio necessário 
para a realização do 
evento.
 No primeiro 
dia de festa, quem su-
biu ao palco foi a Ban-
dinha da Saudade, que 
há anos está presente 
no evento, fazendo a 
tradicional alvorada e 
acompanhando os ca-
valeiros até o local da 
apresentação. No dia 

seguinte, 13 de julho, 
foi a vez de o jovem 
cantor Rodrigo Souto 
animar o público com 
muita música sertane-
ja, que foi do modão ao 
universitário. Na noite 
de sábado, dia 14, Sole-
vante e Soleny fizeram 
uma apresentação mar-
cada por nostalgias e 
emoções, relembrando 
os 40 anos de carreira 
da dupla e, para fechar 
a festa com chaves de 
ouro, Pedro Afonso e 
Sobrinhos subiram ao 
palco na noite do dia 
15, com um show me-
morável, repleto de 
modas de viola.
 Com o objetivo 
de garantir apoio total 
ao evento, o prefeito 
Marcos Cabral, por 
meio de Projeto de Lei 
devidamente aprova-
do pelos vereadores, 
transferiu a sede do 
município para Cedro-
lina durante os 4 dias 
de festa, possibilitan-
do que, nesse período, 
muitos órgão da pre-
feitura funcionassem 
no distrito. “Além de 
apoiar de forma incon-

dicional os festeiros na 
realização do evento, 
ainda trouxemos para 
cá toda a estrutura da 
prefeitura, que fun-
cionou no distrito du-
rante a realização da 
60ª Cavalhadas. No 
ano passado consegui-
mos inserir essa festa 
no circuito goiano e 
isso possibilitou in-
vestimentos da Goiás 
Turismo, dando a ela 
uma melhor estrutu-
ra. Tudo o que tiver ao 
nosso alcance nós fa-
remos, para garantir a 
manutenção dessa lin-
da tradição em nosso 
município. Parabéns 
aos festeiros pela orga-
nização e podem con-
tar com nosso apoio 
para o ano que vem”, 
disse o prefeito.
 As Cavalhadas 
realizadas em Cedro-
lina tem sido passa-
da de pai para filho e 
sem mantém graças ao 
amor da comunidade 
para com a tradição 
que une religiosida-
de e cultura, além de 
fortalecer o turismo e 
a economia local, rece-

bendo destaque maior 
após sua inserção no 
Circuito Cavalhadas 
de Goiás, coordenado 
pela Goiás Turismo. “É 
uma festa bonita, bem 
feita e com uma apre-
sentação impecável 
feita pelos cavaleiros. 
Ouso a dizer que nos-
so evento está entre os 
melhores realizados 
em nosso estado, prin-
cipalmente agora, com 
o apoio da Goiás Turis-
mo, que garantiu uma 
melhor estrutura de 
palcos, som e tendas, 
além das vestimentas 
dos cavaleiros. Va-
mos continuar lutan-
do para colocar esse 
evento em lugar de 
destaque no estado”, 
afirmou Cabral.
 O trabalho da 
Agência Goiana de Tu-
rismo com a criação do 
Circuito, do qual Ce-
drolina agora faz parte, 
estabelece um elo en-
tre os municípios que 
mantêm a tradição das 

Cavalhadas, preserva 
e incentiva a retenção 
da história, folclore e 
religiosidade do povo 
goiano. A festa, que 
mistura elementos sa-
grados e símbolos pa-
gãos, atrai turistas a 
essas cidades. Esse ano, 
além de um grande nú-
mero de populares, vá-
rias autoridades passa-

ram por Cedrolina para 
prestigiar a apresen-
tação das Cavalhadas, 
entre elas prefeitos da 
região como Dr. Sávio, 
de Pilar de Goiás, Jacob 
Ferreira, de São Luiz do 
Norte; Os representan-
tes da Goiás Turismo, 
Genismar e Fernando, 
e do governo de Goiás 
Rose Cruvinel.

