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Crixás

Cultura

Uma viatura administrativa para a agência prisional e um 
veículo gol para o hospital são entregues ao município,a-
tendendo demandas da saúde e segurança pública. Pág. 3

Sem apoio da Goiás Turismo, prefeito Sávio garante re-
cursos financeiros para a promoção de uma das três mais 
antigas Cavalhadas do Estado de Goiás. Pág. 3

Veículos novos chegam a
Crixás através do mandato do 

vereador Onizio Marçal

Com recursos próprios,
prefeitura de Pilar de Goiás realiza 

Cavalhadas 2018

Idealizado pelo prefeito Haroldo Naves, em seu primeiro mandato, a feira foi interrompida por um período e voltou com força total desde o ano passado. Essa foi a 5ª edição 
do evento. Pág. 6

Pilar de Goiás Campos Verdes

Nos últimos 30 dias, 4 veículos novos foram entregues à 
população: um ônibus escolar, um gol, uma ambulância e 
um caminhão compactador de lixo. Pág. 11

Com determinação e metas audaciosas, a empresa chega 
à cidade com o objetivo de se tornar a maior mineradora 
de esmeraldas da região. Pág. 12

Prefeito Sávio amplia frota
municipal e melhora atendimento

G44 Brasil S.A. a gigante que
chegou à Campos Verdes

Entrevista

“Estamos dando continuidade às obras e 
programas que estabelecemos no início 

de nosso governo”, Diz Dr. Junior
O prefeito em exercício da cidade de Crixás concedeu entrevista exclusiva 
ao Imprensa do Cerrado, na qual pontuou as principais ações da prefeitu-
ra durante os primeiros 100 dias de seu governo. Pág. 8

Feira Internacional das Esmeraldas
foi mais uma vez sucesso de público e crítica

Fotos: Lanuzio Vicente
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Reflexão do dia

Por Fernando Arataque 

Geral

  Para Pensar
Existe uma coisa difícil de ser ensinada e que, talvez 
por isso, esteja cada vez mais rara: a elegância do com-
portamento.

E um dom que vai muito além do uso correto dos ta-
lheres e que abrange bem mais do que dizer um sim-
ples obrigado diante de uma gentileza.

É a elegância que nos acompanha da primeira hora da 
manhã até a hora de
dormir e que se manifesta nas situações mais prosai-
cas, quando não há festa alguma 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 status social: 
é só pedir licencinha
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  Linha do Tempo
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Vista do povoamento de Pilar de Goiás, após opulência do Ouro

Nathalia Freitas
Reportagens

Fé
 Nunca acreditei muito em coincidências, 
sempre procurava pensar que as coisas simples-
mente aconteciam e pronto. Com o passar do tem-
po, fui adquirindo experiência e tive a sorte de ter 
a perspicácia de observar os fatos com mais clare-
za, com um olhar mais amplo, procurando sempre 
estar desprovido de preconceitos. Com isso, pude 
observar e aprender que o universo é incrível. As 
coisas acontecem quando tem de acontecer, na 
hora exata. Não adianta desistir na primeira difi-
culdade, tampouco insistir em algo que se sabe ser 
impossível sua realização. Talvez melhor a se fa-
zer, é nada fazer. Isso mesmo. Deixar que as coisas 
fluam naturalmente. Arriscar na hora certa e recu-
ar quando preciso. Como saber quando fazer cada 
coisa? Nunca se sabe, os livros não ensinam. É algo 
que aos poucos vai se aprendendo, mas nunca tem 
fim. E é isso que torna a vida incrivelmente gosto-
sa! É aquela dúvida: insisto ou desisto? Condeno 
ou perdoou? Aponto o dedo ou estendo a mão? ...
 Sabe, a vida é cheia de surpresas e também 
armadilhas. Não há um mapa que diga “aqui é 
confiável, vá em frente, ou “ei, volte, aí é perigo-
so”! Em nossa estrada, cada passo é uma decisão 
e certamente trará consequências. Talvez saber vi-
ver seja simplesmente caminhar, sem medo, sem 
receio, com ou sem companhia. Talvez ser feliz 
seja aceitar. Aceitar erros e acertos, aprender com 
aqueles e crescer com estes. 
 Mas uma coisa não se pode perder, a FÉ. 
Não somente a FÉ em um Ser superior, o qual rege 
o universo, mas a FÉ em si mesmo. É acordar todo 
dia, agradecer a Deus pela oportunidade de po-
der abrir os olhos e saber que esse dia é único, e 
o mais importante de nossas vidas. É dormir so-
nhando com um objetivo e acordar com determi-
nação para realizá-lo. É saber que nada cai do céu. 
Embora vivamos sempre pedindo a ele proteção e 
saúde. 
 Resumindo, é fazer nossa parte e deixar 
que as coisas aconteçam. E ficar atento às oportu-
nidades e sinais, que as vezes não damos a devida 
atenção e chamamos apenas de coincidência...

Fernando Arataque
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 Pilar de Goiás Tradição

Sem apoio da Goiás Turismo, prefeito Sávio garante recursos financeiros para a promoção de uma
das três mais antigas Cavalhadas do Estado de Goiás

Uma viatura administrativa para a agência prisional e um veículo gol para o hospital são entregues ao município,
atendendo demandas da saúde e segurança pública

Com recursos próprios, prefeitura
de Pilar de Goiás realiza Cavalhadas 2018

Veículos novos chegam a Crixás
através do mandato do vereador Onizio Marçal

 O bicentenário 
município de Pilar de 
Goiás, que nos últimos 
6 anos vem experimen-
tando uma administra-
ção inovadora realiza-
da pelo jovem prefeito 
Sávio Soares, figura 
no cenário cultural do 
Estado de Goiás como 
uma das mais impor-
tantes do interior, espe-
cialmente naquilo que 
se refere às manifesta-
ções culturais de um 
povo, a exemplo das 
Cavalhadas, que acon-
tece no município há 
123 anos. Esse ano, para 
não deixar a tradição 
parar, o prefeito Sávio 
teve que driblar a crise 
financeira e promover, 
com recursos, próprios 
do tesouro municipal, 
o evento que enche 
de encanto e magia as 
mais de 2 mil pessoas 
(moradores locais e tu-
ristas), que tiraram um 
tempinho para presti-
giar a encenação.
 Para garantir a 
realização da batalha 

medieval, que esse ano 
aconteceu nos dias 8 e 
9 de setembro, a prefei-
tura montou, no campo 
de batalhas, uma gran-
de estrutura que contou 
com camarotes, alam-
brados e tendas e ainda 
fez a entrega das vestes 
dos cavaleiros/atores, 
que fizeram uma belís-
sima apresentação da 
luta entre os cavaleiros 
vestidos de azul (cris-
tãos) e vermelho (mou-
ros), armados de lanças 
e espadas. 
 Os encantos 
dessa tradição que já 
duram 123 anos em Pi-
lar de Goiás. Esse ano, 
os festeiros e cavalei-
ros fizeram uma linda 
homenagem aos eter-
nos cavaleiros Nego 
Dorico e jovem Rafael 
Castilho.
 Em sua fala de 
abertura do evento, o 
prefeito Sávio Soares 
deu as boas vindas aos 
visitantes e lembrou 
que, por falta do repas-
se da Goiás Turismo, 

o evento foi custeado 
100% com recursos 
próprios do tesouro 
municipal. “Não podí-
amos deixar essa tra-
dição morrer. Depois 
que nossas Cavalhadas 
foram incluídas no Cir-
cuito Goiano, passamos 
a receber repasses do 
governo para imple-
mentar a festa, mas 
esse ano os repasses 
não vieram e tivemos 
que sustentar a tradição 
com  mesma estrutura. 
Temos que manter viva 
essa importante mani-
festação cultural”, disse 
o prefeito Sávio.
 I m p o r t a n t e 
ressaltar, que Pilar de 
Goiás foi a única cida-
de do circuito goiano 
das cavalhadas que 
não recebeu os repas-
ses da Goiás Turismo 
esse ano. Todas as ci-
dades demais cidades 
foram contempladas. 
“O importante é que 
conseguimos superar a 
crise e garantir a estru-
tura para a realização 

de nossas cavalhadas, 
uma das 3 mais anti-
gas do estado. Quero 
parabenizar todos os 
membros da comissão 
organizadora, todos 

cavalheiros, serventes, 
mascarados e todos 
que participaram dessa 
bonita festa. Vamos jun-
tos, sempre mantendo 
as tradições e culturas 

da nossa querida cida-
de de Pilar de Goiás. 
Os festeiros do ano que 
vem podem contar com 
nosso apoio”, disse o 
prefeito Sávio.

