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Mineração

Para conhecer de perto a operacionalidade desse novo 
empreendimento, presidente e vice-presidente da em-
presa participaram de curso básico de lapidação em Belo 
Horizonte, Minas Gerais. Pág. 5

Em Campos Verdes, G44
montará maior centro de lapidação 

de gemas do Brasil 

Aproximadamente 15 mil pessoas prestigiaram o mega show de Gustavo Lima, o mais esperado pela população de Pilar de Goiás e região. Pág. 6

Esporte Curso

De acordo com o idealizador do evento, vereador e presi-
dente da Câmara Usiel Cabral, a quantidade de participan-
tes superou todas as expectativas dos organizadores. Pág. 3

No dia 15, a Leagold Mining promoveu a cerimônia de aber-
tura do curso para manutenção de máquinas pesadas, dire-
cionado a Jovens Aprendizes de Pilar e Guarinos. Pág. 4

Segunda edição do Ecobike tem
recorde de participantes

Leagold promove curso de manutenção 
de máquinas para Jovens Aprendizes

Santa Terezinha de Goiás

Prefeitura de
Santa Terezinha

celebra Dia das Crianças
Uma grande estrutura festiva com parque 
infantil inflável foi montada em frente à pre-
feitura, onde também foram distribuídas gu-
loseimas. Pág. 9

Pilar de Goiás celebra os 277 anos de história
com muita festa, shows e entregas de obras 

Fotos: Lanuzio Vicente
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Reflexão do dia

Por Fernando Arataque 

Geral

  Para Pensar
PRA PENSAR...A REALIDADE DAS URNAS E A DE-
MOCRACIA... 

 O Brasil conta com 147.305.825 eleitores. Bolso-
naro obteve 55,13% dos votos válidos. Em números: 
57.797.423 — vale dizer: 39,23% do total de eleitores, e 
isso corresponde a bem menos da metade dos eleito-
res brasileiros, mesmo assim é o futuro presidente do 
Brasil, não teve o meu voto assim como não teve os 
votos de outros milhões de brasileiros e nem por isso 
vamos deixar de respeitai-lo como nosso presidente e 
torcer que estávamos errado quando lhe negamos o 
voto em sua pretensão, o bom e que ele será empos-
sado e seguirá todos os tramites de uma democracia 

e rogamos a Deus que está mesma democracia continue forte e viva entre nos e volto a 
dizer, torcer para que faça um bom governo, porque caso não faça a desgraça será para 
todos e não só para quem o elegeu...(Edson Mendes)

PRA PENSAR...RELIGIÃO E POLITICA...

 Tem pastor mais assanhado que pinto no lixo...e um monte de seguidores que 
por comodismo ou por falta de pensamentos próprios,reverberam o que dizem como se 
fosse uma marchinha de carnaval em uma grande escola de samba onde a mais pervertida 
demagogia, Deus, ordem e família, dão os passos de sua dança macabra; ensaia sua pas-
sagem a nostalgia de ditaduras militares para que sejam submetidos à lei os criminosos 
que reinam nas favelas, e não a pobreza; cantam à capela suas loas ao salvador da pátria 
patriarcal os pregadores das igrejas fundamentalistas que, graças aos rendimentos e dízi-
mos, vivem com o luxo dos reis do baralho; mexe o traseiro a complacência dos grandes 
magnatas com um olho fechado para a corrupção dos capos dos partidos da direita e o ou-
tro aberto para enviar à forca os da esquerda; e enquanto os tambores rufam, o rei Momo 
vai em sua carruagem seguido por sua corte da qual as mulheres foram expulsas, coroado 
em uma quaresma eleitoral que, logo veremos, terá sua Sexta-Feira Santa.

Por Edson Teixeira Mendes
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Construção
 Hoje é o melhor dia de 
nossas vidas! Talvez o úl-
timo, com certeza único. 
Então, paremos de viver de 
migalhas pretéritas. O pas-
sado é importante, sim. Lá, 
é o local adequado para de-
positarmos muitas de nos-
sas frustrações, decepções 
e medos. Pronto! Feito isso, 

enterre-o, cubra-o com duas pás cheias de resignação e, se 
preferir, faça o acabamento com um pouco de esperança. 
 Feito isso, tenha em mãos e em mente seu proje-
to de vida, cuidadosamente arquitetado por uma equipe 
campeã, você, sua família e Deus. Planeje o cronogra-
ma de execução das obras, acorde cedo e sem preguiça! 
Mãos à obra. Contrate alguns ajudantes, nos quais confia 
- aqueles que eventualmente são anjos e atendem pelo 
nome amigo. Dê atenção especial à segurança do cantei-
ro de obras, nada de se arriscar demais. Um passo de 
cada vez. Tijolo por tijolo. 
 Durante o processo de construção, algumas lá-
grimas hão de se misturar ao cimento - inevitavelmen-
te haverá falhas: algum material não terá a qualidade 
prometida e talvez um ou outro ajudante abandonará o 
trabalho. No entanto, quando essas eventuais lágrimas 
se misturarem ao cimento, terás um composto altamente 
resistente, sólido! 
 Construa sua vida de modo que ao olhar para 
trás, veja em cada detalhe as marcas de sua mãos. Seja 
senhor de você mesmo. Não importa se seu projeto de 
vida é levantar uma casinha de sapê ou um castelo; o 
importante é fazê-lo com amor, trabalho duro e alegria. 
Acredite, às vezes conclusão do projeto vai demorar 
mais tempo para ficar pronta que as obras públicas do 
governo. Mas não se desespere. Tudo a seu tempo. 
 Se eu pudesse dar uma dica, diria para ter aten-
ção especial no alicerce - todo bom projeto deve, obriga-
toriamente, ter bases sólidas. Gaste seu tempo de modo 
valho, aproveite-o ao máximo. Construa, edifique, levan-
te. Faça e desfaça, se for necessário. Pois ao fazê-lo, per-
ceberás que não é só a construção que cresce, mas tam-
bém quem a constrói.  Afinal, não adianta ter uma casa e 
não ter um lar. Ter um castelo e não ser rei.
 Faça tudo que estiver a seu alcance para que no 
fim das obras, quando chegar inevitável o fiscal da vida, 
tenha orgulho daquilo que fez!
 Depois, convide Vinícius de Moraes para tomar 
uma dose de uísque. Sentados à sala, em algum mo-
mento, enquanto revive e conta - com um certo orgu-
lho - como foi árdua a construção, provavelmente ele o 
olhará, dará uma boa gargalhada e, no intervalo entre 
um gole e outro, muito provavelmente dirá: Deixe de ser 
tolo, homem...