Entre os dias 12 e 15 de julho o distrito de Cedrolina esteve em festa. Trata-se das tradicionais Cavalhadas que, pelo segundo
ano consecutivo, foi inserido no Circuito das Cavalhadas do Estado

Prefeito Marcos Cabral recebeu diversos convidados durante o evento

Mouros e Cristãos encenando a batalha da Cavalhada

Fotos: Lanuzio Vivente
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Santa Terezinha de GoiásSegurança

MP articula transferência de gestão
de cadeia em Santa Terezinha para DGAP

Operação Araguaia realizou 274 abordagens em julho

 Reunião reali-
zada nesta sexta-fei-
ra (3/8) no Ministé-
rio Público de Goiás 
(MP-GO) teve como 
pauta a transferên-
cia da administração 
da Cadeia Pública de 
Santa Terezinha de 
Goiás, atualmente sob 
responsabilidade da 
Polícia Militar, para a 
Diretoria-Geral da Ad-
ministração Penitenci-
ária (DGAP). Devido à 
falta de estrutura física 
para abrigar presos 
de alta periculosidade 
da unidade, a DGAP 
comprometeu-se a se 
esforçar para assumir 
a unidade até outubro, 
desde que haja agen-

 Fiscais da Ge-
rência de Compena-
ção Ambiental e Áreas 
Protegidas da Secima 
realizaram, no período 
de 16 a 30 de julho úl-
timo, 274 abordagens 
no Parque Estadual do 
Araguaia e na Floresta 
Estadual do Araguaia. 
As ações resultaram 
em dois autos de infra-
ção por atividade lesi-
va ao meio ambiente, 
totalizando R$ 3,3 mil 
em multas.
 A Operação 
Araguaia  da Secima 
foi desenvolvida no 
mês passado devido 
ao período de férias es-
colares e à temporada 
de praias no Rio Ara-
guaia. Os propósitos 
eram principalmente 
reduzir a pressão so-

tes prisionais para a 
região.
 Participaram 
do encontro o coorde-
nador do Centro de 
Apoio Operacional 
(CAO) Criminal do 
MP, Luciano Miranda 
Meirelles; o promotor 
de Justiça de Santa 
Terezinha de Goiás, 
Caio Affonso Bizon; o 
diretor-geral de Ad-
ministração Peniten-
ciária, Edson Costa; 
o superintendente de 
Segurança da DGAP, 
Jonathan Marques da 
Silva, e a juíza Zulaide 
Viana.
 Outra dificul-
dade apontada foi a 
ausência de agentes 

bre a fauna, em espe-
cial os peixes, coibir 
o despejo de lixo nas 
praias e as invasões 
nas unidades de con-
servação, reduzindo o 
impacto nesses locais 
bem como nas áreas de 
seu entorno.
 Durante a fis-

penitenciárias na uni-
dade, o que impos-
sibilita a realização 
de revista íntima das 
mulheres nos dias de 
visita. Para sanar essa 
questão, os represen-
tantes da DGAP infor-
maram que vão verifi-
car a possibilidade de 
destinar uma agente 
feminina e um agente 
masculino para a ca-
deia pública nos dias 
de visita, às quintas-
feiras, de 15 em 15 
dias.

PGA 2018-2019 

 A  rees-
truturação do sistema 
penitenciário é o tema 

calização foram lavra-
dos dois termos de 
apreensão e depósito 
para quatro redes e 
duas tarrafas. Também 
foram apreendidas ou-
tras 15 tarrafas, sete 
redes, quatro estilin-
gues, uma arapuca e 
pindas. Todos esses 

prioritário de atuação 
do Ministério Público 
de Goiás para 2018-
2019, definido no Plano 

equipamentos foram 
destruídos ao final 
da operação. Não foi 
constatada invasão 
das áreas indenizadas 
das unidades de con-
servação para instala-
ção de acampamentos 
e estacionamento de 
veículos.