 Eleito com 
uma proposta de atu-
ação efetiva em prol 
da melhoria da qua-
lidade da segurança 
pública no município, 
o jovem vereador por 
Crixás, Onizio José 
Marçal (PTB), tem 
se destacado por seu 
bom desempenho em 
diversos setores da 
sociedade, com uma 
atenção especial para 
a saúde e, como já era 
esperado, para a segu-
rança pública, o que 
pode ser visto em sua 
firme atuação volta-
da para esses setores, 
a exemplo da recente 
conquista de uma via-
tura administrativa 

para a agência prisio-
nal do município e um 
veículo gol 0km para 
atender o departamen-
to de saúde. 

 De acordo com 
o vereador Onizio, sua 
solicitação foi uma 
viatura operacional 
para o presídio local, 

o que é mais emergen-
cial no momento, mas 
de pronto foi disponi-
bilizada a administra-
tiva e, segundo ele, a 
aquisição da outra está 
em andamento. “Nós 
conseguimos também 
uma emenda para a 
aquisição de uma am-
bulância, mas como 
o município já está 
bem suprido de am-
bulâncias esse recur-
so foi convertido para 
a compra de um gol. 
Esse é o nosso papel 
o meu trabalho será 
sempre o de buscar 
emendas, recursos, e 
não deixar isso a car-
go apenas do executi-
vo”, disse o vereador, 

que além dos veículos 
citados, já conseguiu 
para a comunidade de 
Crixás várias bolsas de 
estudo e intervenções 
cirúrgicas para a po-
pulação, entre outras 
ações.
 Sobre segu-
rança pública, ban-
deira principal de seu 
mandato, o vereador 
Onizio disse que essa 
é uma questão compli-
cada, um mal que as-
sola o País e em Crixás 
não é diferente, mas re-
afirmou que está sem-
pre em busca de solu-
ções para o problema. 
“Recentemente estive 
reunido com o Tenente 
Dourado e com nosso 

Promotor de Justiça, 
cobrando mais segu-
rança para nossa ci-
dade, pois aqui a situ-
ação está crítica, com 
vários roubos e furtos. 
Estamos precisando 
com urgência de uma 
ação eficaz, que com-
bata esses problemas 
e com certeza medidas 
serão tomadas, pois 
acreditamos no traba-
lho da PM, da polícia 
civil e da promotoria 
para coibir esses de-
litos aqui em Crixás. 
Também venho agra-
deço aqui ao deputado 
Júlio da Retifica por 
atender mais um soli-
citação nossa.” finali-
zou o parlamentar.

Fotos: Lanuzio Vicente

Vereador Onizio ao lado de um veículo Onix con-
quistado por meio de seu mandato parlamentar

A batalha entre Mouros e Cristãos foi encenado esse ano ao lado da Igreja das Mercês
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Santa Terezinha de GoiásSorteio

Uma moto 0km e outros 10 prêmios surpresa foram sorteados pela empresa no Dia dos Pais. A ganhadora da moto foi Luzia Junqueira

O serviço é uma exigência das leis relativas à transparência de órgão públicos

Em comemoração ao dia dos pais,
Auto Posto Ivanzinho presenteia clientes

Mais uma vez inovando, presidente Usiel Cabral lança Serviço 
de Informação ao Cidadão na Câmara Santa Terezinha

 Além de ven-
der combustíveis e 
produtos de alta quali-
dade, o Auto do Posto 
Ivanzinho, da cidade 
de Santa Terezinha de 
Goiás, também se pre-
ocupa em manter for-
tes os laços de amizade 
com seus clientes. Pen-
sando nisso, os empre-
sários Ivan e Ivanzinho 
criaram há pouco mais 
de 4 meses a promo-
ção abasteça e ganhe, 
na qual os clientes do 
Auto Posto Ivanzinho, 
da Drogaria Ipharma 
e do Auto Center Car 
receberam um cupom 
a cada R$ 10 em com-
pras, para concorrer a 
uma moto Honda 160 
nova, com um valor de 
aproximadamente R$ 
12 mil, além de outros 
10 prêmios surpresa. O 
sorteio ocorreu no úl-
timo dia 12 de agosto, 
quando celebrava-se o 
Dia dos Pais.
 Centenas de 
pessoas compareceram 

ao posto no dia do sor-
teio, em busca da sorte 
grande, mas quem le-
vou a moto para casa 
foi Luzia Vanda Jun-
queira, que é cliente 
tanto do posto quanto 
da drogaria. De acordo 
com o jovem empresá-

rio Ivanzinho, a pro-
moção teve o objetivo 
de agradecer a seus 
clientes e amigos pela 
fidelidade e, ao mesmo 
tempo, promover uma 
interação entre a em-
presa e parceiros. “É 
importante essa apro-

ximação, especialmen-
te porque a maioria 
dos clientes do posto, 
da farmácia e do centro 
automotivo são nossos 
amigos, que às vezes 
a lida do dia-a-dia não 
nos deixar tempo para 
conversarmos. Aqui 
hoje tivemos essa opor-
tunidade. Retribuímos 
com prêmios valiosos 
o carinho que nossos 
clientes têm tido co-
nosco e ainda pude-
mos encontrar amigos 
e bater um papo saudá-
vel”, disse Ivanzinho 
ao Imprensa.
 Em um mo-
mento em que o con-
sumidor brasileiro está 
atento à economia, e 
ao controle das finan-
ças, Ivanzinho também 
ressalta a importância 
do prêmio sorteado no 
que se refere à pratici-
dade e ao custo/bene-
fício, pois a economia 
que uma moto propor-
ciona a uma família é 
muito alta. “Além de 

ser um prêmio valioso, 
a moto ainda traz esse 
diferencial, esse benefi-
cio que é o da economia 
e da agilidade na loco-
moção. Quero parabe-
nizar a Luzia Junqueira 
pela conquista do prê-
mio e agradecê-la pela 
parceria. Estendo esse 
agradecimento a todos 
os demais clientes de 
nossas empresas”, fi-
nalizou Ivanzinho.
 Da mesma for-
ma, o empresário Ivan 
Moreira, pai do Ivanzi-
nho que também atua 
no ramo de combustí-
veis, através do Auto 
Posto Portal do Petró-
leo, destacou a impor-
tância desse tipo de 
promoção, pois, para 
ele, o sorteio de prê-
mios é uma forma de 
agradecer aos clientes 
pela confiança depo-
sitada na empresa. “É 
gratificante poder ofe-
recer momentos como 
esses a nossos clientes 
e é por isso que vamos 

continuar sempre com 
iniciativas como essa. 
Quero agradecer a cada 
um que acreditou em 
nossos empreendimen-
tos e vem nos apoiando 
ao longo desse tempo”, 
disse Ivan. 
 É importante 
pontuar, que no mesmo 
dia do sorteio da moto 
foi lançada uma nova 
promoção. Dessa vez 
será sorteado um carro 
Fiat Mobi zero km e, 
para concorrer, o clien-
te ganhará um cupom 
a cada R$ 20 reais em 
abastecimento nos au-
tos postos Ivanzinho 
e Portal do Petróleo 
(Santa Terezinha e Cri-
xás), ou na compra de 
produtos na Drogaria 
Ipharma, auto Center 
Car, A3P Conveniência 
ou A3P Pousada (San-
ta Terezinha e Crixás). 
Essa promoção se es-
tenderá até o natal de 
2019, quando será feito 
o sorteio. Não fique de 
fora dessa!

