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Essa será a quarta vez que o vereador comanda-
rá os trabalhos do Poder Legislativo do municí-
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Prefeito Haroldo Naves garante inauguração de 
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Em sessão solene, vereadores dão
posse a Tonim Camargo e André Mariano

Fotos: Lanuzio Vicente
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Reflexão do dia

Por Fernando Arataque 

Geral

  Para Pensar
PRA PENSAR...SERÁ UMA SÓ BRINCADEIRA?

...Especialistas em dados de informações alertam 
que não.Estas brincadeiras do antes e o depois 
postados nas redes sociais pode ser a maneira mais 
fácil de “precificarem” seguro de vida,propaganda 
direcionadas e informações pessoais que de outra 
maneira estariam em segurança só com você...é 
bom terem mais sigilos com o que grandes corpo-
rações podem saber sobre você,pois pra “elas não 
somos mais que mercadorias...(Edson Mendes)

PRA PENSAR...É O AMOR!!!

...(O discurso do chanceler Ernesto Araujo)... É só o amor que explica o Brasil. O 
amor, o amor e a coragem que do amor decorre, conduziram os nossos ancestrais 
a formarem esta nação imensa e complexa. Nós passamos anos na escola, quase 
todos nós, eu acho, escutando que foi a ganância ou o anseio de riqueza, ou pior 
ainda, o acaso, que formou o Brasil, mas não foi. Foram o amor, a coragem e a fé 
que trouxeram até aqui, através do oceano, através das florestas, pessoas que nos 
fundaram”...A REALIDADE...Antes será preciso explicar como “o amor” matou 
milhões de indígenas, extinguiu povos inteiros, e colocou à força no Brasil quase 
5 milhões de escravos africanos, durante mais de três séculos. Seus descendentes 
ainda hoje vivem pior e morrem mais cedo.

Por Edson Teixeira Mendes
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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

Garimpo de Esmeraldas, Campos Verdes
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Campos Verdes Entrevista

Coronel Antônio é diretor administrativo da G44 Brasil S.A., em Brasília, e acumula a função de diretor de
mineração na G44 Mineração, em Campos Verdes

Diretor da G44 Brasil
fala com a imprensa em Campos Verdes 

 Na manhã do 
último dia 03 de janeiro, 
o Tenente-Coronel da 
PM aposentado Marco 
Antônio da Silva, mais 
conhecido como Coronel 
Antônio, esteve na cida-
de de Campos Verdes 
e falou com a imprensa 
local e regional sobre o 
empreendimento da G44 
no município, empre-
sa na qual acumula os 
cargos de diretor admi-
nistrativo, em Brasília, 
e diretor de mineração, 
em Campos Verdes. Pri-
meiro o Coronel esteve 
na Esmeralda FM, emis-
sora de rádio local, onde 
concedeu entrevista ao 
locutor Marcelo Sallas. 
Em seguida, já nas de-
pendências da  G44 mi-
neração, conversou com 
repórteres de nosso pe-
riódico. O objetivo das 
entrevistas foi falar do 
empreendimento da em-
presa em Campos Ver-
des, abordando temas 
como início do projeto, 
andamento das obras, 
objetivos da empresa no 
município, entre outros 
assuntos.
 De acordo com 
o Coronel, a ideia da 
instalação do projeto em 
Campos Verdes se deu 
após a visita do presi-
dente da G44 Brasil Sa-
leem Ahmed Zaheer e 
a vice-presidente Josy 
Esbobar ao município 
no início de 2018 e se 
interessarem muito pela 
mineração, iniciando en-
tão uma boa negociação 
para aquisição da área 
onde hoje está instalado 
o projeto. “Desde então 
esse sonho inicial pas-
sou a ser uma coisa mais 
real, e hoje percebemos o 
quanto a G44 avançou na 
questão da própria obra. 
O projeto inicial era de 

