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Santa Terezinha de Goiás

Honraria

Em apenas dois anos de administração, o prefeito, que 
assumirá Secretaria de Estado no governo de Ronaldo 
Caiado em janeiro, realizou diversas obras e ações no 
município. Pág. 9

Prefeitos e Prefeitas de todos as regiões do Estado de Goi-
ás foram homenageados no II Fórum Goiano de Gestores 
Municipais. Pág. 7

Marcos Cabral deixará grande
legado de desenvolvimento para 

Santa Terezinha de Goiás

FGM entrega Honra do Mérito
Municipalista aos Prefeitos Goianos

Construída por volta de 1.750, a Casa da Princesa, um dos principais patrimônios históricos do município, estava fechada para reformas há 2 anos. Pág. 5

Crixás Pilar de Goiás

O auditório da Câmara Municipal da cidade de Crixás 
foi palco de mais um belíssimo concerto de música ins-
trumental, que emocionou o público presente. Pág. 9

Naquilo que já se tornou tradição, o prefeito de Pilar de 
Goiás reuniu representantes da imprensa regional para
apresentar ações do ano que se encerra. Pág. 7

Recital Talentos de Ouro
encanta plateia

Prefeito Sávio Soares faz
balanço de mais um ano de mandato

Campos Verdes
Lapidart entrega primeiras
máquinas de lapidação à

G44 Mineração
15 aparelhos já estão em Campos Verdes e outra 
remessa com 18 novos equipamentos chegarão em 
janeiro do ano que vem, quando o Centro de Lapi-
dação da G44 deve iniciar suas operações. Pág. 10

Museu Casa da Princesa é
reaberto ao público em Pilar de Goiás

Fotos: Lanuzio Vicente
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Reflexão do dia

Por Fernando Arataque 

Geral

  Para Pensar
PRA PENSAR...SÓ NA POLITICA É POSSÍVEL... 
(DE OUTRA FORMA PARECERIA UM GOLPE)

Um capitão dar ordens a um general...

e o futuro presidente Jair Bolsonaro vai mandar nos 
Generais Augusto Heleno, do Gabinete da Segurança 
Institucional, Carlos Alberto dos Santos Cruz (Secre-
taria de Governo) e Fernando Azevedo e Silva (De-
fesa). E há o tenente-coronel da Aeronáutica Marcos 
Pontes, que vai ficar com Ciência e Tecnologia. Lem-
bre-se que também Hamilton Mourão, vice eleito, é 
um quatro-estrelas. E a mais militares,o também Tar-
císio de Freitas Hoje coordenador do PPI (Programa 

de Parcerias e Investimentos), já foi engenheiro do Exército, que deixou quando capi-
tão...um governo bem verde oliva...(Edson Mendes)

PRA PENSAR...O BIG BROTHER...

 (O livro 1984 de George Orwell),Tem este personagem, que tudo vê e tudo sabe 
sobre a vida todos os outros e pelo jeito vamos ter o nosso...Nesta quinta, o presidente 
eleito oferece ao juiz poderes que nenhum outro humano teve no Brasil. A ideia é juntar 
as atribuições de Ministério da Justiça, Transparência e Controladoria-Geral da União, 
Segurança pública e o Coaf. Se aceitar, Moro, o Mandarim, terá na palma da mão a vida 
de qualquer indivíduo da República, incluindo os digníssimos parlamentares. E, por 
óbvio, todos os juízes. E ainda tem a favor do seu mandarinato a intimidade com os 
próceres lava-jatistas do Ministério Público federal. Um poder realmente incontrastável. 
Até Jair Bolsonaro deverá ter cuidado...As vezes a cria come quem o criou.

Por Edson Teixeira Mendes
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  Charges e Memes

  Linha do Tempo
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/imprensa.docerrado

Instagram/JoeltonGodoy

Nathalia Freitas
Reportagens

Faz tanto tempo, 
mas parece que 
foi ontem
 Seus olhos negros tra-
ziam luz; sua fé, esperança. 
Mentiria se dissesse que 
não sinto saudade. Sauda-
de daquilo que nunca acon-
teceu. Por muito tempo 
pensei ser errado, mas ela 

– naturalmente – ensinou-me que não existe certo ou 
errado. Há o conveniente e o inconveniente. E quantos 
momentos inconvenientemente convenientes compar-
tilhamos...
 Arriscaria dizer que foram os melhores mo-
mentos que tive a sorte de viver. Horas se passavam 
como segundos! Eu levava alguns chocolates, ela os 
comia, mas era eu quem sentia a vida mais doce. Falá-
vamos sobre o céu e as estrelas. Comentávamos sobre 
literatura e MPB. Às vezes discutíamos sobre política e 
religião. Futebol não, afinal torcemos pelo mesmo time.
 Tudo começou como uma simples brincadei-
ra, palavras afáveis foram sementes de um sentimento 
estranha e assustadoramente forte. Um afeto que nas-
ceu calma e silenciosamente. Assim como a chuva rega 
uma semente, sua presença embebia meu pobre árido 
coração. Assim como o sol traz calma após uma tem-
pestade, seus abraços me traziam paz. Uma paz nunca 
antes sentida. Uma conexão que impressiona por sua 
força e ternura.
 Uma relação em que as palavras e o contato se 
fazem desnecessários. Quando duas almas se conhe-
cem de outros tempos, todas as convenções perdem 
sentido. Basta um olhar, um pensamento para o cora-
ção bater, bater mais forte.
 De todos os bens que ela trouxe, o que mais se 
destaca foi o dom de voltar a acreditar na humanidade. 
Enxerguei nela a pureza e bondade que acreditei por 
muito tempo não mais existir. Sim, ainda há seres huma-
nos. Pessoas de bom coração. Anjos que Deus coloca na 
terra em forma humana. Eu tive a sorte de encontrar um.
 Um anjo sem asas, de olhos negros, cabelos lon-
gos e sorriso extremamente encantador. Mãos macias, 
apesar das constantes lutas. Olhos que choram, mas 
nunca perdem a esperança e sempre enxergam um 
amanhã melhor. Suas negativas são adoravelmente po-
sitivas. Seu sim é tácito. O que é escancarado se passa 
por subentendido.  A protagonista de uma história de 
dois personagens. Uma história que sabemos como co-
meçou, mas torço para que não tenha um final feliz. Se 
eu puder continuar a escrevê-la, não haverá final.
 A felicidade está em cada entrelinha. Que os pon-
tos finais terminem períodos de inquietação; que a única 
coisa que nos separem sejam as vírgulas entre vocativos 
afetuosos. Que exclamações indiquem apenas vultosa 
alegria. E que nossas orações a dois sejam reticentes...

Fernando Arataque

Desfile da frota de automóveis da Polícia Militar. Foto década de 80
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Pilar de Goiás Natal

Entre as atrações do evento, estava o “show” das crianças da Escola O Sabidinho, que emocionaram os presentes cantando canções natalinas

Em Pilar, Luzes de Natal
encantam e reúnem famílias na praça 

 O Natal é o pe-
ríodo em que a cidade 
de Pilar de Goiás se 
enche de brilho, luz e 
magia. O evento “Lu-
zes Natalinas” agrega 
diversas manifestações 
culturais e artísticas, 
para a alegria dos Pila-
renses e encantamento 
dos turistas que visi-
tam a cidade. O ponto 
alto da festa é o acen-
dimento das luzes da 
Praça das Mães e da 
Igreja Nossa Senhora 
do Pilar. Quem espe-
rou por ele, não se de-
cepcionou com a estru-
tura montada para este 
ano. O prefeito Sávio 
Soares presenciou o 
acionamento, na últi-
ma sexta-feira (7), que 
disparou o espetáculo 
de luzes que encantou 
o público presente à 
cerimônia na Praça das 
Mães.