 Com o objetivo 
de oferecer mais trans-
parência nos atos do 
Legislativo Municipal, 
foi implantada no site 
da Câmara Municipal 
de Vereadores de San-
ta Terezinha de Goiás 
mais uma novidade. 
Trata-se do Serviço de 
Informação ao Cida-
dão (SIC), cujo sistema 
visa atender as exigên-
cias da Lei nº 12.527, 
de 18 de novembro de 
2011, que criou a “Lei 
de Acesso à informa-
ção conforme o artigo 
37 da Constituição Fe-
deral.
 O Serviço de 
Informação ao Cida-
dão (SIC) permitirá que 
qualquer pessoa - física 
ou jurídica encaminhe 
pedidos de informa-

ção diretamente pelo 
site, acompanhando o 
trâmite através do pró-
prio sistema, recebendo 
notificações por e-mail, 
recebendo a resposta di-
gitalmente ou pessoal-
mente, dirigindo-se até 
a Câmara Municipal. 
 Entre as infor-
mações que podem 
ser solicitadas estão 
andamentos de obras 
públicas, processos de 
licitação, contratos, de-
talhes sobre auditoria, 
fiscalizações, prestação 
de contas, execução or-
çamentaria e financeira, 
entre outras. Lembran-
do que não há limites 
para as informações a 
serem solicitadas, uma 
vez que podem ser re-
quisitadas quaisquer 
informações relativas ao 

Legislativo Municipal. 
Todo o sistema foi de-
senvolvido para facilitar 
o acesso às informações 
da Câmara e ampliar os 
serviços à população. 
As informações, tanto 
online quanto presen-
cial, ficarão a cargo da 
controladora interna 
Dieimy Mayara Ribeiro. 
 Para compro-
var a eficiência do SIC, 
o presidente da atual 
mesa diretora, Usiel 
Muniz Cabral, fez 
questão de apresentar 
aos vereadores o pas-
so a passo do sistema. 
“Estamos hoje aqui 
para inaugurar mais 
uma ferramenta de 
controle das atividades 
do legislativo Terezi-
nhense, que permitirá 
ao cidadão acompa-

nhar os gastos e as ati-
vidades do parlamento 
municipal. Temos o 
apoio de todos os ve-
readores nesse projeto. 
É mais um serviço para 
melhorar a transpa-
rência entre a Câmara 
Municipal e os muní-
cipes/cidadãos. Além 
disso, temos também 
as sessões que são 
transmitidas ao vivo 

pela Facebook, que 
aproximou ainda mais 
a Câmara de Vereado-
res ao povo. Isso tudo 
mostra o quão estamos 
comprometidos com 
a transparência nessa 
casa de leis”, explicou 
o presidente a Câmara 
de Vereadores.
 Com implanta-
ção do novo sistema, 
a atual mesa diretora 

da Câmara Municipal 
cumpre às leis relati-
vas à transparência, e 
permite maior parti-
cipação popular. Para 
ter acesso ao sistema 
online, o cidadão po-
derá acessar a página: 
camarasantaterezinha.
go.gov.br e clicar no 
ícone que representa o 
Serviço de Informação 
ao Cidadão (SIC).

Fotos: Lanuzio Vicente

Ivanzinho, ao centro, mostra bilhete do ganhador da 
moto

Usiel e demais vereadores vem mostrando um trabalho revolucionário frente a 
Câmara de Vereadores

Fotos: Lanuzio Vicente
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Crixás Mineração

O presidente local do PSB, partido da senadora, se diz satisfeito pela escolha da parlamentar goiana e afirma que isso
 mostra seu respeito e comprometimento com o município

Decisão deve nortear os próximos julgamentos

Lúcia Vânia inicia, por Crixás, carretas
de campanha na região do Vale do São Patrício

Pedir voto em culto é crime eleitoral, decide TSE

 Na manhã do 
último dia 26 de agos-
to a senadora e candi-
data reeleição Lúcia 
Vânia iniciou sua cor-
rida eleitoral no Vale 
do São Patrício pelo 
município de Crixás, 
com uma grande car-
reata que teve início às 
08h00 e percorreu as 
principais ruas e ave-
nidas da cidade. Na 
ocasião, a parlamentar 
goiana foi recepciona-
da por grandes lide-
ranças locais que estão 
apoiando sua candida-
tura, além de um gran-
de número de popu-
lares. Entre os líderes 
políticos locais esta-
vam o presidente lo-
cal do PSB (partido da 
senadora), Ely Pereira 
Antunes, popular-
mente conhecido por 
Ely Gueroba, o prefei-
to Junior Oliveira e o 

secretário estadual da 
fazenda Manoel Xa-
vier, que é natural de 
Crixás. De acordo com 
os organizadores, 180 
carros participaram do 
movimento político.
 Para Ely Gue-
roba, que preside o par-
tido da senadora em 
Crixás, o fato de ela es-
colher o município para 

iniciar seu trabalho na 
região mostra a força 
do PSB de Crixás e seu 
apreço pelo município. 
“Nos sentimos felizes 
e honrados por receber 
a senadora nessa nova 
jornada política. Para 
nós do PSB de Crixás 
foi um grande prazer ter 
dato o ponta-pé inicial 
de sua campanha aqui 

no Vale do são Patrício. 
Foi uma carreata muito 
boa, com a participação 
representativa da comu-
nidade, muitas lideran-
ças locais, candidatos 
a deputadosestadual e 
federal”, disse Ely.
 De acordo com 
o presidente Ely Gue-
roba, seu apoio e o 
apoio do PSB de Cri-
xás a Lúcia Vânia se 
dá pelo fato de ela está 
sempre trabalhando 
em prol do município, 
e disse que espera o 
reconhecimento da co-
munidade. “Ela com 
certeza será bem vo-
tada aqui e isso foi de-
monstrado nessa car-
reata, que contou com 
186 carros, a maior do 
município. Lúcia Vâ-
nia tem um vinculo 
muito forte com nos-
so município, desde 
quando ainda era pri-

meira-dama do Estado 
em 1975, por isso não 
encontramos dificul-
dades em pedir votos 
para ela, seu nome é 
leve de carregar”, dis-
se o presidente. 
 Ainda segundo 
o presidente Ely Gue-
roba, o PSB de Crixás 
está empenhado no 
projeto de reeleição 
da senadora e garan-
tiu que os quase 100 
membros do partido 
estão articulados, para 

que cada um se torne 
seu cabo eleitoral. “Na 
condição de presiden-
te do PSB de Crixás 
pedimos o apoio da 
comunidade de nosso 
município para nos-
sa senadora, para que 
possamos reconduzi-la 
ao Congresso Nacional 
e que, assim, continue 
ajudando nosso muni-
cípio. Quero agradecer 
a cada cidadão que es-
teve conosco na carre-
ta”, concluiu.

 Com a decisão 
proferida pelo Tribu-
nal Superior Eleitoral 
(TSE) na última terça-
-feira (21)   que pedir 
votos em cultos ou 
eventos religiosos é 
abuso de poder econô-
mico, os demais can-
didatos precisam ficar 
atentos para não per-
derem seus mandatos.
 Precedente ju-
rídico foi aberto com 
a decisão da Minis-
tra Rosa Weber sobre 

o caso envolvendo 
p deputado federal 
Franklin (PP-MG) e 
o deputado estadual  
Márcio José Oliveira 
(PP-MG), ambos liga-
dos à Igreja Mundial 
do Poder de Deus.
 Um dia antes 
da eleição de 2014, os 
então candidatos par-
ticiparam de um culto 
onde o líder da de-
nominação, apóstolo 
Valdemiro Santiago, 
que pediu ao público, 

cerca de 5 mil pesso-
as, para que votassem 
neles e conseguissem 
“dez votos”.
 Com provas 
em vídeos, O TSE ne-
gou l recurso dos réus 
e manteve a decisão do 
Tribunal Regional Elei-
toral de Minas Gerais 
cassando o mandato 
dos dois parlamentares 
e os tornou inelegíveis 
por oito anos.
 Além da minis-
tra Rosa Weber, vota-

ram pela cassação os 
ministros Luís Roberto 

Barroso, Luiz Edson 
Fachin e Jorge Mussi. 