investirmos apenas na 
mina e no lavador, mas 
graças à visão macro do 
nosso presidente a coisa 
ampliou e foi criado ou-
tro projeto dentro do ini-
cial, como a construção 
do prédio, que é a nossa 
sede administrativa, jun-
to com o centro de lapi-
dação. Hoje nos surpre-
endemos com dimensão 
que tomou a ideia inicial, 
mas a nossa visão é sem-
pre de crescimento e em 
breve estaremos aqui 
inaugurando toda essa 
estrutura”, disse.
 Além das obras 
que já estão em anda-
mento, o Coronel des-
tacou ainda os investi-
mentos futuros que a 
empresa pretende fazer 

no município, os quais 
visam o fortalecimen-
to da economia local 
através do turismo, e a 
quantidade de empregos 
gerados pela G44 no mu-
nicípio atualmente, com 
mão de obra local. “Va-
mos fazer um lago arti-
ficial, um hotel fazenda 
e um museu, de forma 
que em breve Campos 
Verdes estará numa di-
mensão muito grande 
na área turística; logo 
inauguraremos cada 
um desses espaços, ge-
rando emprego e renda. 
Quero ressaltar que hoje 
já empregamos direta-
mente 116 pessoas aqui 
na empresa, todas elas 
devidamente registra-
das, ou seja, trabalhando 

juridicamente legais. A 
empresa não pensa ape-
nas no agora, pois a obra 
de construção do projeto 
um dia acaba. Pensamos 
em manter essa opor-
tunidade de emprego e 
a ideia é não trazer nin-
guém de fora. Temos 
pessoas lá em Brasília, 
mas porque não dar 
oportunidade para a ci-
dade de Campos Verdes, 
que nos abrigou e nos 
trata com tanto carinho”, 
garantiu.
 Sobre a forma 
de continuar garantindo 
emprego à comunidade 
local, Coronel Antônio 
lembrou que tanto o pre-
sidente Saleem quanto a 
vice-presidente Josy se 
aperfeiçoaram na área 
de lapidação, logo de-
pois de interessar de for-
ma arrebatadora pelas 
esmeraldas, fazendo um 
curso de lapidação em 
Belo Horizonte, e hoje já 
estão habilitando e qua-
lificando pessoas da re-
gião, dando oportunida-
de de aperfeiçoamento a 
essas pessoas. “Trouxe-
mos um especialista em 
lapidação pra cá, o qual 
ficou aqui três dias pas-
sando seus conhecimen-

tos, e hoje já temos aqui 
pessoas qualificadas, 
cujo quais daqui a pouco 
estarão exercendo a fun-
ção de lapidário dentro 
da G44. Além disso, tere-
mos várias outras ofertas 
de serviços espalhadas 
por todos esses empre-
endimentos que anun-
ciei anteriormente”, afir-
mou Coronel Antônio.
 Ao fim da entre-
vista, o Coronel Antônio 
reafirmou a preocupação 
social da empresa que, 
segundo ele, será um dos 
principais objetivos da 
G44 em Campos Verdes. 
“Estamos acompanhan-
do de perto algumas 
crianças que participam 
de uma escolinha de fu-
tebol aqui na cidade. No 
final do ano eu tive a gra-
ta oportunidade de estar 
com eles, dar um abraço 
em todos, distribuir brin-
quedos do meu orça-
mento pessoal e levar a 

informação de que a G44 
iniciará um projeto de 
apoio a essa escolinha, 
tirando esses meninos e 
meninas das ruas e afas-
tando-os dos riscos que a 
rua oferece. Na ocasião, 
dei uma palestra para 
eles em minha área, pois 
sou Tenente-Coronel da 
PM aposentado, me apo-
sentei no meio do ano 
passado quando recebi 
o convite do presidente 
para fazer parte da G44, 
e então nada melhor que 
passar nossa experiência 
e dizer da importância 
não só do esporte como 
dos estudos, de não se 
envolver com as coisas 
erradas como drogas, 
por exemplo. Temos 
uma responsabilida-
de social muito grande 
com esse município e em 
parceria com a prefeitu-
ra vamos apoiar essas 
crianças para sua sociali-
zação”, finalizou.