 Dentro desse 
cenário mágico, tam-
bém houve espaço 
para o já tradicional 
apresentação artística 
do Coral das Crianças 
da Escola O Sabidi-
nho. A apresentação é 
feita nas escadarias da 
Igreja Nossa Senhora 
de Pilar, onde centenas 
de crianças de todas as 
idades, ao som de mú-
sica de fundo, entoam 
canções natalinas co-
nhecidas do público.
 O prefeito Sá-
vio Soares não escon-
deu a emoção com o 
acendimento das luzes: 
“Me sinto realizado 
pela grande presença 
de público para presti-
giar um maiores even-
tos da cidade. Este ano, 
mesmo com as dificul-
dades, estamos reali-
zando o evento “Luzes 
Natalinas”, um presen-

te da Prefeitura para os 
Pilarenses e para os tu-
ristas que visitam nos-
sa cidade”, definiu.
 Muitas famí-
lias participaram da 
cerimônia de acendi-
mento das luzes além 
da apresentação do 
Coral, uma delas, a de 
Glenia Maisa de Frei-
tas. Acompanhada do 
marido, ela elogiou a 
apresentação do coral 
e a decoração da Pra-
ça da mães. “Foi um 
evento que superou 
minhas expectativas”, 
afirmou. Da mesma 
forma, a família de Eli-
sabete Maria da Rosa, 
que a cada ano vai a 
Pilar para assistir ao 
espetáculo da inaugu-
ração das luzes de Na-
tal. “Não é a primeira 
vez que a gente vem. 
Está tudo muito boni-
to”, classificou

Essa importante conquista advém do trabalho incansável dos vereadores Tiago Dietz e Pedrinho Sem Terra

Incra entrega 55 títulos
definitivos para assentados de Crixás

 Com a pre-
sença do coordenador 
regional Tiãozinho, a 
Superintendência do 
Incra em Goiás dispo-
nibilizou 55 Títulos de 
Domínio dos lotes de 
terras a famílias assen-
tadas em dois assenta-
mentos do municípios 
de Crixás. Foram 23 
títulos no assentamen-
to Antônio Tavares, an-
tigo Riachão, e outros 
32 no Victor Manoel, 
antigo Caracol, uma 
conquista que resulta 
do trabalho incansável 
do vereador Pedro Fer-
nandes Neto, mais co-
nhecido por Pedrinho 
Sem Terra, do PDT, que 
há muito tempo está 
nessa luta, com o apoio 
irrestrito do também 
vereador e presiden-
te da Câmara Tiago 
Dietz, do PSDB.
 De acordo com 

o vereador Tiago Dietz, 
essa conquista repre-
senta uma importante 
vitória dos assentados, 

que após cumprirem as 
obrigações contratuais 
com o Incra conquis-
tam o que lhes é de di-

reito constitucional. “É 
um momento de muita 
alegria poder presen-
ciar a entrega desses 

títulos, tão esperados 
e sonhados por essas 
famílias. Quero dizer 
que nós continuaremos 
a luta com o objetivo 
de conseguirmos mais 
benefícios para o povo 
de Crixás. Agradeço ao 
coordenador do Incra 
Tiãozinho pelo empe-
nho e dedicação, que 
nos foi muito útil nessa 
labuta”, disse o presi-
dente Tiago Dietz.
 Pedrinho Sem 
Terra também não es-
condeu a alegria em 
ver os títulos serem en-
tregues, e comemorou: 
“Estamos nessa luta há 
bastante tempo e esse 
momento nos traz o 
gosto bom da vitória. 
Quero agradecer ao co-
lega Tiago Dietz, que 
foi um grande parceiro 
na busca desse benefí-
cio e ao nosso coorde-
nador Tiãozinho, que 

nunca mediu esforços 
para nos ajudar. Aos as-
sentados beneficiados 
nossos parabéns, vocês 
também desempenha-
ram um papel impor-
tante para que isso fosse 
concretizado, se organi-
zando, organizando a 
papelada. Momento de 
muita felicidade mes-
mo”, festejou.
 O título é um 
direito constitucional 
do assentado. O Con-
trato de Concessão de 
Uso (CCU) assegura 
aos assentados o aces-
so à terra, aos créditos 
disponibilizados pelo 
Incra e a outros progra-
mas do Governo Fede-
ral de apoio à agricul-
tura familiar. O Título 
de Domínio é o instru-
mento que transfere a 
propriedade rural ao 
beneficiário da refor-
ma agrária em caráter 
definitivo. O assentado 
deve realizar o registro 
do imóvel rural no car-
tório de sua comarca. 
O documento é inego-
ciável e intransferível 
por 10 anos, conforme 
o Artigo 189, da Cons-
tituição Federal.

Fotos: Lanuzio Vicente

Fotos: Lanuzio Vicente

Os vereadores Tiago Dietz e Pedrinho Sem Terra comemoram junto com os beneficiados
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UirapuruRecital

Prefeitura leva o ensino da música para comunidade local através de uma bem sucedida parceria com o Projeto Talentos de Ouro

Em Uirapuru, I Recital Talentos
de Ouro emociona público presente

 No último dia 
28 de novembro aconte-
ceu na cidade de Uira-
puru o Primeiro Recital 
Talentos de Ouro, que 
levou muita emoção 
ao público presente no 
Centro Comunitário de 
Uirapuru, onde ocorreu 
o evento. De cima do 
palco, era possível ver 
as lágrimas correndo 
nos rostos emocionados 
de pais, autoridades, 
amigos e comunidade 
em geral, que ali esta-
vam para prestigiar a 
primeira apresentação 
dos alunos atendidos 
pelo projeto no muni-
cípio, os quais fizeram 
belas e encantadoras 
apresentações. As fa-
mílias estão agradeci-
das pela implantação 
do projeto no municí-
pio, que é coordenado 
por Celcídia Amorim e 
atende cerca de 100 alu-
nos com idades entre 6 
e 50 anos, com o objeti-
vo de levar o ensino da 
música para a comuni-
dade local.
 Durante o re-
cital, várias apresenta-
ções foram realizadas 
e, entre elas, pais e alu-
nos subiam ao palco 
para dar depoimentos 
sobre a importância 
da instalação do proje-
to no município, entre 
esses depoimentos, um 
dos mais emocionantes 
e arrebatadores foi o 
da senhora Aidia Gue-
des de Paiva Carvalho, 
que discorreu sobre as 
mudanças de sua neta 
Eloá Isadora Paiva, 
após o projeto. Segun-
do ela, Eloá é órfã de 

mãe e antes do projeto 
mal conseguia ler, era 
uma aluna que tinha 
muitos problemas de 
aprendizagem e déficit 
de atenção. No entan-
to, a aula de música a 
ajudou no desenvolvi-
mento na escola e hoje 
já está entre as melho-
res da sala. “Quando 
minha neta fica triste, 
muitas vezes pensando 
na mãe, ela entra para 
o quarto, toca a flauta e 
volta a sorrir, fica feliz”, 
disse com lágrimas nos 
olhos Aidia Guedes.
 Quem também 

não conteve a emoção 
durante as apresenta-
ções dos alunos foi a co-
ordenadora do projeto 
Celcídia Amorim, que 
falou de sua felicidade 
ao ver, tão rápido, um 
resultado tão positivo. 
“O que vimos aqui hoje 
foi maravilhoso, nos-
sos talentos são fantás-
ticos e estamos muito 
contentes por essa par-
ceria com o projeto ide-
alizado e desenvolvido 
pela produtora cultural 
Joyce Espínola Ferreira 
Tavares. Além do en-
sino da arte de tocar 

instrumentos musicais, 
o projeto também está 
contribuindo para a 
melhoria das vidas das 
famílias em seu dia-a-
-dia, como vimos nos 
depoimentos de pais e 
alunos”, disse Celcídia.
 É importan-
te destacar que, para 
o projeto Talentos de 
Ouro se tornar uma re-
alidade em Uirapuru, 
foi preciso a consoli-
dação de uma impor-
tante parceria entre a 
Prefeitura e o Projeto, 
por meio da qual o po-
der público garantiu 

apoio financeiro para 
a instalação do proje-
to no município, fator 
importante para que 
ações como essas sejam 
realizadas no municí-
pio, uma parceria de 
sucesso que, segundo 
Joyce Espínola só deu 
certo devido a união 
entre os dois agentes. 
“Não atribuímos a nós 
mesmos esses resulta-
dos, somos apenas a 
soma do trabalho de 
uma grande equipe 
que não mediu esforços 
para realização dessas 
ações. Obrigada a toda 
Gestão da Prefeitura 
Municipal de Uirapu-
ru pela parceria com 
o Projeto Talentos de 
Ouro. Faço esse agra-
decimento nas pessoas 
do senhor prefeito Ail-
ton Bila e a secretária 
de Assistência Social 
Celcidia Amorim”, dis-
se Joyce em sua página 
oficial do facebook. 
 Ainda em sua 
página no facebook, a 
produtora cultural e 
idealizadora do proje-
to Joyce Espínola afir-
mou: “Muita emoção é 
o que descreve o I Re-
cital Talentos de Ouro 
em Uirapuru. Não foi 

possível conter as lá-
grimas, do palco à pla-
téia, grandes emoções 
foram vividas. Além 
de belíssimas apresen-
tações, para nossa sur-
presa os depoimentos 
de pais e alunos, que 
subiram ao palco para 
agradecer e dizer o 
quanto a música contri-
buiu para vida cotidia-
na deles, o que nos re-
afirma que estamos no 
caminho certo, fazendo 
a diferença em muitas 
vidas. Não temos pa-
lavras para agradecer 
a Deus por tantas con-
quistas, os resultados 
vão muito além da per-
formance musical, o 
que nos alegra e enco-
raja a continuar fazen-
do esse trabalho com 
muito amor, excelência 
na qualidade de ensino 
e comprometimento. 
Os alunos deram um 
show, os pais ficaram 
lisonjeados, a comu-
nidade prestigiou e 
aplaudiu alusivamen-
te cada apresentação. 
O objetivo do projeto 
é, também, contribuir 
para que as pessoas, 
além da música, te-
nham uma melhora na 
vida cotidiana”.