“A casa de um homem é um templo, um templo sem re-
ligião”

Fernando Arataque
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Santa Terezinha de Goiás Esporte

De acordo com o idealizador do evento, vereador e presidente da Câmara Usiel Cabral, a quantidade
de participantes superou todas as expectativas dos organizadores

Segunda edição do
Ecobike tem recorde de participantes

TCM-GO aprova contas da Prefeitura de Campos Verdes

 Nas vésperas 
do aniversário de 55 
anos de emancipação 
política do município, 
23 de outubro, acon-
teceu em Santa Terezi-
nha de Goiás a segun-
da edição do Ecobike, 
passeio ciclístico idea-
lizado pelo vereador e 
presidente da Câmara 
Usiel Cabral. O evento 
foi realizado na manhã 
do dia 21 de outubro e 
contou com uma mega 
estrutura logística para 
recepcionar os quase 
400 ciclistas oriundos 
de mais de 40 cidades 
goianas e de outros 
estados, como Distrito 
Federal, Tocantins e Es-
pírito Santo. Para rece-
ber bem os participan-
tes, os organizadores 
do evento preparam 
estacionamento, cami-
sa do evento, equipe de 
apoio mecânico, hidra-
tação, café da manhã, 
lanche e almoço, além 
de carro de apoio, que 
acompanhou os ciclis-
tas pelos 55 quilôme-
tros percorridos.
 Para realizar o 
evento, Usiel Cabral 
contou com a impor-
tante parceria de 29 
apoiadores, entre eles 
a Prefeitura Municipal. 
A pedalada ecológica 
teve largada e chega-
da no Espaço Lago do 
Flores, ponto de apoio 

 O Tribunal de 
Contas dos Municí-
pios (TCM) aprovou 
a prestação de contas 
da Prefeitura Munici-
pal de Campos Verdes 
referentes ao exercício 
financeiro da gestão 
do 2° semestre do ano 
2017. As contas tiveram 
aprovação por unani-
midade dos conselhei-
ros do TCM, na sessão 
ordinária do tribunal os 
conselheiros do TCM 
julgaram que as contas 
estão regulares e sem 

dos ciclistas, com um 
passeio pelas princi-
pais ruas e avenidas 
da cidade. Após saí-
rem da zona urbana, os 
ciclistas percorreram 
uma trilha natural de 
55 km pela zona rural, 
com um percurso de-
safiador e, ao mesmo 
tempo, de fácil acesso. 
Eles saíram às 07h30 e 
retornaram às 12h30, 
participando de um 
apetitoso almoço ser-
vido no salão de festa 
do Espaço Flores. Du-
rante o almoço de con-
fraternização, foi feita a 
premiação em brindes 
e dinheiro, no valor 
de R$ 4 mil, custeados 
com recursos oriundos 
dos patrocinadores e 
também das inscrições. 
 Para Usiel 
Cabral, o sucesso do 
evento, que teve um 
crescimento conside-
rável em relação ao do 
ano passado, que con-
tou com 110 inscrições 
e esse ano quase 400, 
se deve ao trabalho 
em conjunto feito com 
carinho e dedicação 
por uma equipe or-
ganizadora composta 
de 20 pessoas, cada 
uma cuidando de algo 
específico. “Quero 
agradecer a todos que 
participaram da orga-
nização desse evento, 
na pessoa da Leninha. 

nenhuma ressalva.
 A aprova-
ção sem ressalvas do 
TCM/GO demonstra a 
forma austera e plane-
jada que tem focado a 
gestão Haroldo Naves, 
nos parâmetros da Lei 
de Responsabilidade 
Fiscal, assegurando às 
finanças um rigoroso 
controle na aplicação 
dos recursos, nos in-
vestimentos públicos, 
com equilíbrio das 
contas e melhoria no 
perfil administrativo, 

O apoio de todos os 
parceiros e dos ciclis-
tas foi de fundamen-
tal importância para o 
nosso sucesso. Estou 
muito satisfeito, tudo 
saiu dentro do plane-
jado. A quantidade de 
ciclistas superou nos-
sas expectativas e isso 
é resultado de uma 
ação feita com res-
ponsabilidade”, disse 
Usiel Cabral.
 Ainda segundo 
o vereador Usiel, esse 
ano a equipe teve mais 
tempo de preparação e 
divulgação do evento, 
o que também contri-
buiu para o sucesso 
que foi. “Na primeira 
edição atingimos nos-
sas metas, nessa as su-
peramos e, sem som-
bras de dúvidas, com 
o apoio de nossos pa-
trocinadores e parcei-
ros, transformaremos 
o Ecobike de Santa 
Terezinha de Goiás no 
maior pedal do Norte 
de Goiás. Vamos co-
locar esse evento no 
calendário estadual 
para atingirmos mais 
essa meta. A titulo de 
informação, quero di-
zer que esse evento 
custou uma média de 
R$ 70 mil, incluindo a 
premiação em brindes 
e dinheiro, que so-
maram R$ 12 mil, pa-
gos com recursos dos 

com reflexos diretos na 
qualidade dos serviços 
públicos que atendem 
as demandas da popu-
lação esmeraldina.
 O TCM analisou 
a prestação de contas de 
todos os órgãos diretos, 
indiretos e fundos da 
administração munici-
pal. Constam nos balan-
ços, execução orçamen-
tária, saldo bancário, 
aplicação no Fundeb, 
entre outros. Os gastos 
com Educação e Saúde, 
por exemplo, também 

patrocinadores e das 
inscrições. Estou grato 
pela ajuda de todos e 
venho aqui, com muita 
humildade, agradecer 
e dizer que no ano que 
vem estaremos empe-
nhados para manter-
mos de pé esse evento, 
que já virou tradição 
em nosso município. 
Agradeço também, de 
forma especial, ao pre-
feito Marcos Cabral, 
que garantiu o apoio 
do Poder Público Mu-
nicipal”, disse Usiel.

são fiscalizados pelo Tri-
bunal, que verifica se os 
percentuais mínimos de 

 Aproveitando 
esse espaço, o ideali-
zador e promotor do 
Ecobike 2018, Usiel 
Cabral, fez questão de 
nominar cada um dos 
patrocinadores e apoia-
dores oficiais do even-
to. São eles: Pitbull 
Wiskeria, Portal Mate-
riais Para Construção, 
Posto Avenida, CBM, 
Dr. Sávio, Bombeiros 
Militar, Prefeitura Mu-
nicipal, Big Monkey, 
O Boticário, Fernanda 
Amaral, Pastelaria da 

investimentos previstos 
em lei são cumpridos 
pelo município e todos 

Nega, PikiGo, Polícia 
Militar, Câmara de Ve-
readores, Summer, Far-
mácia Univida, Eletro 
Martins, Cremocino, 
Usiel Cabral, Ática In-
vest, Marcos Cabral, 
Lago dos Flores, Real 
Bikeshop, Mistura 
Brasileira, Apolicauto, 
Café Bambino, Sobro-
sa, LM Bike, Ativa FM, 
Drogaria Santa Isa-
bel, Jota Importados, 
IOFI, Drone Cerrado 
CremeSim e Arte Final 
Designer.

estes quesitos foram 
aprovados por unani-
midade.