Fotos: Lanuzio Vicente

Diretor de mineração em Campos Verdes, Marcos 
Antônio da Silva, sempre presente na cidade
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Campos VerdesComemoração

Prefeito Haroldo Naves garante inauguração de nova unidade de saúde e prédio do conselho tutelar

Os visitantes saíram de Brasília e São Paulo para conhecer o projeto da G44 Mineração, em Campos Verdes

Entrega de obras e de prêmios marcam 
aniversário de Campos Verdes

G44 Mineração recebe
visita de executivos e investidores

 A entrega de 
obras à população 
marcou a comemo-
ração dos 31 anos de 
emancipação política 
de Campos Verdes, 
neste último domingo, 
dia 30 de dezembro 
de 2018. Ao lado da 
primeira-dama – Pau-
lênia Lopes, dos verea-
dores, população e se-
cretários municipais, o 
prefeito Haroldo Na-
ves inaugurou a refor-
ma do prédio da sede 
do conselho tutelar e 
entregou o novo pré-
dio da unidade de saú-
de – PSF 301 na praça 
dos goianos. 
 Durante a pro-
gramação da festa de 
aniversário foram re-
alizadas sorteios de 
vários brindes, vale-
-compra e show com 
o cantor Léo Paixão. 
Em companhia da pri-

 Na manhã do 
último dia 17 de janeiro, 
quinta-feira, um grupo 
de executivos e inves-
tidores da G44 Brasil, 
composto por Josenildo 
Oliveira, Ereki Vieira, 
William Bastos, Ander-
son de Oliveira e Ri-
chardes Andrade, esteve 
na cidade de Campos 
Verdes para uma visi-
ta à G44 Mineração. O 
objetivo dos visitantes, 
que saíram de Brasília e 
de São Paulo, foi conhe-
cer de perto o projeto de 
instalação da G44 Mine-
ração no município. O 
grupo foi recebido pelo 
presidente da G44 Brasil 
Saleem Ahmed Zaheer, 
pela vice-presidente Jo-
selita Escobar e pelo Di-
retor de Mineração Mar-
co Antônio. Na ocasião, 
Saleem apresentou aos 
visitantes os projetos de 
edificação e a evolução 
da obra, o que impres-
sionou os visitantes.

meira-dama, do presi-
dente da câmara, dos 
vereadores, secretários 
municipais e popula-
res, Haroldo Naves re-
alizou o grande Sorteio 
da Nota Fiscal Premia-
da 2018 que contem-
plou a população com 
a entrega de um note-
book, uma geladeira, 
uma máquina de lavar 
e uma moto zero km. 
 “Ver obras en-
tregues pela prefei-

 Nossa equipe 
de reportagem acompa-
nhou a visita dos exe-
cutivos e falou com dois 
deles sobre o que acha-
ram do empreendimen-
to. Ambos se mostraram 
impressionados com o 
que viram. “Acredito 
que a G44 Brasil crescerá 
de uma maneira muito 
forte no Brasil, especial-
mente pelos investimen-
tos em uma mineradora. 
Tive a oportunidade de 
conhecer o dono da em-

ta, num momento de 
crise econômica na-
cional, faz com que 
a gente tenha mais 
vontade de trabalhar 
por Campos Verdes. 
Enfrentamos grandes 
dificuldades, mas re-
alizamos grandes in-
vestimentos e as obras 
estão ai, como a nova 
unidade de saúde e a 
reforma do prédio do 
conselho tutelar”, des-
tacou Haroldo.

presa, o qual me passou 
muita transparência e eu 
gostaria de convidar a 
todos para que agarrem 
essa oportunidade, pois 
está muito claro para 
mim que a G44 vai con-
quistar todo o territó-
rio brasileiro e eu estou 
muito feliz por ter tido 
a oportunidade de co-
nhecer o projeto desde 
o início”, disse William 
Bastos.
 Da mesma for-
ma, Josenildo Oliveira, 

que é executivo da G44 
Brasil, afirmou que ficou 
admirado com a evolu-
ção da obra e a classifi-
cou de maravilhosa. “Eu 
estive aqui há alguns 
meses, por ocasião da 
feira internacional das 
esmeraldas e aqui nesse 
espaço não tinha pra-
ticamente nada do que 
vi hoje. Posso dizer que 
isso aqui é fantástico e o 
projeto está andando a 
passos largos, com uma 
evolução incomensurá-

vel e, para nós sócios, é 
muito gratificante po-
der ver o que a empresa 
está fazendo com nosso 
investimento.”, profe-
riu o executivo.