Prefeito Bila e primeira-dama Neuza Aparecida (ao centro) fizeram questão de 
estarem presentes no Recital

Fotos: Divulgação
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Pilar de Goiás Cultura

Construída por volta de 1.750, a Casa da Princesa, um dos principais patrimônios
históricos do município, estava fechada para reformas há 2 anos

Parlamentares se reúnem em sessão solene para eleição da nova mesa Diretora da Câmara para o biênio 
2019/2020 e escolhem André Mariano como novo presidente da Casa

Museu Casa da Princesa é reaberto 
ao público em Pilar de Goiás

André Mariano será o próximo presidente da 
Câmara de Vereadores de Santa Terezinha

 Na manhã do 
último dia 06 de dezem-
bro aconteceu, em Pilar 
de Goiás, a primeira ex-
posição de reabertura do 
Museu Casa da Princesa, 
que estava fechado havia 
2 anos, para reformas. 
O evento contou com a 
presença de populares 
e de diversas autorida-
des como o prefeito Sá-
vio Soares, vice-prefeito 
João Grilo, vereador An-
dré Corsine, vereadora 
Anyelma Castilho, Cláu-
dio Fernandes, da Clan 
Design, o secretário de 
Cultura Nerilton Divi-
no Batista e seu assessor 
Ademar Lourenço, e o 
Museólogo Tony Boita, 
diretor do Museu Casa 
da Princesa, Museu das 
Bandeiras e do Museu 
Arte Sacra da Boa Mor-
te, em Goiás. Vale pon-
tuar, que essa primeira 
exposição homenageou 
um personagem funda-
mental para a história 
do museu: o ex-zelador 
da instituição Antônio 
Gomes, ou “Seu Tição”, 

como é carinhosamente 
conhecido pela comuni-
dade local e foi o grande 
responsável por reunir e 
catalogar, durante anos, 
a maior parte do acervo 
da Casa da Princesa.
 Em entrevista 
ao nosso periódico, o 
Museólogo Tony Boita 
ressaltou que a reaber-
tura do museu foi um 
fator importante para 
a comunidade pilaren-
se que, em sua opinião, 

merece esse bem cultu-
ral, esse edifício histó-
rico. “O Iphan fez um 
belíssimo trabalho de 
restauração na primeira 
etapa de trabalho e nós 
do Ibram agora entre-
gamos a segunda etapa 
que nos compete, que é 
a restauração e revita-
lização do acervo e da 
nova museografia, que 
foi entregue à comuni-
dade. Tentamos traba-
lhar com o sentimento 

de colaboração que Seu 
Tição tão bem fazia. En-
tão, nessa nova gestão, 
o que a gente quer fazer 
é exatamente tentar res-
gatar os ensinamentos 
que Seu Tição nos pas-
sava e tentar reproduzir 
isso da melhor forma 
possível. Por isso, quero 
dizer que essa exposição 
hoje foi entregue, mas 
constantemente será 
alterada e modificada, 
justamente para tentar 

sempre rememorar a 
memória de Seu Tição, 
uma vez que essa expo-
sição foi pensada para 
ele, por ele e com ele”, 
disse Tony Boita.
 De acordo com 
o prefeito Sávio Soares, a 
reabertura do museu traz 
de volta ao município a 
alegria de ver exposta a 
história de Pilar de Goi-
ás e de sua gente, e ainda 
será de fundamental im-
portância para o fomento 
do comércio local, com 
as visitas dos turistas. 
“Trata-se de um prédio 
construído há quase 270 
anos que trás histórias de 
nossos antepassados em 
imagens e utensílios da 
época, de uma riqueza 
cultural sem igual. Quero 
aproveitar o espaço para 
agradecer ao Iphan e ao 
Ibram pelo empenho na 
restauração de nosso mu-
seu e convidar toda a po-
pulação de Pilar de Goi-
ás, da região, do Estado 
e do Brasil para visitar 
nossa cidade e conhecer 
nossas histórias. Além 
do Museu Casa da Prin-
cesa temos aqui em Pilar 
de Goiás outros casarões 
de arquitetura colonial, 
as igrejas construídas 
por escravos entre ainda 
no século XVII, além de 
belas cachoeiras. Tenho 
certeza que você vai 

gostar do passeio”, disse 
o prefeito. 
 O Museu Casa 
da Princesa abriga acervo 
composto por cerca de 
1,2 mil itens que incluem 
documentos históricos, 
fotografias, mobiliário, 
utensílios sacros, domés-
ticos, de trabalho (enge-
nho, mineração e tear) e 
também instrumentos de 
tortura utilizados nos ca-
sarões de fazendas goia-
nas dos séculos XVIII, 
XIX e XX. Nos anos de 
2016 e 2017, o museu pas-
sou por obra de restaura-
ção, em parceria entre o 
Iphan, que contemplou 
áreas estruturais do pré-
dio, como telhado, forro, 
piso, instalações elétricas, 
drenagem e requalifica-
ção dos banheiros (foram 
restaurados esteios, for-
ros, pintura e esquadrias 
do imóvel histórico, que 
possui doze cômodos e 
quintal, com área total de 
722,81 m²), e o Ibram, que 
garantiu a atualização de 
seu plano museológico, 
realização do inventá-
rio de todo o acervo do 
museu. O Museu Casa 
da Princesa, localizado 
em Pilar de Goiás ficará 
aberto ao público às ter-
ças-feiras, das 9h às 13h; 
de quarta-feira a sábado, 
das 9h às 18h; e aos do-
mingos, das 13h às 18h.

 Com a presença 
de um grande número 
de populares, entre eles 
comerciantes, autori-
dades políticas, eclesi-
ásticas e militares, os 
vereadores de Santa Te-
rezinha de Goiás, aten-
dendo a convocação da 
atual Mesa Diretora da 
Casa, se reuniram na 
noite do último dia 14 
de novembro, quarta-
-feira, para uma sessão 
solene que teve o objeti-
vo de eleger o próximo 
presidente do Legisla-
tivo Municipal, para o 
biênio 2019/2020. 
 C o o r d e n a d a 
pelo atual presiden-
te, Usiel Muniz Cabral 
(DEM), a sessão teve iní-
cio às 20h00 com a cos-
tumeira leitura de um 
trecho bíblico e, em se-
guida, foi feita a chama-

da dos vereadores pre-
sentes, constatando que 
apenas cinco dos nove 
parlamentares estavam 
presentes, garantindo, 
apesar disso, o quórum 
necessário para a conti-
nuidade dos trabalhos. A 
sessão mais uma vez foi 

transmitida ao vivo pelo 
facebook, mostrando a 
lisura e a transparência 
dos trabalhos. 
 Para concorrer 
às eleições, duas cha-
pas foram protocoladas, 
“Vitória em Cristo”, que 
apresentou como candi-

dato a presidente o ve-
reador André José dos 
Santos (MDB), e “Tudo 
Posso Naquilo que me 
Fortalece”, encabeçada 
pelo vereador Moisés 
de Morais Pinto (PROS). 
Contudo, apenas a chapa 
“Vitória em Cristo” foi 

declarada apta a dispu-
tar as eleições, haja vista 
que a outra não cumpriu 
requisitos necessários 
para seu registro, segun-
do o presidente da Câ-
mara, Usiel Cabral. 
 Após sua expla-
nação sobre os ocorri-
dos, o presidente Usiel 
Cabral pediu que fosse 
feita a leitura do edital 
e colocou em votação 
a chapa única Vitória 
em Cristo, que obteve 
a aprovação absoluta 
dos cinco parlamenta-
res ali presentes, decla-
rada eleita para con-
duzir os trabalhos da 
casa durante o biênio 
2019/2020. 
 Para o vereador 
e presidente eleito da 
Câmara Municipal, An-
dré José dos Santos, ou 
André Mariano como é 