Fotos: Lanuzio Vicente

Em uma das fotos, Usiel Cabral, idealizador do Ecobike dando a largada do evento 
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Pilar de Goiás/ GuarinosCurso

Leagold promove curso de manutenção de 
máquinas para Jovens Aprendizes

Leagold celebra o aniversário de Pilar de Goiás

 No dia 15, a 
Leagold Mining pro-
moveu a cerimônia de 
abertura do curso para 
manutenção de máqui-
nas pesadas, direciona-
do a Jovens Aprendi-
zes de Pilar e Guarinos. 
As aulas, desenvolvi-
das em parceria com 
o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Indus-
trial (Senai), contarão 
com a participação de 
16 estudantes de 18 a 
24 anos, selecionados 
dentre 48 perfis interes-
sados.
 O curso, que 
tem duração aproxi-
mada de um ano, conta 
com 480 horas de aulas 
teóricas e práticas, que 
serão ministradas nas 
instalações da própria 
mineradora. “Esse é 
um primeiro passo em 
direção à capacitação 

 Os últimos dias 
foram de festa em Pilar 
de Goiás, que reuniu 
moradores, visitantes 
e autoridades para co-
memorar os 277 anos 
de fundação e os 65 
anos de emancipação 
do município. A Lea-
gold Mining, claro, não 
ficou de fora da cele-
bração. 
 No dia 11, pri-
meiro dia de eventos, 
dezenas de funcioná-
rios da empresa que 
moram na cidade sa-
íram para um desfile 
inspirado na evolução 
do processo de extra-
ção de ouro. Caracte-
rizados de mineiros e 
operadores, os profis-
sionais percorreram as 

dos jovens dos municí-
pios, facilitando o aces-
so deles à indústria”, 
explica o gerente de 
Manutenção Reginaldo 
Batista Leite, padrinho 
da turma. A gerente 
administrativa e finan-
ceira responsável pelo 
Recursos Humanos da 
unidade, Grace Kalley 
Carvalho, destaca que 
as aulas levam em con-
sideração não apenas 
a técnica, mas também 
a formação profissio-
nal dos estudantes 
como um todo. Ainda 
de acordo com Grace 
Kelly, esse é um projeto 
muito importante, pois 
visa a formação de mão 
de obra qualificada, 
com pessoas da região.
 “Quando fala-
mos em ter um mecâ-
nico ou um eletricista 
especializados, hoje 

ruas interagindo com 
os moradores.
 A festa se esten-
deu ao longo dos pró-
ximos dias, com vários 
shows e apresentações. 
E, mais uma vez, a Le-
agold esteve presente, 
com o estande “Mundo 
Mineração”. Entre uma 
apresentação cultural 
e outra, o público que 

temos que buscar fora, 
muitas vezes até em 
outros estados e então 
para nós será um pra-
zer muito grande poder 
formar esses 19 jovens 
aqui da região, com 

passou pelo local teve 
a oportunidade de visi-
tar o espaço e conhecer 
de perto equipamentos 
e detalhes das opera-
ções que a empresa re-
aliza na região, enten-
dendo o passo a passo 
do trabalho feito pela 
empresa no processo 
de mineração. Também 
foram distribuídos 

foco em Pilar e Guari-
nos, onde estamos in-
seridos, e saber que de 
lá vamos ter pessoas 
prontas para o merca-
do de trabalho e que 
futuramente estarão 

brindes para os visi-
tantes. “Para nós, é um 
grande orgulho fazer 
parte da história de Pi-
lar de Goiás e celebrar 
mais um aniversário 
desse município, tão 
importante para nossa 
empresa. A relação que 
temos com a cidade é 
de parceria. Aqui, te-
mos operações estraté-

integrando nosso qua-
dro de funcionários. Se 
não for aqui, em outra 
grande empresa, pois 
com certeza eles estarão 
preparados para isso”, 
afirmou Grace Kelly.

gicas para nossos negó-
cios e residem dezenas 
de profissionais que fa-
zem da Leagold o que 
ela é, por isso temos 
enorme apreço pela 
comunidade e faze-
mos questão de apoiar 
e fazer parte dessa co-
memoração”, comenta 
Silmara Przwitowski, 
responsável pela área 
de Comunidades da 
Leagold Mining.

Uma história de par-
ceria

 A empresa atua 
na região de Pilar desde 
2013. A planta de be-
neficiamento instalada 
no município emprega, 
atualmente, mais de 650 

 Também parti-
ciparam da cerimônia 
de abertura o Coorde-
nador Técnico e Ser-
viços Tecnológicos do 
Senai André Cavalcanti 
Junior e representantes 
do corpo gerencial da 
Leagold em Pilar de 
Goiás.“Esta é uma opor-
tunidade que temos de 
aprender a profissão e, 
no futuro, desenvolver 
atividades nos setores 
que vêm crescendo em 
nossa região”, observa 
João Vitor da Silva Tor-
res, um dos estudantes 
do município de Pilar. 
A perspectiva é que, ao 
final do curso, os jovens 
com os melhores de-
sempenhos participem 
do processo seletivo da 
Leagold Mining.
 O guarinense 
Igor Cardoso Bastos 
está empolgado com 
o início do curso. “É 
uma grande oportuni-
dade, pretendo finali-
zar e me empregar na 
empresa nessa fun-
ção”, conta

profissionais próprios, 
além de centenas de ter-
ceirizados da cidade e 
de municípios vizinhos. 
“Buscamos, no dia a 
dia, construir uma rela-
ção próxima com essas 
comunidades, pois fa-
zemos parte delas. Mais 
que geração de empre-
go e renda, desenvol-
vemos programas de 
responsabilidade social 
e ambiental, reforçando 
constantemente nosso 
compromisso com o 
bem-estar das pessoas e 
do ambiente. Buscamos 
deixar um legado posi-
tivo em todas as áreas 
onde atuamos”, reforça 
Silmara Przwitowski. 
Fonte: Assessoria de im-
prensa da empresa

Jovens de Pilar de Goiás e Guarinos em seu primeiro dia de aula

Fotos: Lanuzio Vicente

Fotos: Lanuzio Vicente
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Campos Verdes Mineração

Para conhecer de perto a operacionalidade desse novo empreendimento, presidente e vice-presidente da empresa
participaram de curso básico de lapidação em Belo Horizonte, Minas Gerais 

Evento para mais de 300 convidados, entre sócios e colaboradores, aconteceu na última quinta-feira em Brasília

Em Campos Verdes, G44 montará maior
centro de lapidação de gemas do Brasil 

G44 Brasil celebra aniversário em grande estilo

 Desde que che-
gou a Campos Verdes, 
a G44 Brasil S.A. tem 
demonstrado que não 
pensa apenas em divi-
dendos, mas também 
no desenvolvimento 
social do município e 
da comunidade local, 
à qual pretende levar 
qualidade de vida, 
emprego e renda. Pen-
sando nisso, a empre-
sa, que logo se tornará 
uma das maiores mi-
neradoras da região, 
tem como uma de suas 
metas a instalação de  
centro de lapidação na 
cidade, com maquiná-
rio de ponta, que com 
certeza estará entre as 
maiores do Brasil.