 O presidente 
Saleem Ahmed e a vi-
ce-presidente Joselita 
Escobar agradecem a 
visita dos investidores 
paulistas e brasilien-
ses e enfatizam que es-
tão sempre de portas 
abertas na cidade de 
Campos Verdes para 
mostrar a evolução e o 
potencial para bons ne-
gócios a todos aqueles 
que quiserem conhecer 
e investir no projeto.

Momento em que o prefeito Haroldo Naves faz o ba-
lanço e anuncia obras

Fotos: Lanuzio Vicente

Fotos: Lanuzio Vicente

Saleem e sua esposa Jose ao lado de amigos da G44



Janeiro de 2019  |   5 www.imprensadocerrado.com.br

Crixás Posse

Essa será a quarta vez que o vereador comandará os trabalhos do Poder Legislativo do município.
Seu novo mandato se encerrará no fim de 2020

Tiago Dietz é empossado para mais um mandato
de presidente da Câmara de Vereadores de Crixás

 Tomou posse na 
manhã do primeiro dia 
do ano de 2019, como 
presidente da Câmara 
de Vereadores da cida-
de de Crixás, o verea-
dor Tiago Oliveira Dietz 
(PSDB), que aos 46 anos 
está em seu terceiro 
mandato e comandará 
a Mesa Diretora da Casa 
pela quarta vez. A ceri-
mônia de posse aconte-
ceu no auditório Clau-
dio Elói Santana; uma 
cerimônia simples, po-
rém carregada de sim-
bolismo, por se tratar de 
mais um ato governa-
mental importante para 
o andamento das ações 
políticas do município.
 O ato teve início 
às 10h00 do dia primei-
ro de janeiro e contou 
com a presença de vá-
rias pessoas, entre elas 
familiares e amigos do 
presidente e demais 
membros da nova Mesa 
Diretora, autoridades 
políticas e eclesiásticas 
e populares em geral. A 
solenidade de posse foi 
presidida pelo vereador 
José de Carvalho.
 Em entrevista ao 
Imprensa do Cerrado, o 
vereador ora empossado 

presidente da Câmara, 
Tiago Dietz, fez um com-
parativo de quando foi 
empossado presidente 
da Casa pela primeira 
vez e agora, quando re-
cebe a missão de dirigir 
os trabalhos legislativos 
de Crixás pela quarta 
vez. “A primeira vez que 
fui empossado presi-
dente senti uma emoção 
muito forte, com muitas 
expectativas e ansieda-
de. Agora, já mais expe-
riente, eu sentir menos 
ansiedade, mas um peso 
maior da responsabilida-
de. A diferença é que a 
responsabilidade agora é 
maior, pois só aumenta”, 
disse. Sobre as mudan-
ças na composição da 
mesa, o presidente Tia-
go disse que espera que 
continue o trabalho sério 
que sempre foi feito. “Ti-

vemos na gestão anterior 
o Pedrinho, que foi um 
ótimo vice-presidente e 
agora o Álvaro que com 
certeza é da mesma qua-
lidade e com a mesma 
boa vontade que o Pedri-
nho tem”, concluiu.
 Tiago Dietz 
aproveitou o momen-
to para agradecer aos 
demais colegas que lhe 
confiou mais um man-
dato de presidente da 
Casa e atribuiu isso à 
sua forma transparente 
de lidar com eles. “Sou 
transparente com os ve-
readores, falo sempre a 
verdade e tenho gerido 
a Câmara com respeito, 
zelando pela obrigação 
de estar em dia com os 
tributos, com a folha de 
pagamento, adminis-
trando corretamente o 
legislativo e jamais des-