Com informaçoes do Es-
tadao 

Presidente do PSB, Ely Gueroba, comemora ao lado 
de lideranças a chegada de Lúcia Vânia

Fotos: Kassia Ferraz
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Campos VerdesSucesso

Idealizado pelo prefeito Haroldo Naves, em seu primeiro mandato, a feira foi interrompida por um período e
voltou com força total desde o ano passado. Essa foi a 5ª edição do evento

Feira Internacional das Esmeraldas
foi mais uma vez sucesso de público e crítica

 Atrair investi-
dores e mostrar para o 
Brasil e para o mundo o 
potencial mineral da ja-
zida de esmeraldas do 
município. Esses são 
os principais objetivos 
da Feira Internacional 
das Esmeraldas, que 
aconteceu em Campos 
Verdes entre os dias 
31 de agosto e 02 de 
setembro; um evento 

que atraiu milhares de 
pessoas durante seus 
três dias de realização. 
Vale destacar, que a fei-
ra é uma realização da 
prefeitura, que contou 
com apoios importan-
tes da Câmara de Vere-
adores, Governo Fede-
ral, Governo Estadual e 
da G44 Brasil.
 Com uma pro-
gramação variada e 

shows de renome na-
cional, a Feira Interna-
cional das Esmeraldas 
de Campos Verdes, que 
teve início no primei-
ro mandato do prefei-
to Haroldo Naves, em 
2002, e foi interrompida 
por um período, voltou 
a ser promovida no ano 
passado, nessa nova 
gestão do prefeito Ha-
roldo e da primeira-da-

ma Paulênia, que, com 
visão empreendedora, 
visa fomentar a econo-
mia local e reativar a 
produção mineral no 
município. Essa foi a 
quinta edição da feira, 
que foi recorde de públi-
co e sucesso de criticas. 
Nechivile, Di Paulo e 
Paulino e João Lucas e 
Marcelo passaram pelo 
palco principal esse 

ano, com destaque para 
o show de Di Paulo e 
Paulino, que levou mais 
de 15 mil pessoa para o 
Clube do Ian, local onde 
aconteceu a feira.
 Quem partici-
pou da feira, no decor-
rer do dia, pôde visitar 
os stands, que eram 
abertos sempre às 10 
horas e participar de 
atos como palestras 

ministradas por espe-
cialistas, que levaram 
ao público informa-
ções sobre as últimas 
novidades do setor de 
mineração, projetos 
econômicos regionais, 
apresentação dos in-
vestimentos da G44 
Brasil no município, 
criação do pólo mine-
ral de Campos Verdes 
e região, análise do 

Fotos: Lanuzio Vicente

Vista aérea do Clube do Ian onde foi montado a V Feira das Esmeraldas
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Campos Verdes Sucesso

pré-relatório de inter-
pretação dos dados 
aero geofísicos do mu-
nicípio, além de desta-
car as potencialidades 
de Campos Verdes no 
setor de mineração. To-
das as palestras aconte-
ceram no auditório das 
esmeraldas, montado 
especialmente para re-
ceber o evento.
 Ainda dentro 
da programação tam-
bém aconteceu a segun-
da edição da expedição 
de ciclistas denominada 
EcoGemas, que contou, 
esse ano, com a partici-
pação de 133 ciclistas, 
os quais percorreram 
50 km pedalando e co-
nhecendo as belezas 
naturais do município. 
Os ganhadores do eco-
gemas levaram 2 carri-
nhos de xisto. Também 
teve, repetindo o ano 
passado, o garimpe e 
pague, que consiste em 
o cidadão adquirir um 
carrinho do xisto e ele 
próprio lavar ali mes-
mo, na festa, sob a ex-
pectativa de encontrar 
uma esmeralda com 
valor de até R$ 30 mil 
reais, como ocorreu no 
ano passado. Contudo, 
a corrida do carrinho 
do bamburro foi o mais 
descontraído evento, 
cujos ganhadores fo-
ram premiados com R$ 
2 mil para o primeiro 
colocado, R$ 1 mil para 
o segundo e R$ 500 
para o terceiro. Tam-
bém dentro da progra-
mação da feira houve 
a 1º Cavalgada Esme-
ralda, que teve a parti-

cipação de dezenas de 
cavaleiros e amazonas, 
com saída no povoado 
Sao Joao I e chegada no 
clube do Ian.
 Para deixar a 
festa ainda mais bela, 
já na abertura aconte-
ceu a escolha da garota 
esmeralda, por meio de 
um desfile que contou 
com a participação de 
lindas jovens do muni-
cípio. A ganhadora foi 
Geovana Carla Sousa 
Sila, que além de ficar 
com o título de garota 
esmeralda, ainda levou 
o prêmio de R$ 1 mil. 
A segunda colocada, 
Lorena Bailona, ga-
nhou R$ 500. O terceiro 
lugar ficou com Cáli-
ta Xavier, que levou o 
prêmio de R$ 300. A 
premiação foi entregue 
pelo prefeito Haroldo, 
primeira-dama Paulê-
nia, patrocinadores e 
autoridades locais.

Visitantes Ilustres

 Além de um 
público recorde, mais 
de 30 mil pessoa visita-
ram o evento durante 
os 3 dias de realização, 
o município recebeu 
visitas de possíveis 
investidores, comer-
ciantes de esmeraldas, 
autoridades políticas 
e personalidades de 
destaque internacional, 
como representantes do 
governo de Portugal e 
o primeiro secretário 
da embaixada da Índia, 
Raju Charma, que par-
ticipou da V Feira Inter-
nacional das Esmeral-

das no dia primeiro de 
setembro. Na oportu-
nidade, o diplomata in-
diano foi recebido pelo 
prefeito Haroldo Naves 
e visitou uma Mina de 
Esmeraldas e um la-
vador, para conhecer o 
processo de extração da 
cobiçada pedra precio-
sa. Além disso, ele par-
ticipou do garimpe e 
pague e ministrou uma 
palestra para investido-
res, políticos e popula-
ção em geral.
 De acordo com 
o prefeito Haroldo Na-
ves, a visita do diplo-
mata indiano marca o 
início de conversações 
mais profundas. “Abri-
mos caminho para dis-
cussões futuras, em áre-
as de interesse afins”, 
disse. Neste diálogo 
inicial, um dos pontos 
marcantes foi a par-
ticipação da Índia no 
comércio de pedras de 
esmeraldas. “A índia é 
o país com a maior re-
serva de esmeralda do 
mundo, temos uma im-
portante relação comer-
cial com o País e discu-
timos o prolongamento 
dela”, completou Ha-
roldo Naves.
 Em entrevista 
ao Imprensa do Cerra-
do, o prefeito Haroldo 
Naves disse que se sen-
te realizado por poder 
voltar a promover a 
Feira Internacional das 
Esmeraldas de Cam-
pos Verdes, pois, se-
gundo ele, é um evento 
importante para o de-
senvolvimento do mu-
nicípio, que dá visibili-

dade a Campos Verdes 
e ainda promove lazer 
e entretenimento para 
o público. “Essa feira 
ajudou a levantar Cam-
pos Verdes, trazendo 
emprego e renda para 
nosso município, atra-
vés da reativação do 
garimpo, haja vista que 
muitos investidores 
acreditaram em nosso 
potencial após toma-
rem conhecimento por 
meio desse evento. 
Quero agradecer a mi-
nha esposa Paulênia, 
que tem sido a coluna 
vertebral dessa admi-
nistração e a cada um 
que nos ajudou na re-
alização da feira, que 
foi sucesso de vendas, 
de público e para o ano 
que vem a promessa é 
de melhoras”, disse o 
prefeito Haroldo Naves 
que, ainda, durante a fei-
ra, entregou a ‘Comen-
da José Pereira Ribeiro 
– Zé Capela’, a homens 
e mulheres que brilham 
e fazem a diferença, que 
destacaram com servi-
ços relevantes em prol 
de Campos Verdes e 
da mineração.