Geral de Atuação para 
o biênio. (Texto: Melis-
sa Calaça - Estagiária da 
Assessoria de Comuni-

Atividades
 
 As atividades 
de fiscalização da Se-
cima foram realizadas 
no distrito de Luís Al-
ves, município de São 
Miguel do Araguaia, 
ao longo do perímetro 
do Parque Estadual e 
da Floresta Estadual 
do Araguaia. Elas in-
cluíram monitoramen-
to terrestre e fiscaliza-
ção embarcada no Rio 
Araguaia.
 A Operação 
Araguaia realizada no 
período de férias es-
colares de julho visa 
combater as ações 
de pesca predatória, 
bem como orientar 
o turista/pescador a 
respeito da cota per-
mitida para consumo 

cação Social do MP-GO/
Supervisão: Ana Cristina 
Arruda - Fotos: Eunice 
Fleury - estagiária)

no local, o tamanho 
mínimo e máximo do 
pescado e as espécies 
protegidas.
 Os fiscais da 
Secima também atua-
ram no combate à caça 
e à exploração florestal 
por parte de turistas 
e ribeirinhos, além de 
coibir queimadas sem 
autorização do órgão 
ambiental competente, 
e as invasões das uni-
dades de conservação 
por acampamentos e 
veículos. 
 Eles orienta-
ram os turistas/visi-
tantes sobre os limites 
das unidades de con-
servação e quais eram 
as atividades permiti-
das e proibidas nesses 
locais.Fonte: Governo 
Goiás

Fotos: Divulgação

Foto: Divulgação

Fiscais em mais uma ação contra crimes ambientais
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Eleições 2018 Comunicação

Internet supera televisão como
meio mais importante para informação política

Ação  cobra indenização de mais de R$ 450 mil de usina 
de álcool por dano ambiental em Rubiataba

 A internet e 
não mais a TV é a prin-
cipal fonte de informa-
ção do eleitorado no 
país. Segundo pesqui-
sa do Instituto Paraná 
Pesquisas, a internet, 
com seus portais, sites 
e mídias sociais, é uti-
lizada por 42,5% dos 
eleitores em busca de 
informações sobre o 
pleito. Já a televisão e 
os jornais tradicionais 
são empregados por 
36,7% e 6,3%, respecti-
vamente. O rádio apa-
rece em seguida com 
5,6% da preferência. 
Outros 8,8% disseram 
não saber ou não fazer 
uso de nenhum veícu-
lo de comunicação.
  A pesquisa cor-
robora a tese do soció-
logo Marcos Coimbra, 
presidente do Instituto 
Vox Populi, que defen-

deu em artigo nesta 
quarta (1) o peso cada 
vez menor da TV nas 
eleições. Enquanto há 
queda de audiência 
dos canais e progra-
mas das TVs, o cres-
cimento de veículos 
como o portal Brasil 
247 e a TV247 é expo-
nencial. Há cerca de 50 
milhões de acessos ao 
portal mensalmente, e 
a TV247 já chega a ter 
1 milhão de acessos 
nos dias mais movi-
mentados. É mudança 
radical no perfil da co-
municação no Brasil, 
com desconcentração 
e multiplicidade.
  Segundo o le-
vantamento, a internet 
e as mídias sociais são 
utilizados pela maio-
ria das pessoas com 
idades entre 16 e 59 
anos. Na faixa etária 

compreendida entre 16 
e 24 anos, este índice é 
de 48,9%, contra 34,9% 
da televisão, 3,4% dos 
jornais impressos e 
3,9% do rádio. Entre os 
25 e 34 anos, a internet 
e as mídias sociais são 
as ferramentas mais 
utilizadas na busca 
por informações políti-
cas, chegando a 49,6%. 
Em seguida aparecem 
a televisão, os jornais 
impressos e o rádio, 
com 33,8%, 4,3% e 
3,4%, respectivamente.
  Entre os que 
possuem 35 e 44 anos, 
a internet é utilizada 
por 43,8% dos eleito-
res, contra 33,8% da 
televisão, 7,2% dos 
jornais tradicionais 
e 5,7% do rádio. Na 
faixa compreendida 
entre os 45 e 59 anos, 
estes percentuais são 