conhecido, o momento 
é de muitas alegrias e de 
agradecimentos a Deus. 
“Meu coração está cheio 
de gratidão a Deus por 
ter colocado ao seu lado 
companheiros bons nes-
sa batalha, nos garantin-
do a grata satisfação de 
sermos eleito presidente 
dessa Casa Legislati-
va. Vou conduzir meu 
trabalho com dedica-
ção e respeito a todos 
os vereadores, dando 
continuidade ao bom 
trabalho que vem sendo 
realizado pelo presiden-
te Usiel, afirmou.
 A nova mesa di-
retora da Câmara para 
o biênio 2019/2020, 
que será empossada 
em primeiro de janei-
ro de 2019 ficou com a 
seguinte composição: 
presidente, André José 
dos Santos (MDB); vice-
-presidente, Jair de Lima 
Notto; primeiro-secretá-
rio, Usiel Muniz Cabral 
(DEM); segunda secre-
tária, Creuza Marques 
de Souza (PDT) e, como 
vogal, Ahilton de Lima 
Venâncio (DEM).

Fotos: Lanuzio Vicente

Sávio Soares, vereadores e secretários compareceram na reabertura do Museu

André Mariano em três momentos: dando seu voto, assinando o livro de ata e 
posando com a nova mesa diretora

Fotos: Lanuzio Vicente
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CrixásSorteio

Uma Pick UP Fiat Strada 1.4 e uma moto Honda Bros 0km foram sorteados na tarde do último dia 24 de novembro,
através da campanha de capitalização premiada 2018

O vereador foi eleito presidente da Mesa Diretora da Casa em sessão realizada na manhã
do último dia 05 de dezembro

SICOOB do Vale Rio Crixás sorteia
prêmios entre seus cooperados

Câmara de Vereadores de Pilar terá
André Corsine como presidente em 2019

 Com o objeti-
vo de estimular seus 
associados a investir 
em quotas partes da 
cooperativa, adqui-
rindo assim reservas 
financeiras e com isso 
oferecer ao quadro de 
cooperados mais uma 
opção de investimento 
a médio e longo prazo, 
o Sicoob do Vale Rio 
Crixás lançou, em 06 
de março desse ano, a 
campanha de capitali-
zação premiada 2018, 
a qual encerrou oficial-
mente no último dia 24 
de novembro, com a 
realização do sorteio de 
valiosos prêmios: uma 
picape Fiat Strada 1.4 e 
uma moto Honda Bros, 
ambos 0km. O sorteio 
aconteceu no setor de 
alimentação da Praça 
da Bíblia, em Crixás, 
com início às 17h00.
 Para participar 
da campanha, direcio-
nada aos cooperados, 
o associado precisava 
adquirir no mínimo 
um cupom no valor de 
mil reais. No entanto, 
o valor dos cupons fo-
ram integralizado 100% 
na conta capital do as-
sociado, e esse valor 

 Filiado ao 
MDB, o vereador por 
Pilar de Goiás André 
Corsine do Carmo 
será o presidente da 
Câmara Municipal no 
ano de 2019, após ser 
eleito pelos demais co-
legas parlamentares 
em sessão realizada na 
manhã do último dia 
05 de dezembro. Além 
de André na presidên-
cia, a Mesa Diretora da 
Casa terá outros três 
componentes, sendo: 
Ronyvon dos Reis Emi-
dio, vice-presidente; 

integralizado na cam-
panha de capitalização 
2018 terá remuneração 
de 0% a 100% da taxa 
referencial do Sistema 
Especial de Liquidação 
e de Custódia – Selic. 
Os felizardos do dia do 
sorteio foram: José de 
Arimateia Diniz, que 
ganhou a moto com 
o cupom 493, e Ema-
nuel Marques Macedo, 
que levou para casa a 
pick up Strada, com o 
cupom 595. Importante 
destacar, que o sorteio 
aconteceu com total 
transparência.
 Em entrevista 
ao nosso periódico, o 
presidente do Conse-
lho de Administração 
do Sicoob do Vale Rio 
Crixás, Adão José de 
Campos, afirmou que 

a campanha de capi-
talização premiada foi 
de fundamental im-
portância para institui-
ção, pois a participação 
efetiva dos cooperados 
contribui de forma sig-
nificativa para o cresci-
mento da cooperativa, 
incrementando com 
isso o patrimônio de re-
ferência da instituição. 
“Com certeza, além de 
incentivar nossos coo-
perados a investir em 
capitalização, essa cam-
panha vai colaborar 
para o alcance de nos-
sas metas estabelecidas 
no plano de atividades 
para esse ano”, disse.
 Quest ionado 
sobre a eficácia da cam-
panha para o aumento 
do patrimônio de refe-
rência da cooperativa 

e consequentemente 
para seu fortalecimen-
to, Adão José de Cam-
pos afirmou que foi 
um sorteio muito pro-
dutivo para a coopera-
tiva, pois cerca de 850 
cupons foram adquiri-
dos. “Quero aproveitar 
o momento para agra-
decer a cada cooperado 
que colaborou conosco 
nessa ação e, aprovei-
tando a chegada do fim 
de ano, desejar a todos 
boas festas. Quero di-
zer àqueles que ainda 
não têm conta no Si-
coob, que nos procure; 
venha conhecer nossos 
produtos e abrir uma 
conta na cooperativa 
se tornando assim um 
cooperado, pois o co-
operativismo hoje é o 
caminho ideal para o 

Anyelma Pereira Cas-
tilho, primeira-secretá-
ria e Hercules Magno 
Soares Lima, segundo 
secretário.
 Vale pontuar, 
que essa será a segunda 
vez que André Corsine 
conduzirá os trabalhos 
do Poder Legislativo, 
o que indica a realiza-
ção de uma boa gestão, 
pois trás consigo muita 
experiência. “Agrade-
ço aos demais colegas 
vereadores pela vota-
ção, pelo apoio e pela 
confiança a mim confe-

crescimento. Obrigado 
a todos”, finalizou.
 O ganhador da 
picape Strada Emanuel 
Marques Macedo, que 
estava em casa e rece-
beu a informação pelo 
telefone de que havia 
ganhado o carro, falou 
com nossa reportagem 
e manifestou sua alegria 
em ser contemplado 
com um prêmio tão va-
lioso. “Estou muito feliz, 
pois além de eu ter feito 
minha capitalização, au-
mentando meu capital 
no Sicoob, ainda tive 
a felicidade de ganhar 
esse carro. Agradeço 
primeiramente a Deus 
e depois ao Sicoob, por 
essa oportunidade. Eu 
não esperava essa notí-
cia, estava em casa dor-
mindo quando fui acor-

rida. Vamos trabalhar 
para não decepcionar 
essa confiança. O que a 
gente quer aqui na Câ-
mara é atuar em todo 
o município, apoiando 
as iniciativas da admi-
nistração que sejam de 
interesse popular, com 
a colaboração dos cole-
gas parlamentares, da 
população e, se Deus 
quiser, avançar mais 
ainda aqui na Câma-
ra”, disse André.
 Além de inúme-
ros populares, a sessão 
que elegeu André Cor-

dado com a ligação para 
informar que eu havia 
sido o ganhador. Achei 
que era um sonho, mas 
foi realidade”, disse sor-
ridente o ganhador, que 
concluiu: “Eu realmen-
te estava precisando de 
um carro como esse, 
pois tenho uma empre-
sa de construção civil e 
esse veículo realmente 
veio em uma hora mui-
to boa. Vale realmente à 
pena associar ao Sicoob. 
É uma cooperativa di-
ferenciada onde você é 
um dos donos da Insti-
tuição Financeira, com 
baixas taxas e bom aten-
dimento. Quem ainda 
não é associado, asso-
cie-se, temos agência em 
Crixás-GO e Santa Te-
rezinha de Goiás-GO”, 
finalizou.

sine contou com a pre-
sença do prefeito Sávio 
Soares, que é do mesmo 
partido político do pró-
ximo presidente e do 
vice-prefeito João Grilo, 
além de parentes dos 
vereadores. O prefeito 
Sávio destacou o bom 
trabalho realizado pela 
Câmara de Vereadores 
e parabenizou André 
Corsine pela conquista. 
“Os vereadores de Pilar 
de Goiás têm caminha-
do junto com o Executi-
vo, sempre trabalhando 
e pensando no bem da 
população pilarense, e 
na melhoria de nossa ci-
dade. Parabenizo todos 
os parlamentares pela 
dedicação e ao André 
Corsine por conquistar 
mais uma vez o cargo 
de presidente da Casa”, 
disse o prefeito.