 Foi um ano de 
muito trabalho e forte 
crescimento, e é claro 
que um marco como 
esse não poderia pas-
sar em branco. E foi 
com muita alegria e 
estilo que a G44 Brasil 
celebrou seu primeiro 
aniversário. O evento 
realizado na última 
quinta-feira (11) em 
Brasília, para mais de 
300 convidados, entre 
sócios e colaborado-
res, contou com parti-
cipação de bandas ao 
vivo entre outras atra-
ções.
 O Presidente 
da G44 Brasil, Sale-
em Ahmed Zaheer, 
conta que está muito 
contente com todo o 
trabalho que empresa 
vem fazendo. “Não 
poderíamos comemo-
rar esse nosso primei-
ro ano de trabalho de 
outra maneira que não 
fosse com nossos ami-
gos, sócios e colabora-
dores. Estamos muito 
contentes com o que 
já conquistamos e com 
tudo que ainda vamos 
conquistar”, afirma.

 Para aprimorar 
seus conhecimentos 
em gemologia e ava-
liar de perto mais esse 
empreendimento no 
município, o presiden-
te do grupo G44 Sale-
em Ahmed Zaheer e 
a vice-presidente Josy 
Esbobar participaram 
de um curso básico de 
lapidação de pedras 
preciosas oferecido 
pelo Centro de Qualifi-
cação da Lapidart, em 
Belo Horizonte, Minas 
Gerais. O curso teve 
duração de 5 dias, com 
30 horas-aula.
 De acordo com 
a direção da empresa, 
essa ação tem o obje-
tivo de melhorar os 

 Em pouco mais 
de um ano de funcio-
namento, a G44 cresceu 
muito! Hoje já ultrapas-
samos todas as metas 
estabelecidas e agrega-
mos novas operações:

- A transformação da 

empresa para Socie-
dade Anônima, a G44 
Brasil S.A.
- Expansão do escritó-
rio em Brasília para o 
13º da torre, situada no 
Taguatinga Shopping, 
para uma área de cerca 
de 300m²;

- Inauguração da Ex-
change de criptomoe-
das INOEX;
- Aquisição da Mina 
de Esmeraldas em 
Campos Verdes — GO;
- Aquisição da Mina 
de Ouro em Calçoe-
ne — AP.

G44 Campos Verdes 
participa da festa

 Representan-
tes da G44 Mineração 
de Campos Verdes 
também participaram 
da festa em comemo-
ração ao primeiro ano 
de instalação da G44 
Brasil S.A. no Bra-
sil, que aconteceu em 
Brasília, no Salão de 
Eventos do Clube Vila 
Real. Carlos Alberto 
Vaz Pereira, gerente 
geral da Mineração 
G44 em Campos Ver-
des esteve presente, 
ao lado de sua esposa 
e de outros membros 
do corpo operacional 
da empresa no muni-
cípio, como Leonardo 
Machado e sua espo-
sa, Léo Gustavo e sua 
esposa. 
 De acordo com 
Carlos Alberto, além 
da festa de confrater-
nização, eles partici-
param ainda de reu-
niões que trataram de 
diversos assuntos re-
lacionados a projetos 
que serão implanta-
dos em Campos Ver-

negócios da 
G44 em Cam-
pos Verdes, 
pois investir 
entendendo e 
conhecendo o 
negócio é fazer 
invest imento 
inteligente. Os 
dirigentes da 
G44 receberam 
certificação 5 
estrelas, dado 
ao empenho e 
aproveitamen-
to durante o 
curso, feito em 
equipamentos 
modernos, com 
controle digi-
tal e calibrador 
a u t o m á t i c o ; 
inovação, se-

des, entre eles a insta-
lação de um lavador, 
criação de um parque 
ecológico, um parque 
temático e um lago, 
além de um complexo 
turístico e um centro 
de lapidação que será 
referência no Brasil. 
“Tivemos a oportu-
nidade de participar 
da festa e de reuniões 
com sócios e acionis-
tas da empresa no Bra-
sil. Conhecemos toda 
a estrutura da empre-
sa e seus vários segui-
mentos em negócios 
do mercado financei-
ro. Além disso, apre-
sentamos, por meio 
de vídeos, o projeto 
da mineradora G44 
em Campos Verdes e 
ficamos empolgados 
com a receptividade. 
Eles enxergam nosso 
projeto com entusias-
mo. Vêem Campos 
Verdes com um gran-
de de investimento e 
rentabilidade”, disse 
Carlos Alberto.
 Somos mais 
que uma empresa, mais 
que um patrimônio: So-
mos a G44 Brasil!

gurança e tecnologia 
que certamente serão 
levados para Campos 
Verdes, pela G44.
 A Lapidart é 
uma empresa espe-
cializada em comer-
cialização de equipa-
mentos de lapidação, 
que também oferece 
treinamento básico 
para seus clientes e 
empreendedores do 
ramo, ao adquirirem 
seus equipamentos. O 
objetivo é que os no-
vos empreendedores 
tenham conhecimen-
tos básicos de lapida-
ção e manutenção dos 
equipamentos. Sem 
sombras de dúvidas, 
em breve a população 
de Campos Verdes 
será beneficiada com 
mais novidades leva-
das pela empresa, que 
se prepara para formar 
no município, um dos 
maiores centros de la-
pidação de gemas do 
Brasil.

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação
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Pilar de GoiásAniversário

 Entre os dias 11 
e 14 de outubro, o bi-
centenário município 
de Pilar de Goiás este-
ve em festa. O evento 
teve o objetivo de ce-
lebrar os 277 anos de 
história do município, 
que ao longo de sua 
história tem alcança-
do conquistas impor-
tantes, especialmente 
agora, sob a batuta 
do jovem pre-
feito Sávio 
Soares, do 
MDB. No 
primeiro 

dia das festividades, a 
prefeitura organizou e 
promoveu, no período 
da manhã, um lindo 
desfile cívico, que per-
correu as principais 
ruas da cidade contan-
do a história de Pilar 
de Goiás, relembrando 
os quilombolas, reduto 
de escravos foragidos 
no município, as ma-
nifestações culturais e 

tradições religio-
sas de Pilar de 

Goiás. O desfi-

le foi organizado pela 
secretaria municipal 
da educação e contou 
com a participação de 
alunos, professores e 
comunidade em geral.
 Naquele mes-
mo dia, à tarde, por 
volta das 16h00, o 
prefeito Sávio Soares 
inaugurou o tão so-
nhado e esperado es-
tádio de futebol que 
recebe o nome de Ho-
mero Macedo Gomes, 
um ex-desportista do 
município, já falecido. 
Para inauguração do 

estádio, foi realizado 
um torneio de futebol 
com a participação de 
equipes da cidade e, o 
primeiro jogo oficial, 
foi entre a equipe prin-
cipal de Pilar de Goiás 
e a seleção de Campos 
Belos, que venceu o 
time da casa por 3 a 
0. Trata-se de um es-
tádio moderno, com 
grama de alta qualida-
de, dimensões oficiais, 
arquibancada, vestiá-
rios e um sistema de 
drenagem eficiente. 
“Quero ressaltar que 

Aproximadamente 15 mil pessoas prestigiaram o mega show de Gustavo Lima, o mais esperado pela
 população de Pilar de Goiás e região 

Pilar de Goiás celebra os 277 anos de história
com muita festa, shows e entregas de obras 