Fotos: Lanuzio Vicente

Prefeito Haroldo e primeira-dama Paulênia ladeados pela atração principal da festa
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CrixásBalanço

O prefeito em exercício da cidade de Crixás concedeu entrevista exclusiva ao Imprensa do Cerrado, na qual pontuou as principais
ações da prefeitura durante os primeiros 100 dias de seu governo

“Estamos dando continuidade às obras e programas que 
estabelecemos no início de nosso governo”, Diz Dr. Junior

 Recentemente 
nossa equipe de repor-
tagem foi recebida pelo 
prefeito em exercício 
da cidade de Crixás, 
Dr. Junior Oliveira, que 
concedeu uma entre-
vista exclusiva ao nos-
so periódico, na qual 
falou sobre as condi-
ções que encontrou a 
prefeitura, ao assumir 
o comando do municí-
pio, e destacou as prin-
cipais obras e ações 
do governo municipal 
nesses seus primeiros 
100 dias de gestão à 
frente da administra-
ção. Dr. Junior também 
falou sobre as eleições 
desse ano e esclareceu 
pontos relacionados ao 
polêmico não acordo 
entre Prefeitura e Sin-
dicato Rural para a re-
alização da ExpoCrixás 
2018.
 O nosso bate 
papo teve início com o 
prefeito falando sobre 
como encontrou a má-
quina pública ao assu-
mir a direção do Poder 
Executivo. Segundo 
ele, tudo se encontra-
va em estado de nor-
malidade, com contas 
regulares e em dia. “A 
questão fiscal da pre-
feitura estava em dia, 
assim como todas as 
certidões, o Cauc, ou 
seja, tudo estava em es-
tado de normalidade. 
O que nós fizemos foi 
continuar com as obras 
e programas que nós 
estabelecemos no iní-
cio de nosso governo. 
Já estávamos sabendo 
que 2018 seria o ano do 
povo de Crixás, o ano 
em que as obras e os 
projetos iam se tornar 
realidade para nosso 
povo. O que faço hoje é 
simplesmente adminis-
trar e regar o que plan-
tamos nesses primeiros 
20 meses de nosso go-
verno e colher os fru-
tos, pois hoje nós esta-
mos com várias obras 
em andamento nas áre-
as da saúde, educação, 
infraestrutura, esporte, 
enfim, a prefeitura está 
tendo a preocupação 

de agir em todas as 
áreas e em ritmo acele-
rado. É difícil uma par-
te desse município que 
não tenha uma obra 
em andamento, nesse 
momento”, afirmou o 
prefeito.
 De acordo com 
Dr. Junior, ao assumir 
a gestão do município 
não encontrou nenhu-
ma dificuldade por 
estar substituindo o 
prefeito afastado Plínio 
Paiva em uma condi-
ção adversa, exceto as 
dificuldades inerentes 
do poder público. “En-
contramos apenas um 
problema pontual em 
relação à suspensão 
do Proas, um progra-
ma assistencial que o 
governo mantinha no 
município, com 230 
famílias empregadas. 
Estamos tendo sérias 
dificuldades de repor 
essa força de traba-
lho que é utilizada em 
nosso município desde 
1993. Quero ressaltar 
que o Plínio saiu como 
se tivesse pegando di-
nheiro da prefeitura 
quando, na verdade, 
trata-se do dinheiro do 
Proas, que o judiciário 
entendeu ser ilegal o 
uso para pagamento 
das famílias atendidas 
pelo programa e está 

mandando ele devol-
ver isso. Quero reafir-
mar que não teve des-
vio de dinheiro, e sim 
uma decisão do juiz 
que aquele dinheiro 
não poderia ser usado 
para pagar o Proas, ou 
seja, tudo o que as pes-
soas que trabalhavam 
pelo programa recebe-
ram o juiz quer que o 
Plínio sozinho devolva 
aos cofres públicos. No 
mais, não tenho dificul-
dades de administrar, 
pois encontrei tudo 
correto e em ordem por 
aqui”, disse o prefeito.
 Quest ionado 
sobre as obras executa-
das e as que se encon-
tram em andamento 
nesses primeiros 100 
dias de governo, Dr. 
Junior Oliveira pon-
tuou algumas, citando, 
como exemplo a execu-
ção do que ele chamou 
de maior programa de 
asfalto já visto na cida-
de, com construção de 
asfalto nos setores Lago 
Azul, Jardim dos Ipês, 
Portal dos Sonhos, em 
rua do Novo Horizonte 
e no Setor Santa Izabel, 
que terá suas últimas 
ruas sem asfalto, asfal-
tadas. “Trata-se de um 
programa arrojado, 
com aproximadamente 
100 mil metros de as-

falto sendo construídos 
ao mesmo tempo aqui 
em Crixás. Além dis-
so, temos reformas de 
escolas já concluídas e 
algumas em andamen-
to; reforma da secreta-
ria municipal da saú-
de; melhoramento da 
secretaria de infraes-
trutura (garagem); pro-
grama de levantamen-
to de estradas na zona 
rural; reabertura de 
estradas; programa de 
apoio ao MCP levan-
do areia e nivelando os 
terrenos para a cons-
trução de casas do mo-
vimento no município 
de Crixás; atendimen-
to aos produtores com 
pequenos poços; conti-
nuação do trabalho de 
melhoria da energia do 
hospital para a insta-
lação do tão esperado 
raio-x; entrega de duas 
novas ambulâncias 
grandes, uma ambu-
lância pequena e um 
veículo gol 0km; aqui-
sição de um trator para 
a comunidade rural; 
aquisição de 2 tanques 
resfriadores para os 
assentamentos; aquisi-
ção de uma moto nova 
para atender o peque-
no produtor; aquisição 
de um botijão para ar-
mazenamento e ma-
nuseio do sêmem do 
gado; ponte sobre o 
Rio Vermelho, que era 
o anseio da comunida-
de lá de Cana Brava; 
ponte do Bardaia com 
recursos próprios; pon-
tes no Barreiro, Santa 
Maria e Moinho; Praça 
do Portal dos Sonhos; 
Unidade de Saúde do 
Artesanato; ponte do 
Limoeiro; tapa-buraco, 
limpeza pública em 
dia; além das obras do 
estado como a rodovia 
que liga Auriverde a 
Nova América, uma 
obra de 28 milhões de 
reais”, pontuou Dr. Ju-
nior.
 O prefeito des-
tacou ainda que parte 
dessas obras já estão 
prontas e outra parte 
em andamento, mas 
segundo ele, o objeti-

vo é entregar as obras 
até dia 30 de outubro. 
Na ocasião, Dr. Junior 
revelou que pretende 
implantar no muni-
cípio um projeto de 
melhoria da ilumina-
ção pública, que visa a 
substituição das lâm-
pada comuns por lâm-
padas de led, tanto da 
cidade quanto dos do 
distrito de Auriverde e 
do povoado de Lavras. 
“Estamos estudando a 
viabilidade econômica 
e financeira desse pro-
jeto, mas acredito que 
em breve teremos boas 
notícias sobre isso. 
Quero ressaltar, que 
esse projeto vai aten-
der a iluminação pú-
blica e patrimonial, ou 
seja, todos os prédios 
públicos terão suas 
lâmpadas substituídas 
por led, o que vai gerar 
uma grande economia 
para a prefeitura e isso 
será de suma impor-
tância para Crixás”, 
disse.