Fotos: Lanuzio Vicente

Manoel Marques recebendo das mãos da 
diretoria do Sicoob a chave do carro Corpo diretivo do Sicoob do Vale Momento do sorteio

Fotos: Lanuzio Vicente
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Pilar de Goiás Balanço

FGM entrega Honra do Mérito Municipalista aos Prefeitos Goianos
 Prefeitos e Pre-
feitas de todos as regi-
ões do Estado de Goiás 
foram homenageados 
no II Fórum Goiano de 
Gestores Municipais, 
realizado nesta quarta-
-feira com a entrega do 
diploma de Honra ao 
Mérito Municipalista, 
pelos serviços presta-
dos frente as suas ad-
ministrações.
 O Presidente 
da FGM Haroldo Na-
ves, O vice-presidente 
“Cunha”, e o ex-pre-
sidente da entidade 
Gilmar Alves foram os 
responsáveis pela en-
trega. Na oportunida-
de foram entregues aos 
chefes do executivo um 
brinde oferecido pela 

Federação Goiana de 
Municípios.
 Haroldo Na-
ves, presidente da 
FGM, destacou a ho-
menagem aos gestores 
municipais.
 “A FGM, re-
conhece através dessa 
condecoração o traba-
lho de todos os Prefei-
tos e Prefeitas goianos, 
como salientou o Pre-
feito Iris Resende, os 

administradores pú-
blicos são verdadeira-
mente heróis. Foi um 
ano de extrema difi-
culdade, mais com o 
empenho de todos con-
seguiram trazer bene-
fícios aos mais de seis 
milhões de goianos”, 
ressalta o líder munici-
palista.
 Uma das ho-
menageadas foi a Pre-
feita Selma Bastos da 

Cidade de Goiás, que 
destacou os avanços 
que a FGM trouxe aos 
Municípios Goianos.
 “A Federação 
Goiana de Municípios, 
sempre pautou as de-
mandas municipais e 
nos auxiliam em um 
trabalho técnico para 
os Prefeitos. Cidade de 
Goiás tem muito agra-
decer a FGM e o pre-
sidente Haroldo Na-

Naquilo que já se tornou tradição, o prefeito de Pilar de Goiás reuniu representantes da imprensa regional para
apresentar ações do ano que se encerra

Prefeito Sávio Soares faz
balanço de mais um ano de mandato

 Como já aconte-
ce em todo fim de ano, 
o prefeito do município 
de Pilar de Goiás, Sávio 
Soares (MDB) convo-
cou a imprensa da re-
gião para a tradicional 
prestação de contas das 
ações realizadas ao lon-
go do ano em entrevista 
coletiva, que aconteceu 
na manhã do último 
dia 05 de dezembro. Na 
ocasião, o prefeito fez 
balanço da sua gestão e 
revelou que teve de fa-
zer ajustes importantes 
para conseguir avanços 
na cidade. O prefeito 
também destacou o que 
espera para o próximo 
ano, quando um novo 
governador e um novo 
presidente assumem 
mandatos.
 No geral, o 
prefeito Sávio afirmou 
aos jornalistas presen-
tes, entre eles repre-
sentantes do Imprensa 
do Cerrado, que neste 
ano vários projetos de 
grande importância 
foram entregues para 
a população e muitos 
ainda estão por vir, 
destacando que sua 
administração iniciou 
o ano de 2018 a todo 

o vapor, com grandes 
obras e criação de pro-
gramas sociais para os 
moradores. Vale lem-
brar, que recentemente 
uma pesquisa do Ín-
dice Firjan de Gestão 
Fiscal (IFGF), do Rio 
de Janeiro, classificou 
Pilar de Goiás na 3ª 
posição no Estado, no 
ranking de responsa-
bilidade fiscal e em 56º 
lugar em todo o Brasil. 
Acompanhe abaixo o 
balanço do prefeito.
 De acordo com 
o prefeito, apesar da 
crise que os pequenos 
municípios enfrenta-
ram neste ano, em Pilar 
de Goiás, sua adminis-
tração soube driblar 
a crise e manter uma 
agenda positiva com a 
entrega de obras e be-
nefícios. “Na zona ru-
ral entregamos pontes, 
mata-burros, recupera-
mos todas as estradas 
com cascalhamento e 
nivelamento. Inaugura-
mos obras importantes 
como o novo Estádio 
Municipal, praças, cal-
çadas, além de adquirir 
várias veículos, ambu-
lância, caminhão e tra-
tores”, disse.

 Quest ionado 
sobre suas perspecti-
vas para o ano de 2019, 
Sávio Soares disse que 
está bastante otimista, 
pois, depois de 20 anos 
de um mesmo governo, 
o povo elegeu Ronaldo 
Caiado e disse acredi-
tar que ele, Ronaldo 
Caiado, trará um novo 
norte para o povo goia-
no. “Nós, em especial 
estamos bastante con-
fiantes de que Pilar ga-
nhará muito com essa 
nova gestão. Não sei se 
foi pessoal ou por causa 
de política, mas o nos-
so município não era 
bem visto nos governos 
anteriores. Para ser ter 
uma ideia, não recebe-
mos nada desse progra-
ma Goiás na Frente”, 

afirmou o prefeito.
 O prefeito disse 
ainda que não sabe a 
razão pela qual o mu-
nicípio de Pilar não foi 
contemplado com o 
Goiás na Frente, haja 
vista que todos os trâ-
mites legais foram rea-
lizados pela prefeitura. 
“Apresentamos todas 
as documentações exi-
gidas e, mesmo assim, 
não recebemos sequer 
um centavo para obras. 
Mas não ficamos pre-
sos a isso. O municí-
pio conseguiu avançar 
muito com outros par-
ceiros como o próprio 
Senador Caiado, os de-
putados Lincoln Tejota, 
Pedro Chaves, Daniel 
Vilela e muitos outros. 
Isso superou a falta do 

apoio do estado”, disse.
 Sobre a receita 
para conseguir manter 
uma agenda positiva de 
entrega de obras mes-
mo com pouca receita, 
o prefeito Sávio Soares 
disse que sua adminis-
tração enfrentou em 
2018 as mesmas dificul-
dades dos outros mu-
nicípios, mas agiu com 
planejamento, estabe-
lecendo prioridades e 
dando atenção maior 
para essas prioridades, 
mas afirmou que, para 
isso, teve que fazer uma 
gestão com austerida-
de, contendo gastos. 
“Além disso, contamos 
com o apoio dos depu-
tados federais e sena-
dores e isso nos ajudou 
muito”, afirmou.
 Ainda segundo 
o prefeito, outro fator 
positivo de sua gestão é 
que, graças ao zelo pelo 
erário público, a admi-
nistração de Pilar de 
Goiás não precisará de-
mitir funcionário para 
fechar contas. “Em nos-
sa administração sem-
pre valorizamos muito 
os nossos servidores. 
Desde 2013 pagamos 
dentro do mês traba-

lhado. Muitos falam 
que nosso município 
recebe muito recursos 
por meio de impostos 
da Mineradora. De fato 
é muito importante, 
mas todos sabem tam-
bém que essa empresa 
foi vendida e muitas 
empresas terceirizadas 
que prestavam serviços 
aqui tiveram que sair, 
fazendo com que a re-
ceita caísse muito. Tere-
mos que planejar nos-
sas ações para trabalhar 
com recursos cada vez 
menores”, assegurou.
 Ao fim da entre-
vista, o prefeito respon-
deu questionamentos 
sobre políticas. Segun-
do ele, as eleições des-
se ano foram atípicas, 
mostraram que a socie-
dade estava carente de 
mudanças e destacou a 
importância da rede so-
cial nesse processo. “Os 
novos políticos têm 
que acompanhar essa 
mudança, caso contrá-
rio estarão perdidos”, 
disse. Questionado 
sobre nomes para sua 
sucessão nas eleições 
de 2020, ele respon-
deu: “Dentro do nosso 
grupo temos excelentes 
nomes, mas acredito 
que ainda seja muito 
prematuro trabalhar-
mos esse assunto. O 
foco agora é a gestão e 
é nisso que estamos fo-
cados. Com certeza até 
lá teremos um nome de 
consenso”, concluiu.

ves sobre todas a suas 
ações municipalistas.
 O Prefeito de 
Caiapônia, Caio Lima, 
salientou o trabalho 
da FGM frente a causa 
municipalista.
 “A FGM é uma 
entidade que a está 
atuando de forma a 

buscar soluções para as 
cidades goianas, com 
a entidade inúmeros 
benefícios foram alcan-
çados aos Municípios 
Goianos”. Agradeço a 
honraria e cumprimen-
to o trabalho feito pelo 
Presidente, Haroldo 
Naves.