de 38,7%, 37,5%, 8% e 
6,9%, respectivamen-
te. Já entre os que pos-
suem 60 anos ou mais, 
a televisão é a princi-
pal ferramenta, sendo 
empregada por 44,1%. 
A internet aparece em 
seguida com 32,4%. Os 
jornais tradicionais e 
o rádio são preferidos 
por 7,9%, cada.
  A utilização 
da internet em de-
trimento das mídias 
tradicionais é maior 
entre os que possuem 

o ensino médio ou o 
ensino superior. En-
tre os que possuem o 
ensino médio, 42,1% 
fazem uso da internet, 
contra 36,5% dos que 
preferem a televisão, 
6,6% dos jornais tra-
dicionais e 5,8% do rá-
dio. As mídias sociais 
e a internet são o meio 
preferido por 50,2% 
dos que possuem en-
sino superior. Outros 
31,5% preferem buscar 
informações na televi-
são e outros 5,3% por 

meio dos jornais. O 
rádio é utilizado por 
apenas 4,5% deste seg-
mento do eleitorado.
  O levantamen-
to feito pelo Institu-
to Paraná Pesquisas 
ouviu 2.240 eleitores 
em 170 municípios de 
todas as regiões do 
país entre os dias 25 e 
30 de julho. A pesqui-
sa possui um grau de 
confiança de 95% e a 
margem de erro é de 
2% para os resultados 
gerais.  Fonte: Brasil 247

 O promotor de 
Justiça Diego Osório 
da Silva Cordeiro está 
acionando a empresa 
Agro-Rub Agropecuária 
Ltda. por dano ambien-
tal causado por inter-
venção em área de pre-
servação permanente. O 
objetivo é impor à usina 
pagamento de indeni-
zação de R$ 461.179,34, 
em razão de intervenção 
ilegal em área de preser-
vação permanente, mes-
mo após assinatura de 
termo de ajustamento 
de conduta com o MP. O 
promotor esclarece que, 
em relação à recomposi-

ção da flora, esta foi ob-
jeto de novo acordo.
 Na ação, o pro-
motor relata que, em 
2016, a Agro-Rub vinha 
exercendo sua atividade 
de plantio de cana-de-
-açúcar em desacordo 
com as normas ambien-
tais na propriedade de 
um particular, arrenda-
da à empresa.
  Na época, o MP 
requisitou à Polícia Am-
biental da região vistoria 
no local, confirmando-se 
o dano ambiental. Poste-
riormente, foi requerida 
a interdição da atividade 
pela Secretaria Munici-

pal de Meio Ambiente, o 
que foi determinado, as-
sim como aplicada mul-
ta de R$ 20 mil. 
 Posteriormen-
te, em 2017, foi firmado 
termo de compromisso 
e ajustamento de con-
duta com a empresa e 
a proprietária da área, 
inclusive para a recu-
peração ambiental. No 
entanto, conforme expli-
ca o promotor, além de 
descumprir parcialmen-
te o acordo, a empresa 
passou a construir cur-
vas de nível sem auto-
rização ambiental, pra-
ticando perfurações no 
solo, acarretando aflora-
mento de água do lençol 
freático.
  No início deste 
ano, foi celebrado novo 
acordo, em que a usina 
reconheceu a nova inter-
venção e a necessidade 
de recomposição, mas 
não aceitou a proposta 
de pagamento de indeni-
zação por dano ambien-
tal, motivando, portanto, 
a propositura da ação.
  “O cálculo do 
dano ambiental foi reali-

zado pela Calculadora de 
Valoração Ambiental, da 
Unidade Técnico-Pericial 
Ambiental, que integra a 
Coordenação de Apoio 

Técnico Pericial (Catep) 
do MP, ferramenta de 
grande valor para todos 
os órgãos de execução 
com atuação na área am-

biental”, destaca o pro-
motor. (Cristiani Honório /
Assessoria de Comunicação 
Social do MP-GO - Foto: 
Google View)

Fotos: Divulgação
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BARRAGEM DA SERRA GRANDE:
MONITORAMENTO E SEGURANÇA

AngloGold Ashanti realiza rígido controle e monitoramento e divulga plano de emergência para comunidade.