ExpoCrixás 2018

  O mais espe-
rado evento festivo da 
região não acontecerá 
esse ano por falta de 
acordo entre Prefeitu-
ra e Sindicato; sobre 
o assunto, a título de 
informação oficial, o 
prefeito disse: “Nós 
recebemos um oficio 
do Sindicato Rural, 
solicitando da prefei-
tura R$ 200 mil como 
patrocínio para ajudar 
na realização da Pecuá-
ria aqui da cidade e, ao 
analisar as dificuldades 
financeiras pelas quais 
nosso município passa, 
com a queda de arreca-
dação, decidimos que 
a prefeitura não teria 
condições de doar di-
nheiro em espécie para 
a festa. Contudo, pro-
pomos entregar um ro-
deio, as premiações e a 
logística como limpeza 
do parque, o que daria 
algo em torno de R$ 150 
mil, o mesmo doado no 
ano passado, mas com 
a condição de que as 

portas teriam que ser 
abertas ao público, e 
essa proposta não foi 
do agrado do sindicato, 
que entendeu que não 
atendia suas necessi-
dades. Quero ressaltar 
que hoje, onde houver 
investimento público, 
os benefícios têm que 
ser direto ao público, e 
o evento teria que ocor-
rer de portas abertas, 
daí o porquê do não 
acordo entre prefeitura 
e sindicato. Mas ai po-
dem perguntar: porque 
doar o rodeio e não o 
dinheiro? E a resposta é 
simples. Conseguimos 
o rodeio como doação 
do governo estadual, 
por meio da Goiás Tu-
rismo e iríamos repas-
sar a estrutura para o 
sindicato. Que fique 
bem claro, a prefeitura 
não fechou as portas 
para o sindicato, ela 
colocou condições para 
estar ajudando”, infor-
mou Dr. Junior.
 Ao fim da en-
trevista, como estamos 
em ano eleitoral, o as-
sunto não passou des-
percebido e o prefeito 
apontou os candida-
tos que está apoiando 
no âmbito estadual e 
nacional. “Os nossos 
candidatos são todos 
da base do governo 
do estado. Nós apoia-
mos o governador Zé 
Eliton para a reeleição. 
Quanto aos deputados, 
alguns seguimentos 
nossos estão apoian-
do nomes diferentes, 
mas todos voltados 
para a base do gover-
no, como os candida-
tos a deputado federal 
Magda Moffato, Vecci 
e Marcos Abraão, e os 
estaduais Francisco 
Oliveira, Talles Barreto, 
Nédio Leite e Hélio de 
Souza, de forma que 
estamos fechados com 
a base. Para o senado 
Lucia Vânia e Marconi 
Perillo, e Geraldo Al-
ckmim para presidente 
da República. São par-
ceiros do nosso mu-
nicípio”, finalizou Dr. 
Junior.  

Foto: Lanuzio Vicente

Prefeito em exercício Dr Junior, falando sobre seus 
100 dias de governo
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Pilar de Goiás Educação

Pilar de Goiás registra marca histórica no
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB

 A Secretaria 
Municipal de Educação 
chegou à sua melhor 
marca – 5.5 - no Índice 
de Desenvolvimento da 
Educação Básica (IDEB). 
Os dados são referentes 
a 2017, e foi publicado 
na última segunda-fei-
ra (3), pelo Ministério 
da Educação, através 
do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP).
 Esse resultado 
é o maior já registrado 
pela rede municipal, 
desde a criação do ín-
dice em 2005, e supera 
a média do Estado para 
Séries Iniciais do Ensi-
no Fundamental, que 
foi de 5.1.
 O Ideb calcula, 
em um mesmo indicador, 
o resultado do fluxo esco-
lar e o desempenho dos 
alunos em português e 

matemática, mensurados 
por meio da Prova Brasil. 
Quanto maior índice, que 
vai de zero a dez, maior 
a taxa de aprovação e a 
média de aprendizado.
 O último índice 

do Município, em 2015, 
foi de 4.8, Pilar de Goi-
ás também comemora o 
fato de que nenhuma es-
cola da rede municipal 
teve nota inferior a 5,5, 
e a unidade com melhor 

resultado atingiu a mar-
ca de 5.5, de 4º e 5º ano.
 Segundo a se-
cretaria de Educação, 
Ana Maria, o resultado 
conquistado pela rede 
é motivo de comemo-
ração. “Estamos muito 
contentes com o Ideb 
no nosso município, 
especialmente porque 
conhecemos todas as 
dificuldades existentes, 
bem como os proble-
mas enfrentados pelas 
escolas. Estamos muito 
satisfeitos com o cresci-
mento de cada unida-
de”, destacou.
 “Esta grande 
conquista deve-se ao 
bom trabalho de toda 
a equipe de educação 
e do comprometimento 
de pais e alunos. Desde 
o início da nossa gestão 
priorizamos a educação, 
implantamos o piso na-
cional dos professores, 

adquirimos uniformes, 
um novo Ônibus aces-
sível para cadeirantes, 
material didático para 
os alunos, investimos 
na formação de profes-
sores e projetos como o 
agrinho, merende esco-
lar de qualidade, trans-
porte escolar seguro e 
confortável para alunos 
da zona rural e urbana, 
além de várias melho-
rias na estrutura das 
Unidades como a Es-
cola Municipal do dis-
trito de Pilar Cruz que 
passou por uma ampla 
reforma e ampliação. 
Estamos transforman-
do nossas escolas e logo 
o município receberá 
mais uma unidade es-
colar novinha e moder-
na na cidade de Pilar 
de Goiás com salas am-
plas, pátio, refeitório e 
toda a estrutura neces-
sária para prover uma 

boa educação para nos-
sas crianças”, destacou 
o prefeito Sávio Soares.
 Com uma tra-
jetória ascendente e 
consistente pelo quarto 
ano consecutivo, Pilar 
de Goiás avançou mais 
na educação e contribui 
para que o Estado de 
Goiás atingisse o 1° lu-
gar no ranking nacional, 
alcançando uma nota de 
4,3, superando a proje-
ção do Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais (Inep), 
que era 4,2. Já no Ensino 
Fundamental II, a média 
foi 5,2, ou seja, 0,4 a mais 
que o estipulado (4,8). 
No Ensino Fundamen-
tal I, Goiás apresenta 
crescimento de um pon-
to: o Inep apresentou 
meta de 5,6, mas a rede 
estadual goiana fez 6,6. 
As provas foram reali-
zadas em 2017.

Eleitor que fizer enquete em redes sociais pode ser multado em até R$ 329 mil
 Proibição, di-
vulgada pelo TRE de 
Tocantins nas redes so-
ciais, é nacional e pode 
ser aplicada a qualquer 
pessoa; Casos de conde-
nação já aconteceram
 O eleitor que 
fizer uma enquete nas 
redes sociais pergun-
tando em quem seus 
amigos pretendem vo-
tar pode ser multado 
em até R$ 329 mil. A 
punição está prevista 
no artigo 23 da Resolu-
ção 23549/2017 do TSE. 
O texto prevê que “é 
vedada, no período de 
campanha eleitoral, a 
realização de enquetes 
relacionadas ao proces-
so eleitoral”.

 Como não espe-
cífica se pessoas físicas 
estão, ou não, incluídas 
na proibição, ela pode 
ser aplicada para todos 
os cidadãos ou empresas 
no país. O TSE confir-
mou, por telefone, que 
a proibição é nacional e 
vale para pessoas físicas.
 De acordo com 
o TSE, porém, para que 
seja aplicada a cobrança, 
é preciso investigação 
por parte do Ministério 
Público Eleitoral e con-
denação por descumpri-
mento da legislação.
 Mariana Rabelo, 
chefe da seção de propa-
ganda e anotações parti-
dárias do TRE-MG, ex-
plica que a investigação 

pode acontecer tanto a 
partir de uma represen-
tação para o MPE, que é 
quando alguma pessoa 
ou entidade pede para 
que o órgão abra um 
inquérito, quanto por 
fiscalização própria do 
MPE.
 Rabelo afirma, 
ainda, que “casos práti-
cos” de pessoas conde-
nadas em outras eleições 
por causa da criação de 
enquetes já ocorreram. 
“Um candidato ou um 
partido político que se 
sinta prejudicado pelo 
resultado da enquete, 
por exemplo, pode en-
trar com uma represen-
tação contra a pessoa”, 
ressalta. 