Prefeito Sávio respondendo as perguntas dos repór-
teres na coletiva de imprensa

Fotos: Divulgação

Prefeito dos quatro cantos do Estado compareceram para receberem seus diplomas

Presidente da FGM Haroldo Naves, foi o grande anfi-
trião da festa
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CrixásEducação

O programa, que acontece por meio de parceria entre o projeto Talentos de Ouro e Prefeitura beneficia cerca
de 1.200 alunos da rede municipal de ensino

Crixás tem música nas Escolas

 Uma importan-
te parceria entre o proje-
to Talentos de Ouro e a 
Prefeitura Municipal de 
Crixás tem possibilita-
do no município o ensi-
no da música nas esco-
las públicas municipais, 
que beneficia cerca de 
1.200 alunos. Cada Es-
cola tem atendimento 
individualizado, e as 
aulas são oferecidas nas 
salas de aulas semanal-
mente com práticas e 
vivências musicais que 
contribuem para o de-

senvolvimento integral 
dos alunos.
 De acordo com 
Joyce Espínola Ferreira 
Tavares, coordenadora 
do projeto Talentos de 
Ouro, o projeto oferece 
todo suporte musical 
que vai desde o con-
teúdo didático disci-
plinar ao repertório de 
apresentações e, em 
contrapartida, a Prefei-
tura contribui com cus-
teio de profissionais. 
“O objetivo desse pro-
jeto é utilizar a música 

Escola Municipal Joaquim de SouzaEscola Municipal Sebastião de BritoCreche Municipal Nair Maciel

como ferramenta de 
transformação social e 
melhoria na qualidade 
de vida dos estudan-
tes”, comenta Joyce.

 O projeto Ta-
lentos de Ouro é patro-
cinado pela AngloGold 
Ashanti através da Lei 
de Incentivo a Cultu-

ra em parceria com a 
Prefeitura. Desde sua 
fundação, em 2013, já 
atendeu milhares de 
crianças tornando aces-

síveis os benefícios da 
educação musical, que 
tem feito a diferença na 
vida dos alunos atendi-
dos pelo projeto.

Escola Municipal Izabel Miranda

Escola em Tempo Integral Ursulino Tavares Leão

Escola SESI

Escola Municipal Horizonte Novo

Escola Municipal Adalberta Francisca 
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Crixás Cultura

Em apenas dois anos de administração, o prefeito, que assumirá Secretaria de Estado no governo de
Ronaldo Caiado em janeiro, realizou diversas obras e ações no município 

Marcos Cabral deixará grande legado de
desenvolvimento para Santa Terezinha de Goiás

 No início de ja-
neiro do ano que vem o 
prefeito de Santa Tere-
zinha de Goiás Marcos 
Ferreira Cabral (DEM) 
deixará a administração 
do município para assu-
mir, em Goiânia, na ges-
tão do governador eleito 
Ronaldo Caiado, de seu 
partido, a Secretaria de 
Estado do Desenvolvi-
mento Social, mas dei-
xará um grande legado 
de obras e ações reali-
zadas no município ao 
longo desses dois anos 
de administração, que 
abrangem todos os seto-
res da sociedade. Cabral 
já foi vereador, prefeito 
eleito por três mandatos 
e gerente do programa 
Asfalto Novo, o que lhe 
garante muita bagagem 
e conhecimento para 
esse novo desafio.

 Nesses dois 
anos que está à frente 
da prefeitura de Santa 
Terezinha, além de or-
ganizar a casa o prefeito 
Marcos Cabral desen-
volveu ações e realizou 

inúmeras obras impor-
tantes no município, a 
exemplo da construção 
da Casa da Criança, 
entrega de 38 casas no 
Setor Primavera, início 
das obras do Centro de 

Reabilitação, recons-
trução e ampliação do 
hospital municipal, 
construção da nova se-
cretaria municipal da 
saúde, entrega de am-
bulâncias, aquisição de 
equipamentos para o 
hospital municipal com 
investimento superior 
a R$ 1 milhão, constru-
ção do primeiro portal 
de segurança da cida-
de, marcação de ruas e 
avenidas, instalação de 
placas de sinalização de 
trânsito, aquisição de 
um novo veículo para 
a sectária municipal 
da educação, aquisição 
de uma vassoura hi-
dráulica para limpeza 
das ruas do município, 
construção e recupera-
ção de pontes de madei-
ra e de concreto, cons-
trução do novo abrigo 

do idoso, reforma de 
5 escolas municipais, 
aquisição de um novo 
veículo para o conselho 
tutelar, aquisição de um 
novo veículo e escada 
giratória para o serviço 
de iluminação pública, 
construção de mais de 
400 metros da amplia-
ção da pista de Cooper 
e instalação da nova 
iluminação do local, 
construção do novo sis-
tema de abastecimento 
de água do setor Júlio 
Venâncio, construção 
do prédio do controle 
interno, entre outras.
 Além disso, a 
prefeitura investiu, nes-
ses dois anos de gestão 
do prefeito Marcos Ca-
bral, nas manifestações 
culturais do município, 
reconhecendo a impor-
tância da cultura local 

para a preservação de 
tradições importantes 
para a história da cida-
de, como investimentos 
em shows de renomes 
nacionais na tradicio-
nal Festa Agrojunina e 
festa de aniversário da 
cidade, como Naiara 
Azevedo, Kleo Dibah, 
Diego e Arnaldo, Vanes-
sa Camargo, Zé Ricardo 
e Tiago, Cleber e Cauan, 
entre outros. A gestão 
do prefeito Marcos Ca-
bral também garantiu 
total apoio às Cava-
lhadas de Cedrolina, a 
incluindo no Circuito 
Goiano, participou da 
realização do EcoBike, 
concedeu total apoio à 
cavalgada de Guarinos 
e ofereceu condições 
para que o município 
recebesse, pela primeira 
vez, o Rally dos Sertões.

Recital Talentos de Ouro
encanta plateia

 O auditório 
da Câmara Municipal 
da cidade de Crixás 
foi palco de mais um 
belíssimo concerto de 
música instrumental, 
que emocionou o pú-
blico presente. Trata-se 
do recital Talentos de 
Ouro 2018, que acon-
teceu no último dia 09 
de novembro a qual 
teve como objetivo 
apresentar à comuni-
dade os resultados do 
ensino aprendizagem 
dos alunos da Esco-
la de Música Talentos 
de Ouro, que atua no 
município. O proje-
to é patrocinado pela 
Anglogold Ashanti 
via Lei de Incentivo a 
Cultura, com apoio da 

Prefeitura Municipal 
de Crixás, em uma re-
alização do Ministério 
da Cultura Governo 
Federal e elaborada 
pela produtora cultu-
ral Joyce Espínola Fer-
reira Tavares.
 A idealizadora 
do projeto Joyce Es-
pínola comemorou os 
avanços do projeto no 

município bem como o 
sucesso do recital 2018. 
“Sentimo-nos honra-
dos com os resultados 
alcançados, desde o 
primeiro contato do 
aluno com a música 
às performances atu-
ais nos enchem de 
satisfação, pois além 
da formação de ins-
trumentistas musicais, 

contribuímos para a 
melhoria na qualidade 
de vida das pessoas. 
E são esses resultados 
que nos impulsionam 
a continuar trabalhan-
do com alegria para 
manter a qualidade de 
ensino e a tradição que 
conquistamos com o 
passar dos anos, por 
meio de um trabalho 

sério e comprometi-
do”, declarou Joyce. 
Vale destacar que esse 
trabalho rendeu uma 
premiação internacio-
nal ao projeto Talen-
tos de Ouro nos Esta-
dos Unidos, através 

do evento “Os Notá-
veis” promovido pela 
Foundation Brazilian 
Community Heritage 
em Nova York reco-
nheceu o projeto Ta-
lentos de Ouro como 
destaque no mundo”.