O que é e para que serve a barragem?
A barragem de rejeito é uma área construída para armazenar resíduos da 
mineração após as etapas do beneficiamento do minério. Durante o proces-
so de retirada do ouro da rocha, é gerada uma massa de material que não 
será utilizado, a qual é destinada à barragem. Vale ressaltar que todas as 
barragens da AngloGold Ashanti seguem normas e legislações de seguran-
ça nacionais e internacionais e estão devidamente licenciadas pelos órgãos 
ambientais competentes.
-

Qual a situação atual da barragem? Ela oferece algum risco 
à população?
A AngloGold Ashanti possui um controle rígido de suas barragens, com 
acompanhamento dos órgãos fiscalizadores e consultorias competentes, e 
nenhuma delas apresenta qualquer problema estrutural. O funcionamento  da 
barragem da Unidade Serra Grande é monitorado diariamente pela equipe 
técnica da empresa. As entidades reguladoras estabelecem como padrão 
mínimo de segurança o índice de 1.5. Atualmente, a barragem da Serra 
Grande apresenta o fator de segurança 1,647, o que significa que estamos 
acima do padrão estabelecido, atestando que nossos controles são efetivos.
-

Mas no caso de um incidente quais os procedimentos adota-
dos pela empresa?
A empresa está em contato com as comunidades vizinhas às suas opera-
ções e realizará reuniões com as lideranças comunitárias para dar transpa-
rência e divulgação às informações sobre seu Plano de Ações Emergenciais 
para Barragens de Mineração (PAEBM). O plano prevê ações conjuntas com 
o Corpo de Bombeiro, a Polícia Militar, a Defesa Civil e outras autoridades 
competentes, além das próprias lideranças comunitárias, e inclui rota de 
fuga, pontos de encontro e instalação de sirenes. No caso da Serra Grande, 
a empresa responsável pelo projeto das sirenes já foi contratada. As próxi-

mas etapas se resumem na confirmação dos locais de instalação, monta-
gem e testes do sistema. A expectativa é de que a montagem finalize ainda 
em 2018 para que o teste completo do sistema ocorra no início de 2019. 
-

E como os moradores devem agir em situações de emergên-
cia, mesmo antes do final da implantação da sirene?
Avisos sonoros, comando de voz e sinais luminosos são os primeiros comu-
nicados de emergência com a comunidade em caso de rompimento de uma 
barragem. Os líderes comunitários previamente listados serão acionados e 
exercerão o papel de disseminadores da informação aos demais morado-
res. Em seguida, a população deverá acompanhar todas as recomendações 
da Defesa Civil. Lembrando que, para que todos saibam como agir nestas 
situações, a empresa realizará simulados de emergência, orientando a co-
munidade sobre os procedimentos de segurança. O trabalho junto à comu-
nidade está em desenvolvimento para que todas as etapas sejam cumpridas 
e todos os responsáveis (representantes das esferas municipais, estaduais e 
até mesmo federal) sejam envolvidos no momento adequado. A previsão é 
que um simulado seja realizado em novembro deste ano com a comunidade 
da cidade e outro em 2019, já com todo o sistema implantado. 
-

O que acontece com a barragem após o fim da operação?
Após o término das operações, a barragem será fechada e recuperada com 
solo inerte, ou seja, coberta com terra. A área será recuperada de acordo 
com estabelecido no plano de fechamento e a legislação vigente. Todo esse 
processo é de conhecimento e fiscalizado pelos órgãos competentes. A 
comunidade também será consultada sobre a melhor forma de reintegrar o 
espaço à paisagem local. Importante deixar claro que, mesmo com o fim da 
operação, a empresa permanecerá realizando o monitoramento ambiental 
da área.

Dúvida, reclamação ou sugestão, 
entre em contato!

Canal de relacionamento:
0800 7271 500
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