viaremos nossa conduta 
de honestidade. Quero 
aproveitar o momento 
para desejar um feliz 
2019 a todos os pares da 
Casa, que sejamos cada 
dia melhor em nossos 
trabalhos em relação 
à sociedade e que essa 
nova mesa diretora pos-
sa contribuir para uma 
Crixás cada vez melhor, 
mantendo sempre a 
independência da Câ-
mara. Estaremos com o 
prefeito para aquilo que 
for de bom para a socie-
dade, mas manteremos 
nossa posição de inde-
pendência”, afirmou. 
 Nossa reporta-
gem também conversou 
com o novo vice-presi-
dente da Câmara Álvaro 
Lopes de Souza, o qual 
afirmou que dará conti-
nuidade ao trabalho sé-

rio e transparente, como 
tem feito todos os anos 
mesmo sem fazer par-
te da mesa. “Faremos 
o melhor para Crixás, 
apresentando projetos 
que realmente tragam 
benefícios para o povo 
de Crixás. O Tiago con-
quistou a confiança dos 
demais vereadores. Eu, 
por exemplo, tinha co-
locado meu nome como 
candidato a presidente 
e acabamos chegando a 
um acordo que o Tiago 
continuaria, pois tinha 
o apoio da maioria e o 
embate seria desneces-
sário, pois poderia com-
prometer a harmonia 
na Casa, foi então que 
resolvemos tirar nos-
so nome e formarmos 
uma chapa de consenso. 
Quero deixar aqui uma 
mensagem de confiança 

e desejar a todos muita 
força e sabedoria, pois 
sabemos que as dificul-
dades virão. Teremos 
um ano de muitas difi-
culdades e espero que 
possamos superar essas 
dificuldades e fazer uma 
gestão voltada para as 
pessoas, especialmente 
a população mais hu-
milde”, disse.
 A nova Mesa 
Diretora da Câmara de 
Crixás, que comandará 
os trabalhos legislati-
vos durante o biênio 
mesa 2019/2020 ficou 
composta da seguinte 
forma: Tiago Oliveira 
Dietz, presidente; Ál-
varo Lopes de Souza, 
vice-presidente; Onizio 
José Marçal, primeiro-
-secretário e Jarbas Mo-
reira da Silva, segundo 
secretário

Fotos: Lanuzio Vicente
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Pilar de GoiásAção Social

voluntários da Leagold Mining distribuem presentes para crianças na região de Pilar

Um Natal muito feliz
 O clima de 
Natal tomou conta 
de Pilar de Goiás e 
Guarinos na última 
semana. Isso graças à 
campanha Adote um 
Sonho Neste Natal, 
ação de voluntariado 
dos colaboradores da 
Leagold Minig que, 
neste ano, chegou à 
sua 4ª edição. “O ob-
jetivo da ação é ar-
recadar brinquedos 
que, no fim de cada 
ano, são entregues às 
crianças das comu-
nidades próximas 
às nossas operações. 
“Esse é sempre um 
momento de grande 
felicidade não só para 
elas, mas também 
para nossos voluntá-
rios. O retorno é ex-
tremamente positivo 
e, para nós, é uma ale-
gria fazer parte dessa 
festa”, comenta Sil-
mara Przywitowski, 
responsável pela área 
de comunidades.

 Em 2018, fo-
ram arrecadados 
nada menos que 415 
presentes, que foram 
distribuídos para 
alunos da Escola 
Municipal O Sabi-
dinho, em Pilar de 
Goiás, e na comuni-
dade de Guarinos. O 
clima foi de grande 
animação na entrega 
dos brinquedos.
 O ano chega 
ao fim, mas o Adote 
um Sonho continua. 
No início de janeiro 
é a vez de Mandi-
nópolis, na comuni-
dade de Guarinos, 
receber os presentes 
arrecadados pelos 
voluntários ao lon-
go do ano. E é nesse 
clima que a Leagold 
Mining se despede 
de 2018, desejando à 
Pilar e região um fe-
liz ano novo, repleto 
de prosperidade e re-
alizações. Fonte: As-
sessoria de imprensa da 