Alunos apresentando seus talentos diante de um auditótrio lotado

Fotos: Lanuzio Vicente/ Kássia Ferraz

Diversas benefícios e obras foram entregues durante 
a gestão de Marcos Cabral
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15 aparelhos já estão em Campos Verdes e outra remessa com 18 novos equipamentos chegarão em janeiro do ano que vem,
quando o Centro de Lapidação da G44 deve iniciar suas operações

Lapidart entrega primeiras
máquinas de lapidação à G44 Mineração

 O projeto de 
instalação do centro de 
lapidação da G44 Mi-
neração em Campos 
Verdes caminha a todo 
vapor e deve iniciar 
suas operações já em ja-
neiro de 2019. Para isso, 
a empresa adquiriu ma-
quinários de ponta que 
já começaram a chegar 
ao município. 
 Recentemente, 
15 desses equipamen-
tos foram entregues 
pela Lapidart – Tecno-
logia em Mineração, 
uma empresa de Belo 
Horizonte especializa-
da na comercialização 
de equipamentos de 
lapidação, que tam-
bém oferece treina-
mento básico para 
seus clientes e empre-
endedores do ramo, ao 
adquirirem seus equi-
pamentos. Vale obser-
var, que o presidente 
da G44 Brasil Saleem 
Ahmed Zaheer e a vi-
ce-presidente Josy Es-
bobar já fizeram esse 
curso oferecido pela 
empresa, na capital 
mineira.
 Saleem Ah-
med, Josy Esbobar, 
Carlos Vaz, gerente ge-
ral da G44 Mineração, 
Coronel Marcos Antô-
nio, que é executivo da 
G44 e representantes 
da Lapidart estiveram 
presentes em Campos 
Verdes, nas dependên-
cias da G44, para rece-
ber e conferir os equi-
pamentos.
 Na ocasião, 
nossa reportagem 
conversou com Sérgio 
Aspahan, diretor da 
Lapidart, que estará 
no município junta-

mente com o professor 
de lapidação Leonar-
do Guimarães propor-
cionando treinamento 
a cerca de 20 jovens, 
nessa primeira etapa. 
Para Sérgio Aspahan, 
a instalação desse 
centro de lapidação, 
além de ser uma ini-
ciativa interessante da 
G44 Mineração, pois 
vai gerar muitos em-
pregos no município, 
levará para Campos 
Verdes tecnologia de 
ponta em equipamen-
tos de lapidação, com 
conhecimentos apli-
cados. “São máquinas 
muito modernas, cria-
das por nós há 18 anos, 
nas quais as pessoas 
aprendem a lapidar 
em pouquíssimo tem-
po e o resultado final 
é que a pedra atenderá 
aos parâmetros exigi-
dos pelo mercado in-
ternacional, de forma 
que teremos pedras de 
ótima qualidade; sem 
dúvidas uma inicia-
tiva muito rica para o 
município”, disse o di-
retor da Lapidart.
 Ainda de 
acordo com Sérgio 
Aspahan, que vai co-
ordenar as aulas de 
lapidação na G44 Mi-
neração, serão minis-

tradas tanto aulas teó-
ricas quanto práticas, 
com introdução à ge-
mologia e todos os pro-
cessos da lapidação, 
desde a pedra bruta 
até a pedra lapidada e 
pronta para a exporta-
ção. Sergio afirma que, 
para participar do pro-
jeto basta ter boa von-
tade, pois a máquina 
em si já ensina, por ser 
semi-automática, mas 
ressalta que depende 
muito do interesse das 
pessoas. “Já temos uma 
equipe inicial, que esta-
va até fazendo um cur-
sinho através da pre-
feitura e nós queremos 
aproveitar essa mão de 
obra local, que já tem 
certo conhecimento 
e interesse pela área, 
mas a ideia é ampliar 
esse projeto cada vez 
e agregar novas pesso-
as”, garantiu.
 Sergio finali-
zou a entrevista lem-
brando que conhece 
Campos Verdes há 
muito anos, desde o 
início do garimpo e 
afirmou que essa é a 
primeira vez que pre-
sencia um empreen-
dimento minerário de 
tamanha grandeza. “É 
algo impressionante. 
Nunca vi antes, nem 

aqui nem em outras 
regiões do Brasil, um 
projeto com tanta or-
ganização, planeja-
mento, investimentos, 
contratação de pesso-
as, aporte financeiro, 
de forma que essa é 
uma oportunidade 
única para Campos 
Verdes. Acho que as 
pessoas devem não só 
acreditar no projeto, 
como também se senti-
rem motivadas a parti-
cipar dele, porque isso 
já está transformando 
Campos Verdes, pelo 
que nós percebemos, 
e vai transformar cada 
vez mais. As pessoas 
têm que aplaudir esse 
empreendimento da 
G44 Mineração e partici-
par dele o máximo que 
puderem”, finalizou.
 É importante 
ressaltar, que inicial-
mente esse projeto da 
escola de lapidação 
seria desenvolvido em 
Dubai, nos Emirados 
Arabes, mas o prefeito 
Haroldo Naves, junta-
mente com o gerente 
geral da G44 Minera-
ção Carlos Vaz, apre-
sentaram ao presiden-
te da empresa Saleem 
Ahmed argumentos 
para que o projeto fos-
se para Campos Ver-

des, e o convenceram. 
“A prefeitura traba-
lhou muito para isso, 
criando aqui uma es-
cola de lapidação gra-
tuitamente e com isso 
a empresa terá o pro-
fissional para traba-
lhar, gerando emprego 
e renda. Uma parceria 
importante para todo 
mundo. O empresário 
estava decidido a levar 
esse empreendimen-
to para Dubai, mas 
graças a Deus conse-
guimos convencê-lo 
a trazer para Campos 
Verdes”, disse o prefei-
to Haroldo Naves.
 Entre as 15 má-
quinas já entregues 
estão: 10 máquinas de 

lapidação; 02 máquinas 
chamadas MultiMa-
chine, com um sistema 
multifuncional inédito 
no Brasil, ideal para ser-
rar, formar, lixar, furar, 
polir e esculpir gemas 
e cabochões; calibrado-
res automáticas e vários 
outros acessórios. São 
15 máquinas nessa pri-
meira fase e, em janei-
ro, chegará uma nova 
remessa com 18 equi-
pamentos, sendo dois 
deles totalmente auto-
máticos, como uma ca-
pucheira computado-
rizada que forma uma 
pedra em um minuto, 
reproduzindo o forma-
to de um molde usado 
no aparelho.

Fotos: Lanuzio Vicente

Executivos da G44, Saleem e Josy recebendo os diretores da Lapidart

Prefeito Haroldo também vem apoiando o projeto
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Estudantes de engenharia Civil visitam
a G44 Brasil em Campos Verdes

 15 alunos da 
UniEvangélica fizeram 
uma visita técnica à 
empresa de mineração 
para conhecer o pro-
jeto arquitetônico em 
evolução da empresa, 
suas minas e assistir 
uma aula de campo
 Coordenados 
pelos professores Joa-
quim Orlando Parada 
e Charles Lourenço, 
estudantes universitá-
rios do curso de enge-
nharia civil do Centro 
Universitário UniE-
vangélica estiveram 
recentemente em 
Campos Verdes, para 
uma visita técnica à 
G44 Brasil, com o obje-
tivo de conhecer o pro-
jeto de instalação da 
empresa e suas minas. 
 Na ocasião, o 
grupo de estudantes e 

seus professores foi re-
cebido pelo presidente 
da G44 Brasil S.A. Sale-
em Ahmed Zaheer e a 
vice presidente Josy Es-
cobar, além do diretor 
Marcos António da Sil-
va e do diretor da G44 
Mineração Carlos Vaz.

 Além de co-
nhecer o projeto, os 
universitários tiveram 
uma aula de campo 
em loco, ministrada 
pelo engenheiro civil 
Kennedy da Silva Cor-
reia, responsável técni-
co pela obra executada 

nas acomodações da 
empresa no municí-
pio. Vale destacar, que 
Saleem Ahmed tam-
bém tem formação 
em engenharia civil e 
apreciou a ida dos alu-
nos à sua empresa, po-
dendo compartilhar, 

com eles, um pouco 
de seu conhecimento 
como engenheiro civil. 
 A G44 é uma 
empresa de grande 
porte que chegou há 
pouco em Campos Ver-
des e já está mudando 
o conceito de minera-
ção no município, com 
um empreendimento 
arrojado, moderno e de 
grande cunho social. 
A Mineração G44, que 
fica na Rua José Janu-
ário, no trecho do Ne-
tinho, recebeu bem os 
visitantes, que saíram 
dali impressionados 
com a estrutura da em-
presa e com a recepção 
de seus dirigentes. Para 
dar as boas vindas aos 
estudantes, a empresa 
ofereceu-lhes um refor-
çado café da manhã e 
apetitoso almoço.