Foto: Divulgação

Fotos: Lanuzio Vicente
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Pilar de Goiás Aniversário

esse estádio foi cons-
truído com recursos 
100% dos cofres mu-
nicipais”, lembrou o 
prefeito. O deputado 
federal Pedro Chaves 
esteve no município e 
acompanhou o ato de 
inauguração do está-
dio, assim como fami-
liares do homenagea-
do Homero.
 Contudo, o 
momento mais espera-
do pela população es-
tava reservado para a 
noite do dia 11, quan-
do o renomado cantor 
Gustavo Lima, maior 
nome do sertanejo 
universitário da atu-
alidade fez um mega 

show na cidade, para 
um público de apro-
ximadamente 15 mil 
pessoas, que foi a lou-
cura a cada música por 
ele apresentada, em 
especial o seu grande 
sucesso do momento, 
“Zé da Recaída”. O hit 
musical levou a mul-
tidão ao delírio, que 
cantou o refrão (aten-
de ai, o Zé da recaída 
ta ligando ai...) em um 
só coro. Vale lembrar, 
que o show aconteceu 
de portões abertos, 
mais um grande pre-
sente do prefeito Sávio 
à população.
 Nos dias se-
guintes a festividade 

em alusão aniversaria 
da cidade continuaram, 
com uma programação 
de shows que agrada-
ram aos públicos de 
todas as idades, sem 
esquecer também da já 
tradicional corrida de 
cavalos, que movimen-
tou durante dois dias a 
comunidade de Pilar. 
Competidores dos qua-
tro cantos do Estado 
participaram da XIX 
edição em busca da gló-
ria de ser campeão nas 
pistas e é claro ganhar 
um bom prêmio. 
 No dia 12, su-
biu ao palco principal 
da festa outro renoma-
do cantor do momento, Kleo Dibah, que agitou 

o público cantando os 
principais sucessos da 
carreira. No dia seguin-
te, a dupla sertaneja 
que está em atividade 
desde 1959, Lourenço e 
Lourival, fez um show 
especial para um pú-
blico mais velho, com 
sucessos antigos que 
embalaram muitos co-
rações apaixonados. 
Para fechar a festa com 
chave de ouro, a úl-
tima dupla a se apre-
sentar foi Humberto e 
Ronaldo que levantou 
o público jovem com 
outro show arrepiante. 

Agitados por outro hit 
musical do momen-
to, “Não fala não pra 
mim”, os presentes fes-
taram até altas horas 
da madrugada, apro-
veitando ao máximo o 
último dia de festa. 
 Em entrevista 
ao Imprensa do Cer-
rado, o prefeito Sávio 
comemorou o sucesso 
da festa e destacou a 
importância da obra 
entregue à comunida-
de. “Estamos felizes 
por poder proporcio-
nar à nossa gente e 
visitantes uma festa à 
altura daquilo que a 

comunidade merece, 
com shows renomados 
e entrega de uma obra 
importante, que é o es-
tádio municipal, edi-
ficado com recursos 
próprios. Mais uma 
vez obrigado à popula-
ção pelo carinho e pela 
boa recepção dada aos 
visitantes. Obrigado à 
Câmara de Vereadores 
pelo apoio, obrigado 
ao nosso vice-prefeito 
João Grilo e a todos 
que, de uma maneira 
ou de outra nos aju-
daram a realizar essa 
festa maravilhosa”, fi-
nalizou o prefeito.

Fotos: Lanuzio Vicente
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UirapuruComemoração

Evilázio Costa promove
festa em alusão ao Dia das Crianças

 Na tarde do úl-
timo dia 20 de outubro, 
não faltaram sorrisos 
e abraços de gratidão 
no salão de eventos 
do CACO em Uira-
puru, onde aconteceu 
uma grande festa em 
comemoração ao Dia 
das Crianças, cuja data 
oficial é 12 de outubro. 
O evento foi promovi-
do pelo produtor rural 
Evilázio Costa Barros, 
que idealizou e iniciou 
a promoção dessa festa 
para as crianças há 12 
anos, dando ao proje-
to o nome “Vitória de 
Uma Criança Feliz”. 
Sem apoio do Poder 
Público, Evilázio bus-
cou ajuda de outros 
parceiros e conseguiu 
garantir mais essa edi-
ção do evento. “No dia 
12 ainda não tínhamos 
recursos suficientes 
para promover a festa, 
por isso tivemos que 
adiar e realizar hoje, 
dia 20”, disse Evilázio 
ao Imprensa do Cerra-
do, que esteve no local 
fazendo a cobertura 
do evento.
 Vale destacar, 
que essa iniciativa lou-

vável do Evilázio vai 
além da cidade de Uira-
puru e atende também 
as crianças do povoado 
de Vila Sertaneja, onde 
o produtor rural pro-
moveu um divertido 
e apetitoso festival de 
sorvetes. Em Uirapu-
ru, muita brincadeira 
em pula-pula e distri-
buição de guloseimas, 
como algodão doce. 
“Sinto-me feliz em ver 
no rosto dessas crianças 
a felicidade em ter um 
dia dedicado só para 
elas. Não podermos 
mudar o mundo, mas 
trazer um pouco de fe-
licidade para as crian-
ças é gratificante. Esse 
projeto acontece pela 
vontade de Deus, por 
isso que sempre dá cer-
to, mesmo diante das 
adversidades. Enquan-
to eu tiver vida e saúde 
o projeto vai continuar, 
vou lutar com o apoio 
dos amigos”, garantiu.
 Quest ionado 
sobre o que espera do 
projeto para o ano que 
vem, Evilázio afirmou 
que pretende ampliar a 
programação do evento 
e para isso espera con-

seguir mais apoiadores. 
“Comecei a criar uma 
associação para tentar 
buscar mais recursos, 
mas parece que o cami-
nho é mais complicado. 
Vou continuar buscan-
do o apoio dos amigos 
fazendeiros da região, 
dos vereadores e comu-
nidade em geral. Quero 
agradecer a cada um 
que nos ajudou nesse 
ano e parabenizar nos-
sas crianças por seu 
dia. Minha mensagem 
a elas é que estudem, 
busquem conhecimen-
tos para serem alguém 
na vida”, finalizou.
 Com seu jei-
to simples e humil-
de, outras qualidades 
suas, Evilázio Costa 

fez questão de nomi-
nar todos os que o aju-
daram na realização 
da festa esse ano. São 
eles: Adair de Paula, 
Adayan Marques, Ade-
lones Cardoso, Agenir 
Nascimento, Aguinal-

do Queiroz, Almiro 
Pereira, Antônio Car-
doso, Aroldo Montei-
ro, Arthur Fagundes, 
Attitude.com (Nilva), 
Avenino Rodrigues, 
Boi Forte Leilão, Bra-
sília Fagundes, Cipria-
no F. De Jesus, Clarice 
Carvalho, Décio, Digê-
nio, Divânio Pereira, 
Dra. Renata, Dyorgem 
Araújo, Elza do Arol-
do, Elsimar Carreiro, 
Fábio Barbosa, Felipe 
Leonardo, Inácio da 
Luz, Jean Carlos, Jean 
Inácio, João Antonio, 
João Antônio Silveira, 
João da Bia, João do 
Prado, José Lagoinha, 
Jovenito, Juscelino 

Loja, Liliosa, Lucas da 
Eva, Luiz Monteiro, 
Manoel, Messias, Ma-
ria Alice Noto, Maria 
de Jesus da Luz, Ma-
ria Elzi, Marli Olivei-
ra, Marliel Cardoso, 
Marquene, Marcilei, 
Neilton Antonio, Nenê 
da Candinha, Pablo de 
Jesus, Papelaria Aqua-
rela, Patrícia do Lucas, 
Pedrim Afonso, Romá-
rio de Jesus Barros, Ro-
milton Samuel Soares, 
Sheila Marques, Sel-
senia Alves (Celinha), 
Sinair Teodoro Leite, 
Supermais, Tawender, 
Taynara, Vanilda C. de 
Souza, Wesley Leopol-
dino, Zala e Zé do Jobe.