Repercussão nas redes

 A regra veio à 
tona nesta semana por 
causa de tuíte do TRE 
de Tocantins, no qual 
informava que “as en-
quetes nas redes sociais 
estão proibidas não só 
para candidatos e par-
tidos, mas também para 
qualquer cidadão”.
 Em resposta 
à publicação, brinca-
deiras e críticas sur-
giram. “Você é contra 
proibirem enquetes?”, 
publicou o influencer 
Cid, dono do blog Não 
Salvo. “E a liberdade 
de expressão?”, ques-
tionou um internauta. 
Outro, ainda provocou 

o órgão e criou uma en-
quete: “Em quem você 

votará para presidente 
da República?

Fotos: Divulgação
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Santa Terezinha de GoiásSaúde

Com uma arquitetura moderna, o novo espaço da Pax Aliança abrigará o escritório da empresa, o Centro Médico
Renaissance e a Pax Odontologia

Pax Aliança inaugura centro médico em Santa Terezinha de Goiás 

 Instalada em 
Santa Terezinha de 
Goiás há 16 anos, a 
Pax Aliança, empre-
sa especializada em 
serviços funerários, 
inaugurou, na manhã 
do último dia 15 de 
setembro, sábado, seu 
novo empreendimen-
to no município. Trata-
-se de um prédio com 
arquitetura moderna 
e arrojada, que recebe-
rá, além do escritório 
da empresa, o Centro 
Médico Renaissance 
e a Pax Odontologia. 
A inauguração contou 
com distribuição de 
mais de 600 brinque-
dos, guloseimas e par-
que infantil dedicado 
às crianças; sorteios de 
prêmios como geladei-
ra, fogão, torradeira, 
entre outros; atendi-
mentos em saúde com 
aferição de pressão, 
teste de glicemia, tipa-
gem sanguínea (parce-
ria com a UNOPAR) e 
serviços sociais como 
maquiagem e cortes 
de cabelo, em parceria 
com a prefeitura.
 Com uma 
equipe médica quali-
ficada e profissionais 

altamente capacitados, 
o Renaissance – Centro 
Médico e Laboratório 
vai oferecer à popu-
lação de Santa Terezi-
nha de Goiás e região 
atendimentos médicos 
com especialistas das 
mais variadas áreas da 
medicina como, oftal-
mologia, neurologia, 
nutrição, cardiologia, 
psicologia, endrocri-
nologista, pediatria, 
dermatologia, ortope-
dia, psiquiatria, gine-
cologia, e clinica geral, 
além exames laborato-
riais seguros e eficazes. 
Além disso, também 
serão oferecidos ser-
viços de odontologia 
completos, que vão da 
mais simples limpeza 
ao implante dentário.
 Em entrevis-
ta ao nosso periódico, 
que fez a cobertura 
do ato de inaugura-
ção do novo espaço da 
empresa, o jovem em-
presário Alan Kardec 
de Sousa, proprietário 
do empreendimento, 
disse que o projeto de 
instalação do centro 
médico no município é 
antigo, lembrando que 
em Santa Terezinha 

foi montada a segun-
da filial da empresa, 
que tem sua matriz em 
Rialma e hoje atua em 
20 municípios goianos. 
“Abrimos a empresa 
aqui em Santa Terezi-
nha de Goiás em 2002 e 
aqui morei por 4 anos, 
até 2006. Considero 
que começamos aqui 
o nosso crescimento e, 
por isso, sempre tive o 
desejo de trazer algo 
diferente para cá. Vi-
mos que a demanda 
maior do município 

estava na área da saú-
de, foi então que resol-
vemos montar o cen-
tro médico aqui, com 
várias especialidades 
médicas, alguns tipos 
de exames de imagem 
e todos exames labo-
ratoriais”, disse o em-
presário.
 De acordo com 
o empresário Alan 
Kardec, a empresa já 
conta com centros mé-
dicos nessa modalida-
de em São Miguel do 
Araguaia, Rubiataba 
e Itapaci. “Estamos 
construindo um cen-
tro médico mais amplo 

em Rialma, que vai ser 
inaugurado no final do 
ano. Santa Terezinha é 
uma cidade geografica-
mente bem localizada 
e entendemos que esse 
centro médico aqui vai 
atender muitas pessoas 
da região, que muitas 
vezes têm que se des-
locar até Ceres para 
fazer exames e consul-
tas com especialistas. 
Pessoas de Uirapuru, 
Crixás, Campos Verdes 
e zona rural têm que 
passar por aqui para ir 
pra Ceres e resolvemos 
instalar aqui o centro 
médico justamente 

para beneficiar, tam-
bém, as cidades do en-
torno”, afirmou Alan.
 Ao fim da en-
trevista ao Imprensa 
do Cerrado, o em-
presário deixou um 
convite especial à co-
munidade de Santa 
Terezinha e região. 
“Convido toda popu-
lação de Santa Terezi-
nha de Goiás e região, 
independente de ser 
nosso cliente ou não, 
para conhecer nossa 
estrutura, conhecer 
como vai funcionar 
nosso corpo clinico, as 
especialidades médi-
cas que vamos oferecer 
aqui e, assim, entender 
a importância desse 
beneficio que esta-
mos trazendo para a 
cidade. Só temos que 
agradecer a sociedade 
por acreditar em nos-
sa proposta desde o 
início de nossa empre-
sa. Estamos fazendo 
investimento aqui por 
gratidão, como forma 
de agradecer à popu-
lação pela confiança 
que sempre teve em 
nossa empresa”, fi-
nalizou Alan Kardec, 
proprietário da Pax 
Aliança, conceituada 
empresa do ramo fu-
nerário.

Empresário Alan Kardec discursa agradecendo a confiança depositada na empresa

Fotos: Lanuzio Vicente
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Pilar de Goiás Benefícios

Nos últimos 30 dias, 4 veículos novos foram entregues à população: um ônibus escolar, um gol, uma ambulância e um caminhão
compactador de lixo reforçam a frota do município

Prefeito Sávio amplia frota municipal e melhora
atendimento na saúde, educação e serviços urbanos

Goiás pode ter quatro novos Colégios Militares 

 Com investi-
mento superior a R$ 
275 mil, o prefeito da ci-
dade de Pilar de Goiás, 
Sávio Soares, entregou 
à população, no último 
dia 14 de setembro, sex-
ta-feira, um caminhão 
coletor e compactador 
de lixo, que vem para 
reforçar a frota muni-
cipal naquilo que se 
refere a equipamentos 
de serviços urbanos. O 
veículo, que foi adquiri-
do por meio de parceria 
com o governo federal, 
conta com um sistema 
moderno e vai garantir 
mais comodidade aos 
servidores e mais agi-
lidade nos serviços de 
limpeza urbana. Com 
a compactação dos resí-
duos, o volume do lixo 
coletado poderá ser re-
duzido em até cinco ve-
zes do volume original.
 Para o prefei-
to Sávio, entregar esse 
caminhão à população, 
que há anos esperava 
esse benefício, é motivo 
de muita alegria. “Nos 
últimos 30 dias amplia-