 De acordo com 
o diretor da G44 Mi-
neração, Carlos Vaz, 
receber os estudan-
tes de engenharia no 
município foi motivo 
de muita alegria para 
a empresa e afirmou 
que a mesma estará de 
portas abertas para a 
comunidade acadêmi-
ca, sempre. “É sempre 
bom saber que nossas 
instalações já servem 
de referência para 
os estudantes de en-
genharia. Estaremos 
sempre à disposição 
para receber os estu-
dantes de quaisquer 
cursos. Serão sempre 
bem vindos”, afirma. 
 Ao final da vi-
sita, cerca de 10 dos 15 
estudantes ali presen-
tes viveram a experi-
ência de um passeio 
pelo subsolo da mina, 
descendo cerca de 80 
metros para conhecer, 
além da superfície, 
também a estrutura do 
subsolo.

Prefeitura de Campos Verdes confecciona
decoração de natal com garrafas pets

 O Natal de 
Campos Verdes também 
é uma festa ecológica. 
Isto porque um projeto 
desenvolvido pela pre-
feitura decorou a Praça 
da Matriz com peças 
feitas com garrafas pet. 
As peças instaladas no 
local, como árvores-de-
-natal, anjos, caixas de 
presentes, entre outros, 
foram confeccionadas a 
partir de garrafas PET. 
Todos os enfeites con-
tam também com ilumi-
nação, para embelezar 
ainda mais as noites da 
cidade.

 A primeira-
-dama, Paulenia, faz 
um pedido especial à 
população: “Gostaria 
de convidar a todos 
para prestigiarem os 
enfeites produzidos 
pela nossa equipe, que 
se dedicou muito na 
criação das peças para 
trazer um Natal cheio 
de luz e de beleza. Ve-
nha com sua família e 
aproveite essa opor-
tunidade para ver o 
resultado de um traba-
lho feito com carinho e 
muita dedicação”, diz 
entusiasmada

Haroldo Naves e primeira-dama Paulenia fizeram 
questão de acompanhar os trabalhos de perto

Fotos: Divulgação
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BARRAGEM DA SERRA GRANDE:
MONITORAMENTO E SEGURANÇA

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

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

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

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

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

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

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

Dúvida, reclamação ou sugestão, 
entre em contato!

Canal de relacionamento:
0800 7271 500
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Unidade de Crixás da AngloGold Ashanti realiza
treinamentos simulados de emergência de barragem

 Primeira edi-
ção mobilizou 50% de 
participação dos pon-
tos de encontro da po-
pulação mapeada nos 
bairros de Morada do 
Sol, Novo Horizonte 
e Horizonte Novo. No 
dia 27, foi a vez do trei-
namento ser realizado 
nos bairros Santa Iza-
bel e Vila Nova
 De forma pio-
neira, a AngloGold 
Ashanti, em parceria 
com a Prefeitura Mu-
nicipal de Crixás, re-
alizou na manhã do 
dia 21 de novembro, 
a primeira edição do 
treinamento simulado 
de emergência de bar-
ragem em Crixás.
 Participaram 
da ação 542 moradores 
e alunos, dos bairros de 
Morada do Sol, Novo 
Horizonte e Horizon-
te Novo. Com isso, o 
evento teve uma taxa 
de mobilização de 50% 
(conforme média de 
aderência por cada re-
gião). Vale destacar que 
para o Agência Nacional 
de Mineração (ANM), 
órgão regulamentador 
da atividade minerária 
no Brasil, um evento 
com taxa superior a 20% 
já é tido como exitoso.
 A comerciante 
e estudante de peda-
gogia Patrícia Alves 
dos Santos, 39 anos, se 
prontificou para aju-
dar como voluntária 
durante o simulado, 
para poder multiplicar 
as informações apren-
didas junto a seus con-
terrâneos em Crixás. 
“Os simulados são im-
portantes para prepa-
rar a comunidade para 
possíveis casos de 
emergência. Além dis-
so, as pessoas podem 
se informar melhor so-
bre como a barragem 
está funcionando nor-

malmente e sem ris-
cos”, conta. Também 
estiveram presentes no 
evento representantes 
da ANM e do Corpo 
de Bombeiro.
 No dia 27, foi a 
vez dos moradores dos 
bairros Santa Izabel e 
Vila Nova se subme-
terem ao treinamento. 
Para isso, foi realizada 
reunião preparatória, 
aberta ao público, com a 
participação dos mora-
dores para alinhamen-
to e esclarecimento de 
dúvidas sobre as rotas 
de fuga, pontos de en-
contro e procedimentos 
em caso de emergência, 
além da entrega, porta a 
porta, de material infor-
mativo.
 Tais iniciativas 
integram o Plano de 
Ação Emergencial de 
Barragem de Mineração 
(PAEBM), é organizada 
pela AngloGold Ashan-
ti em parceria com a 
Prefeitura Municipal de 
Crixás, com o apoio da 
Defesa Civil Estadual 
(CEDEC), Polícia Militar 
e outros órgãos gover-
namentais. O objetivo é 
testar os procedimentos 
de segurança e mostrar 
à população, principal-
mente aos que moram 
próximos da barragem, 
como agir em casos de 
emergência.
 “Tão impor-
tante quanto o sucesso 
do treinamento é per-
cebermos que a popu-
lação compreende e 
‘comprou a ideia’. Os 
simulados são uma 
ferramenta importante 
para a segurança dos 
moradores, que pas-
sam a funcionar como 
agentes multiplicado-
res das informações 
adquiridas”, explica 
Herbert Ernesto, ge-
rente de Metalurgia da 
AngloGold Ashanti.

Sobre o simulado

 Durante o si-
mulado, representan-
tes da Defesa Civil e 
empregados da Anglo-
Gold Ashanti orienta-
ram os moradores nos 
três pontos de encon-
tro espalhados pelos 
bairros. Os participan-
tes também receberam 
informações sobre ro-
tas de fuga e atitudes 
de autossalvamento.
 Vale destacar 
que a empresa já dis-
põe de um veículo 
equipado com avisos 
sonoros, comando de 
voz e sinais lumino-
sos, que será utilizado 
em casos de emergên-
cia até que o sistema 
de sirenes fixas seja 
instalado. A previsão é 
que a implantação do 
sistema ocorra nos pri-
meiros meses de 2019. 
 A Anglogold 
Ashanti, Unidade Ser-
ra Grande, Agradece 
a todos que partici-
param das reuniões 
preparatórias e trei-
namentos simulados. 
Tais iniciativas inte-
gram o Plano de Ação 
Emergencial Legal. 
Reforçamos ainda que 
não há nenhuma ano-
malia na estrutura da 
nossa barragem, que 
permanece segura e 

monitorada 24 horas 
por dia. A Anglogold 
Ashanti se coloca a 
disposição da comu-
nidade para quaisquer 
esclarecimento. 
 Em caso de dú-
vidas, os moradores 
podem utilizar o ca-
nal gratuito de atendi-
mento da AngloGold 
Ashanti: 0800 72 71 500. 
A empresa está sempre 
aberta ao diálogo e se 
põe à disposição da co-
munidade para quais-
quer esclarecimentos.

Sobre a AngloGold 
Ashanti

 Uma das maio-
res produtoras de ouro 
do mundo no Brasil, a 
empresa possui minas 
e plantas metalúrgicas 
e de beneficiamento 
distribuídas nos esta-
dos de Minas Gerais e 
Goiás. Seus negócios 
englobam 13 opera-
ções em nove países, 
gerando mais de 60 
mil empregos. A An-
gloGold Ashanti tem 
sede em Johanesbur-
go, na África do Sul, 
e suas ações são nego-
ciadas nas bolsas de 
Johanesburgo, Nova 
York, Austrália e Gana.
 Com mais de 4 
mil empregados dire-
tos, as operações brasi-

leiras respondem por 
15% da produção glo-
bal de ouro do grupo 
e estão entre as mais 
avançadas do mundo 
no campo da tecnolo-
gia de mineração, pela 
excelência dos equi-

pamentos e processos 
utilizados e pelo de-
senvolvimento de so-
luções de engenharia 
para a atividade de 
mineração em subso-
lo. Fonte: Assessoria de 
imprensa da empresa

População e coordenadores do simulado comemoram o sucesso do treinamento