Fotos: Divulgação
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Santa Terezinha de Goiás Posse

Novo prefeito e novo presidente da Câmara de Vereadores de Santa Terezinha de Goiás assumem mandatos em concorrida sessão extraordinária

A ação aconteceu durante a madrugada. O caso é investigado pela Polícia Civil

Em sessão solene, vereadores dão
posse a Tonim Camargo e André Mariano

Bandidos explodem caixas eletrônicos em Nova Crixás

 Na noite do dia 
primeiro de janeiro des-
se ano que se inicia, os 
vereadores da cidade de 
Santa Terezinha de Goi-
ás se reuniram em sessão 
extraordinária para sole-
nidade de posse do novo 
prefeito da cidade, Antô-
nio da Penha Machado 
de Camargo (PDT), e 
também do novo presi-
dente da Câmara de Ve-
readores André José dos 
Santos (MDB). Tonim 
Camargo, como é mais 
conhecido, ocupava o 
cargo de vice-prefeito e 
assume o mandato de 
prefeito depois de Mar-
cos Cabral renunciar-se 
da função para assumir 
a Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Social, 
no governo de Ronaldo 
Caiado. 
 Já o vereador 
André Mariano, foi elei-
to pelos demais colegas 
para comandar os tra-
balhos da Casa no biê-
nio 2019/2020.
 A sessão, que 
teve início às 20h00, foi 
presidida pelo então pre-
sidente da câmara Usiel 
Cabral, que passara o 
bastão para o colega An-

dré Mariano. O primeiro 
a ser empossado foi o 
prefeito Tonim Camar-
go, que cumpriu todos 
os ritos determinados 
pela Constituição Fede-
ral e pela Lei Orgânica 
do Município, entre eles 
o juramento, prometen-
do “manter, defender e 
cumprir a Lei Orgâni-
ca, observar as Leis da 
União, do Estado e do 
Município, promover o 
bem geral dos muníci-
pes e exercer o cargo sob 
a inspiração da demo-
cracia, da legitimidade 
e da legalidade”. O ex-
-prefeito Marcos Cabral 
também esteve presente 
ao ato e passou a Tonim 
Camargo a tradicional 

faixa, que simboliza, no 
município, a transição 
oficial do cargo.
 Em seu pronun-
ciamento, já empossado, 
o prefeito Tonim Camar-
go disse que o momento 
era de muita alegria para 
ele, pois o desejo de ser 
prefeito da cidade sem-
pre norteou sua vida 
pública. “Sou natural 
de Santa Terezinha e já 
exerci 5 mandatos con-
secutivos de vereador 
por essa cidade. Fui vice-
-prefeito e agora assumo 
esse mandato de prefeito 
com muita honra, um 
sonho realizado. Sei da 
responsabilidade que é 
administrar essa cidade, 
especialmente substi-

tuindo o grande prefei-
to, meu amigo Marcos 
Cabral. Farei de tudo 
para não decepcionar a 
sociedade, dando segui-
mento ao bom trabalho 
realizado até aqui, nes-
ses dois primeiros anos 
de nossa gestão, e claro, 
implantando nosso jei-
to de governar. Tenho 
muitos projetos para 
nosso município e para 
nosso povo que com fé 
em Deus os colocarei em 
prática, especialmente 
agora, que teremos como 
secretário de estado um 
filho da cidade”, come-
morou o prefeito Tonim 
Camargo.
 Após dar posse 
ao prefeito Tonim Ca-
margo, o presidente Usiel 
Cabral passou à soleni-
dade de posse do novo 
presidente da câmara de 
vereadores André Ma-
riano, que comandará 
os trabalhos da Casa no 
biênio 2019/2020. Ele 
também passou pelo cri-
vo do juramento e, em 
sua fala, prometeu zelar 
pela harmonia entre os 
vereadores e trabalhar 
em parceria com o Poder 
Executivo, sempre com o 