Há 12 anos o produtor rural da exemplo de cidadania e garante a alegria da criançada
de Uirapuru e região, com a ajuda de vários colaboradores

Foto: Divulgação
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Evilázio participando da brincadeira com a sua neta Ana Clara
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Sante Terezinha de Goiás Comemoração

Uma grande estrutura festiva com parque infantil inflável foi montada em frente à prefeitura, onde também foram distribuídas guloseimas 

Prefeitura de Santa Terezinha
celebra Dia das Crianças

 Pensando em 
oferecer um dia espe-
cial às crianças do mu-
nicípio, em alusão ao 
seu dia, 12 de outubro, 
a prefeitura de Santa 
Terezinha de Goiás pro-
moveu um dia de di-
versão aos pequeninos 
da cidade, por meio de 
uma grande estrutura 
montada na Rua Dona 
Júlia, em frente ao pré-
dio do Paço Munici-
pal. a organização do 
evento ficou por conta 
da secretaria municipal 
da assistência social, 
que tem à sua frente a 
primeira-dama Lucia-
na Cabral, que contou 
com a parceria das de-
mais pastas e, claro, 
com apoio total do pre-
feito Marcos Cabral. 
 A celebração 
do Dia das Crianças 
no município foi ante-
cipada e aconteceu no 
dia 10 de outubro. Na-
quele dia, a Rua Dona 
Júlia se transformou 

na Rua da Alegria de-
vido à grande quanti-
dade de crianças que 
compareceram para 
se divertir nos brinque 
ali montados especial-
mente para elas. 
 Escorregador, 
touro mecânico, pula-
-pula, futebol de sabão 
e vários outros brinque-
dos estavam ali, à dispo-
sição da criançada, que 
foi à exaustão no uso do 
parque. Além de se di-
vertirem à vontade nos 
brinquedos, as crianças 
ainda ganharam gulo-
seimas como picolés, al-
godão doce, pipocas, ca-
chorro quente e outros.
 De acordo com 
o prefeito Marcos Ca-
bral, a data não pode-
ria passar em branco 
porque celebra o dia 
daqueles que são o fu-
turo da nação e, em sua 
opinião, as crianças 
precisam de estímu-
los e apoios constan-
tes para se tornarem 

cidadãos de bem, no 
futuro. “Estamos tra-
balhando com Deus 
à frente de tudo e isso 
supera os obstáculos, 
inclusive a inveja da-
queles que não querem 
o bem. Vamos continu-
ar trabalhando e bus-
cando em Jesus Cristo 
de Nazaré a sabedoria 
e orientação pra fazer 
do nosso mandato um 
instrumento de fazer o 
bem”, disse o prefeito.
 Para a pri-
meira-dama Luciana, 
o mais prazeroso do 
evento foi ver a alegria 
das crianças, que apro-
veitaram o dia dedica-
do a elas. “Para muitas 
dessas o 12 de outubro 
seria um dia como ou-
tro qualquer e por isso a 
importância de se pro-
mover ações como essa, 
que elevam a auto-es-
tima dos pequeninos. 
Agradeço a toda minha 
equipe pela dedicação e 
carinho empregados na 

realização da festa das 
crianças, aos demais se-
cretários que nos apoia-

ram e ao prefeito Mar-
cos Cabral, que não tem 
medido esforços para a 

promoção do bem so-
cial no município”, dis-
se a primeira-dama.

Ação do MP quer garantir troca
de lâmpadas na zona urbana de Crixás

 O promotor de 
Justiça Caio Bizon está 
acionando o municí-
pio de Crixás para que 
seja feita, imediata-
mente, em toda a zona 
urbana da cidade, a 
substituição das lâm-
padas e dos insumos 
elétricos com defeito, 
bem como daqueles 
fora dos parâmetros 
fixados pelo setor.
 Tal providên-
cia, conforme pedido 
do promotor, deverá 
ser custeada pelo mu-
nicípio, sem qualquer 
ônus para os mora-
dores, no prazo de 30 
dias, sob pena de sus-
pensão da cobrança 
da Contribuição para 
Custeio da Iluminação 
Pública para os usuá-
rios dos bairros em que 
não houver a adequa-
ção do serviço. O MP 
requereu a aplicação 
de multa pessoal e diá-

ria ao prefeito, no valor 
de R$ 5 mil, em caso de 
descumprimento.
 No mérito, o 
promotor pede a con-
firmação da liminar, 
impondo à prefeitura de 
Crixás o dever de repa-
rar integralmente o sis-
tema de iluminação pú-
blica da cidade, com a 
devida implementação 
das melhorias necessá-
rias, em atenção às nor-
mas técnicas aplicáveis.

Precariedade do sistema 

 Na ação, o 
promotor relata que, 

a partir de reclama-
ção levada ao MP, de-
terminou, no início 
de março deste ano, 
a realização de visto-
ria nos setores Mora-
da do Sol I e II, Novo 
Horizonte, Jardim dos 
Ipês, Residencial Lago 
Azul, Via Nova, Santa 
Izabel, Vila São João, 
Pedro Machado e Cen-
tro. As visitas consta-
taram irregularidades 
na iluminação pública 
em todos esses bairros, 
decorrentes de lâmpa-
das queimadas ou de 
dimensão e potência 
inadequadas para ilu-

minar a contento os 
ambientes públicos.
 Na ocasião, 
observou-se que, em 
quatro locais da cida-
de a escuridão predo-
minava, especialmente 
na Praça Vó Brac, no 
Morada do Sol, co-
nhecido ponto de trá-
fico, e ainda nas Pra-
ças Rodrigues Tomaz 
e Inácio Campos, no 
Centro, bem como em 
avenidas do Setor Pe-
dro Machado.
 No curso das 
investigações, Caio 
Bizon ouviu um fun-
cionário da manuten-