mos a frota de nosso 
município com quatro 
veículos novos, a exem-
plo desse caminhão 
coletor e compactador 
de lixo, que vai auxiliar 
muito na limpeza urba-
na. Trata-se de um ca-
minhão moderno, que 
vai garantir mais digni-
dade aos servidores da 
limpeza e facilitar seu 
trabalho. Vamos conti-
nuar empenhados nes-
sa luta de transforma 
a realidade de nosso 
município, mantendo a 
cidade limpa e melho-
rando as condições de 
trabalho de nossos ser-
vidores. Esse é mais um 
presente para nossa ci-
dade, que esse ano cele-
brar 277 anos”, festejou 
o prefeito.
 É importante 
pontuar, que os outros 
3 veículos aos quais o 
prefeito se referiu são: 
um ônibus escolar zero 
km entregue no final 
de agosto, que já está 
trabalhando e servindo 
os estudantes do mu-
nicípio; um gol 0km e 

uma ambulância nova, 
veículos estes que vão 
atender a área da saúde. 
“Esses veículos foram 
adquiridos em parceria 
com o Governo Fede-
ral, através do apoio 
de nossos deputados e 
senadores, e isso mos-
tra que não nos conten-

tamos apenas com os 
recursos do município. 
Estamos sempre em 
busca de parcerias e re-
cursos junto ao governo 
federal e, graças a Deus, 
sempre somos bem su-
cedidos. Quem ganha 
com isso é o povo”, 
lembrou Dr. Sávio em 

entrevista ao Imprensa 
do Cerrado. 
 Quest ionado 
sobre possíveis novos 
presentes ao município 
de Pilar de Goiás, pela 
passagem de seu ani-
versário de emancipa-
ção política, o prefeito 
Sávio Soares ressaltou 

a festa que está sendo 
preparada, com uma 
mega estrutura e shows 
de renome nacional, 
e anunciou a entrega 
do Estádio Municipal 
Homero Macedo Go-
mes, uma das maiores 
obras da história do 
município, em volume 
de estrutura e recursos. 
“Estamos programan-
do a entrega do estádio 
para o dia 11 de outu-
bro. Será um estádio 
moderno, com vesti-
ários, arquibancadas, 
gramado de primeira 
qualidade e também 
banheiros para os tor-
cedores nas arquiban-
cadas. Furamos ali um 
poço artesiano para ga-
rantir água para man-
ter o gramado sempre 
bem cuidado”, afirmou 
o prefeito, que antes de 
finalizar a entrevista, 
informou que de início 
o estádio não contará 
com iluminação, mas 
adiantou que já existe 
projeto em andamento 
para a entrega da ilumi-
nação no ano que vêm.

 Aprovado em 
primeira votação na 
Assembleia Legislati-
va de Goiás (Alego), 
o projeto de lei do 
deputado Helio de 
Sousa (PSDB) propõe 
a criação de colégios 
militares nas cidades 
de Niquelândia, Mi-
naçu, Campinorte e 
Aragarças.
 O objetivo, ex-
plicado na matéria, é 
aproveitar as estrutu-
ras de colégios esta-
duais existentes nos 
quatro municípios, e 
incluir a metodologia 
de instituições de per-
fil militar. As unida-
des de ensino citadas 
são o Colégio Thomaz 
Adorno, de Niquelân-
dia; Colégio Joaquim 
Thomé de Almeida, de 
Minaçu; Colégio Ara-
poema Meirelles, em 

Campinorte; e o Colé-
gio Mercedes Zetola, 
de Aragarças.
 O deputado 
reforçou que o rigo-
roso padrão de quali-
dade dos colégios mi-
litares e os resultados 
positivos na aprova-
ção de seus alunos em 
avaliações do Exame 
Nacional do Ensino 

Médio (Enem), além 
do primeiro lugar al-
cançado no Índice 
de Desenvolvimento 
da Educação Básica 
(Ideb), justificam a im-
plantação da proposta 
que irá ser apreciada 
em segunda e última 
votação, antes de ser 
sancionada pelo go-
vernador.

 Se a medida for 
adotada, Goiás passará 

a ter 50 colégios milita-
res no Estado. Com in-

formações de Nathan 
Sampaio - Jornal Opção

Fotos: Lanuzio Vicente
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Campos VerdesInvestimentos

Com determinação e metas audaciosas, a empresa chega à cidade com o objetivo de se tornar a
maior mineradora de esmeraldas da região  

G44 Brasil S.A.
a gigante que chegou à Campos Verdes

 Formada por 
uma equipe de profis-
sionais e especialistas 
em diversas áreas de 
atuação, a G44 Brasil 
S.A. chega à cidade 
das esmeraldas com 
determinação e metas 
audaciosas. A empresa 
atuante no mercado de 
intermediação finan-
ceira e criptomoedas, 
se introduz no ramo 
da extração de metais 
e pedras preciosas já 
com o objetivo de se 
tornar a maior minera-
dora da região de Cam-
pos Verdes-GO. 
 A empresa que 
já possui um parque 
tecnológico operado 
por um time especia-
lizado, tem como pro-
pósito ser responsável 
por trazer inovação, 
segurança, compromis-
so e qualidade de vida, 
gerando empregos e 
renda para os morado-
res de Campos Verdes e 
de toda a região. Além 
de levar capacitação 
e qualificação para os 
funcionários e colabo-
radores, mostrando sua 
preocupação não só 
com lucros, mas com o 
bem-estar de todos.
 Uma das maio-
res preocupações da 
G44 Brasil é com o meio 
ambiente e a manuten-
ção da fauna e flora lo-

cal. Sabendo da extrema 
importância de desen-
volver com excelência a 
gestão ambiental, tendo 
em mente os conceitos 
da responsabilidade so-
cial e ambiental. Tendo 
compromisso contínuo 
com seu comportamen-
to ético e com o desen-
volvimento econômico, 
promovendo melhoria 
da qualidade de vida e 
força de trabalho. 
 A G44 Brasil é 
uma empresa aberta 
às críticas e sugestões. 
Assim, a melhoria dos 
nossos sistemas são 
constantes, sempre 
visando alcançar a ex-
celência. Para isso, os 
nossos canais de aten-
dimento via chat, tele-
fone e whatsapp estão 
disponíveis para tirar 
dúvidas, resolver pro-
blemas e ouvir a opi-
nião sobre os serviços 
prestados. Em pouco 
mais de um ano de 

funcionamento, a G44 
Brasil cresceu muito! 
 Hoje já ultra-
passamos todas as 
metas estabelecidas e 
agregamos novas ope-
rações:

- Transformação da 
empresa para G44 Bra-
sil S.A.

- Filial de Brasília em 
expansão para o 13º da 
torre, para uma área de 
300m²;

- Inauguração da Ex-
change de criptomoe-
das - INOEX;

- Aquisição da Mina de 
Esmeraldas em Cam-
pos Verdes – GO;

- Aquisição da Mina de 
Ouro em Calçoene | AP.

 A empresa 
também será umas das 
participantes e patro-
cinadoras da V Feira 
Internacional de Esme-
raldas, que acontecerá 
nos dias 31 de agosto 
a 02 de setembro, na 
cidade de Campos Ver-
des/GO. O evento tem 
como objetivo mostrar 
para o Brasil o grande 
potencial da jazida de 
esmeraldas da região e 
é promovido pela pre-
feitura da cidade. Du-
rante a feira, os visitan-
tes poderão conhecer 

as mais belas e valiosas 
esmeraldas do mundo.
 O Presidente da 
G44 Brasil S.A., Saleem 
Ahmed Zaheer, conta 
que está muito conten-
te com a participação 
da empresa no evento e 
com todas as ações que 
vêm sendo feitas na ci-
dade. “Estamos com 

boas expectativas em 
relação à feira. Com cer-
teza a G44 vai para agre-
gar valor e levar conhe-
cimento e atrações para 
todos os nossos visitan-
tes. Além de se tornar 
referência em minera-
ção na cidade e região”, 
afirma. Fonte: Assessoria 
de imprensa da G44

Fotos: Lanuzio Vicente

Proprietário da G-44 Saleem Ahmed Zaheer palestra 
durante a V Feira das Esmeraldas