ção que, junto com um 
ajudante, foi contrata-
do para realizar servi-
ço em todos os bairros 
da cidade. Segundo 
assegurou o homem, 
a prefeitura não en-
trega o material sufi-
ciente para que eles 
trabalhem o mês todo, 
razão pela qual seu co-
laborador trabalha 15 
dias e folga outros 15.
 Moradores de 
Crixás também recla-
mam da situação nas 
redes sociais, provo-
cando intenso deba-
te sobre o quadro de 
escuridão da cidade, 
sendo, nessas ocasiões 
também citados ca-
sos de roubos e furtos 
ocorridos pelas falhas 
da iluminação pública.
 Nos depoimen-
tos colhidos, o promo-
tor foi informado ain-
da que os moradores 
pagam contribuição 

na fatura de energia 
elétrica para que o mu-
nicípio faça a ilumina-
ção da rede pública, 
mesmo nos casos em 
que não há postes fun-
cionando nas suas resi-
dências. Por fim, soube 
que, atualmente, são 
colocadas lâmpadas 
com baixa intensidade 
as quais, em razão da 
altura e espaçamento 
dos postes, são inade-
quadas para ilumina-
ção pública.
 Uma nova vis-
toria realizada pelo MP, 
em agosto último, veri-
ficou que, cinco meses 
depois das primeiras 
visitas, o problema 
persiste e causa insegu-
rança aos moradores, 
motivando, portanto, a 
propositura da ação, in-
clusive porque o muni-
cípio recebe receita para 
manter o sistema em 
funcionamento e para 
promover a sua conser-
vação e melhoria. (Cris-
tiani Honório / Assessoria 
de Comunicação Social 
do MP-GO - Arquivo da 
Promotoria de Crixás)

Prefeito Marcos Cabral e a primeira-dama Luciana também estiveram presentes 
na brincadeira

Fotos: Lanuzio Vicente

Foto: Divulgação
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Campos VerdesApoio

Município é um dos melhores colocados no estado de Goiás

Prefeitura de Pilar de Goiás sobe no 
ranking de transparência do TCM

 A Prefeitura de 
Pilar de Goiás melho-
rou a pontuação no Re-
latório de Diagnóstico 
2018, divulgado pelo 
Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado 
de Goiás (TCM-GO). O 
estudo tem como o ob-
jetivo verificar o cum-
primento das determi-
nações constantes nas 
Leis de Acesso à Infor-
mação (nº 12.527/2011)  
e de Responsabilidade 
Fiscal (nº 101/2000) pe-
las prefeituras, princi-
palmente quanto às in-
formações que devem 
ser disponibilizadas.
 Dos 11 itens 
avaliados, Pilar de Goi-
ás obteve nota máxima 
em 9. A análise foi re-

alizada no período de 
janeiro a junho de 2018 
e a pontuação final do 
município foi de 94 
pontos, numa escala de 
0 a 100 pontos. 
 “O resultado 
mostra que a gestão 
está no caminho certo 
tanto na transparên-
cia ativa, quanto na 
passiva. A nossa ex-
pectativa é chegar aos 
primeiros lugares nes-
te ranking na próxima 

avaliação”, afirma o 
prefeito Sávio Soares.
 Para acessar o 
relatório do Tribunal 
de Contas dos Municí-
pios – Goiás basta aces-
sar o link: (https://
www.tcm.go.gov.br/
s i t e / w p - c o n t e n t /
uploads/2018/10/
AC-06514-2018-proc-
14526-2018-RELAT%-
C3%93RIO-DE-DIAG-
N % C 3 % 9 3 S T I C O -
N%C2%BA-01-2018-

LAI-COM-ANEXOS.
pdf) e consultar todas 

as informações, além 
do ranking da transpa-

rência das 246 prefeitu-
ras goianas.

O resultado da eleição mostra a que o trabalho está no caminho certo

Haroldo Naves assegura
votações expressivas apoiados no município

 Os candidatos 
apoiados pelo prefeito 
de Campos Verdes, Ha-
roldo Naves, tiveram 
votações ex pressivas no 
município localizado 
na região Norte do Es-
tado. “Estou feliz com 
o resultado que obtive-
mos aqui em Campos 
Verdes, o resultado da 
eleição mostra a que o 
trabalho que tem sido 
realizado está no cami-

nho certo. A vitória dos 
meus candidatos é um 
reco nhecimento que 
tem sido reali zado em 
prol da população e de-
mostra a confiança de 
todos”.
 O prefeito con-
seguiu votação expres-
siva para os candidatos: 
Lucas Vergílio (depu-
tado federal/ eleito), 
Francisco Oliveira 
(depu tado estadual não 

eleito), Vander lan Car-
doso (eleito) e Agenor 
Ma riano (não eleito) e 
Daniel Vilela (governa-
dor não eleito). Todos 
os candidatos foram os 
mais vota dos em Cam-
pos Verdes, segun do o 
prefeito.
 Em Cam-
pos Verdes, Daniel 
Vi lela teve a sua 
maior votação pro-
porcionalmente no 

Estado, obten do 1.182 
votos (44,98%), Van-
derlan Cardoso conse-
guiu 31,18% o total de 
1.559 votos e o segun-
do candi dato, Agenor 
Mariano conseguiu 
955 votos (19,10%). 
Lucas Vergí lio obteve 
1.218 o que dá 44,50%, 
Francisco Oliveira 
conseguiu 934 votos 
com 34,30%.Fonte: Di-
ário da Manhã

Só será permitida pesca esportiva com licença para modalidade

Período de pesca em Goiás está suspenso até fevereiro de 2019

 O período da 
piracema começa nesta 
quinta-feira (1º/11) em 
todo o Estado de Goiás 
e vai até o dia 28 de fe-
vereiro de 2019. Durante 
este período a pesca está 
suspensa, sendo permi-
tida apenas a pesca es-
portiva com licença para 
modalidade específica.
 Os quatro me-
ses em que a piracema 
vigora são essenciais 

para a reprodução da 
fauna aquática e ma-
nutenção dos estoques 
pesqueiros. Neste ano, 
equipes de fiscaliza-
ção Secretaria de Esta-
do de Meio Ambiente, 
Recursos Hídricos, In-
fraestrutura, Cidades 
e Assuntos Metropo-
litanos (Secima) vão 
percorrer rios e lagos 
goianos, principalmen-
te nas regiões de Três 

Ranchos, Rio Verme-
lho, Corumbá III e IV, 
Paranã, Rio das Almas 
e Rio Piracanjuba, pres-
tando orientações sobre 
o período e atuando 
também na repressão à 
pesca predatória.
 Haverá ainda 
uma maior concentra-
ção de equipes na região 
do Parque Estadual do 
Araguaia (São Miguel 
do Araguaia), Rio Cri-

xás e Rio do Peixe.
 A piracema 
ocorre em conjunto 
com a Lei da Cota Zero, 
que proíbe o transporte 
de peixes no território 
goiano. Segundo a Seci-
ma, paralelamente à pi-
racema, ações de com-
bate ao desmatamento 
e extração de areia ile-
gal vão ocorrer em ou-
tras regiões do Estado 
de Goiás. Jornal Opção

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação



Outubro de 2018 |   11 www.imprensadocerrado.com.br

Pilar de Goiás Benefícios

Esse foi o 5º leilão promovido pela Fazenda Villar, e contou com a presença dos maiores compradores de gado da região

Prefeito Sávio garante recursos para iluminação
do Estádio Homero Macedo Gomes

Fazenda Villar realiza concorrido
leilão de gado nelore em Santa Terezinha de Goiás

 Em reunião 
com o deputado fede-
ral Pedro Chaves, na 
manhã do dia 31 de 
outubro, prefeito con-
seguiu do parlamentar 
goiano emenda no va-
lor de R$ 250 mil para a 
iluminação do estádio.
 O prefeito do 
município de Pilar de 
Goiás, Sávio Soares, 
é tido como um dos 
maiores tocadores de 
obras da região e isso 
se deve à sua luta cons-
tante em busca de bene-
fícios para o município 
em Brasília e Goiânia, 
além do zelo pelo erá-
rio público, que permi-
te também a execução 
de obras com recursos 
próprios do municí-
pio. Mal se encerraram 

 A Fazenda 
Villar, de propriedade 
de Valmir da Silva Ara-
nha com sede no muni-
cípio de Pilar de Goiás, 
promoveu na noite do 
último dia 27 de outu-
bro um grande leilão 
especial de gado nelore 
PO (Pura Origem) e FIV 
(Fertilização In Vitro). O 
evento aconteceu no Ta-
tersal Boi Verde Leilões, 
em Santa Terezinha de 
Goiás, e contou com a 
presença dos proprie-
tários da fazenda, ami-
gos, parentes, prefeito 
Sávio Soares, além dos 
maiores compradores 

as eleições e lá estava 
ele, em Brasília, numa 
audiência com o de-
putado federal Pedro 
Chaves atrás de mais 
benefícios para Pilar, e 
conseguiu. Dessa vez, 
Pedro Chaves garantiu 
emenda parlamentar 
para a iluminação do 
estádio municipal Ho-

de gado da região, o 
que garantiram bons 
negócios.
 De acordo com 
os proprietários da fa-
zenda e realizadores do 
Leilão esse é o 5º leilão 
de gado nelore realiza-
do pela fazenda Villar. 
“Esse leilão já era tra-
dicional. Ficamos cinco 
anos sem realizá-lo de-
vido a baixa do comér-
cio, mas retornamos as 
vendas agora e, com fé 
em Deus, daremos se-
guimento todos os anos 
no mesmo espaço, ou 
seja, no Boi Verde Lei-
lão”, disse Miro Ara-

mero Macedo Gomes, 
edificado recentemente 
com recursos do tesou-
ro municipal. 
 Na ocasião, o 
prefeito Sávio Soares 
estava acompanhado 
de Luiz Fernando Frei-
tas, secretário da admi-
nistração, e de seu as-
sessor Paulo Andrade.

nha, como é mais co-
nhecido, que finalizou 
informando que 20 tou-
ros PO foram vendidos 
neste leilão. “Em outu-
bro do ano que vem fa-
remos outro leilão aqui, 
no Boi Verde Leilões, 
só falta decidirmos a 
data”, finalizou.
 Acompanhado 
de sua esposa Nerilu 
Maria B. Aranha e seus 
filhos Valmir Junior e 
Eduvirgem Aranha, o 
agropecuarista Miro 
Aranha homenageou 
o proprietário do Boi 
Verdes Leilões, Jaime 
Fael Queiros, com um 

 Em suas redes 
sociais, o prefeito Sá-
vio Soares agradeceu 
ao amigo deputado 
por sua disposição em 
sempre apoiar o muni-
cípio e destacou: “Pedi 
ao deputado recursos 
para iluminar o novo 
estádio de futebol Ho-
mero Macedo Gomes, 

quadro de Santa Teresi-
nha, uma singela home-
nagem como forma de 
agradecimento pela for-
ma carinhosa que foram 
recebidos. “Foi muito 
bom fazermos negócios 
aqui. Agradeço a todos 
pela presença e prome-

e ele, como de costume, 
prontamente nos aten-
deu destinando uma 
emenda no valor de R$ 
250 mil reais para este 
fim. Obrigado Pedro 
Chaves, eterno amigo 
e parceiro de Pilar de 
Goiás, por tudo que 
tem feito por nossa gen-
te. Essa será mais uma 
marca sua em nosso 
município”. Os recur-
sos devem sair no ano 
que vem, quando será 
executada a obra de ilu-
minação do estádio.
 Primeiro su-
plente do senador elei-
to nas eleições desse 
ano, Vanderlan Car-
doso, Pedro Chaves 
encerra esse ano um 
ciclo de mandatos de 
deputado federal que 

temos um evento ainda 
mais amplo para o ano 
que vem”, disse Miro 
Aranha.
 Vale destacar, 
que o gado ofertado 
pela Fazenda Villar tem 
genética 100% Santa 
Marta, animais de alta 

muito contribuiu para 
o desenvolvimento de 
Pilar de Goiás, sendo o 
parlamentar que mais 
destinou obras para o 
município e prometeu, 
ao prefeito Sávio Soa-
res, que estará sempre 
presente na cidade, 
ajudando a administra-
ção na condição de pri-
meiro suplente e amigo 
de Pilar de Goiás. Vale 
lembrar, que devido ao 
grande número de be-
nefícios encaminhado 
ao município, o depu-
tado é considerado por 
grande parte da comu-
nidade local como o 
“governador de Pilar 
de Goiás”, pois sempre 
esteve de mãos dadas 
com município, duran-
te sua carreira política.

linhagem genética; e 
que seus leilões se apre-
sentam como uma opor-
tunidade ímpar para os 
pecuaristas adquirirem 
animais diferenciados e 
de alta qualidade, com 
todas as garantias de ob-
terem bons resultados.

Ao centro o prefeito Sávio Soares e o deputado federal Pedro Chaves, ladeados pelo 
secretário da administração, Luiz Fernando Freitas e o assessor Paulo Andrade

Foto: Lanuzio Vicente

Fotos: Lanuzio Vicente
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CrixásRealocação

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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AngloGold Ashanti assina acordo com Comunidade e 
Ministério Público para realocação de Santos Reis

 A Associação 
de Moradores do Setor 
Santos Reis e a Anglo-
Gold Ashanti – Mine-
ração Serra Grande, 
com o intermédio do 
Ministério Público do 
Estado de Goiás (MP/
GO), assinaram acordo 
para realocação da co-
munidade residente no 
setor para outros locais 
dentro do município 
de Crixás. O projeto foi 
iniciado a pedido da 
própria comunidade, 
que aprovou a propos-
ta em reunião da asso-
ciação de Santos Reis 
no dia 10 de setembro.
 A realocação 
será concluída em até 
seis meses e tem como 
um dos seus objetivos 
melhorar as condições 
atuais de moradia das 
48 famílias residentes 
em Santos Reis, já que 
o setor não conta com 
infraestrutura adequa-
da, além de minimizar 
os impactos no coti-
diano das famílias.

 O projeto tam-
bém visa facilitar o 
acesso da comunida-
de à rede de serviços 
públicos, atualmente 

distantes do Setor San-
tos Reis, como saúde e 
educação.
 Alinhado ao 
valor da empresa de 

tornar as comunida-
des melhores em fun-
ção da presença da 
companhia, todo o 
processo terá o acom-
panhamento do Minis-
tério Público.
 Em caso de 
dúvidas, os morado-
res podem utilizar o 
canal gratuito de aten-
dimento da Anglo-
Gold Ashanti: 0800 72 
71 500.