objetivo de garantir bons 
resultados para a cidade 
e para a população em 
geral. “Vamos dar se-
guimento às inovações 
implantadas pelo nosso 
colega Usiel aqui nessa 
Casa de Leis. 
 Reconhecemos o 
bom trabalho por ele rea-
lizado. Quero aproveitar 
o momento para parabe-
nizar o ex-prefeito Mar-
cos Cabral, por sua as-
censão na vida pública e 
desejar boa sorte ao novo 
prefeito Tonim Camargo. 
Agradeço à minha famí-
lia pelo constante apoio 
e aos colegas vereadores 
por me confiarem tão 
honrosa missão, que é 
presidir a Mesa Diretora 
da Câmara”, disse o pre-
sidente já empossado, 
para um plenário lotado 
de familiares, amigos e 
populares.
 Durante a ceri-
mônia, o agora ex-pre-
sidente Usiel Cabral 
falou de sua alegria em 
ter presidido a Câma-
ra e relembrou alguma 
de suas ações, que de-
ram uma nova cara ao 
Poder Legislativo do 
município, a exemplo 

da reforma e ampliação 
do prédio, aquisição de 
mobília nova, institui-
ção do controle interno, 
transmissão em tempo 
real das sessões pela in-
ternet, criação do portal 
de transparência, im-
plantação do sistema de 
protocolo, entre outras 
ações. “Entregamos o 
mandato de presidente 
com a certeza de que fi-
zemos o nosso dever de 
casa. Quero aproveitar 
o espaço para agradece 
a todos os vereadores 
e aos demais servido-
res dessa Casa pelo 
apoio nesses dois anos 
de nossa gestão. Vejo 
esse momento como 
um momento histórico 
para Santa Terezinha 
de Goiás, pois além das 
transições de gestores, 
estamos enviando um 
grande líder político 
do município para as-
sumir secretaria impor-
tante no Estado. Desejo 
ao André Mariano, ao 
Tonim Camargo e ao 
Marcos Cabral muito 
sucesso em suas novas 
funções, e que esses su-
cessos reflitam em nos-
sa cidade”, disse.

 Duas agências 
do Branco do Brasil em 
Goiás tiveram os caixas 
eletrônicos explodidos 
na madrugada desta 
quinta-feira (9). As ações 
aconteceram simultane-
amente nas agências da 
Avenida Castelo Branco, 
em Goiânia, e em Nova 
Crixás, região central de 
Goiás. Segundo a Polícia 
Militar (PM), ainda não 
se sabe se os autores con-
seguiram levar o dinhei-
ro dos caixas.

 Na capital, uma 
testemunha que mora em 
frente a agência bancária 
relatou aos policiais que 
ouviu duas explosões 
por volta de 3 horas. Ao 
sair na sacada do apar-
tamento, deparou com 
quatro homens saindo 
do banco e fugindo em 
um VW Gol, de cor bran-
ca. Segundo a PM, dois 
caixas eletrônicos foram 
explodidos na agência, 
outros quatros ficaram 
danificados. O local de 

auto atendimento ficou 
destruído após a explo-
são.
 Policiais de Ron-
das Ostensivas Táticas 
Metropolitanas (Rotam) 
e do Choque foram acio-
nados para dar apoio 
na ocorrência. A Polícia 
Técnico Científica, bem 
como agentes do Gru-
po Antirroubo a Banco 
(GAB/DEIC), da Polícia 
Civil (PC) também com-
pareceram no local para 
dar início a investigação.

 Em Nova Crixás, 
cidade a 372 quilômetros 
de Goiânia, as explosões 
aconteceram no mesmo 
horário. Segundo a PM, 
ao chegar na agência ban-
cária, que fica localizada 
na Avenida Tancredo Ne-
ves, os militares encontra-
ram as portas da agência 
arrombadas e artefatos 
explosivos. Imagens de 
circuito interno da agên-
cia flagraram o momen-
to em que dois homens, 
encapuzados, tentam 

arrombar um dos caixas 
com um “pé de cabra”.
 Policias do Gru-
po de Patrulhamento Tá-
tico (GPT) e do Comando 

de Operações de Divisa 
(COD) foram acionados 
para dar apoio. Até o mo-
mento ninguém foi pre-
so. Fonte: Mais Goiás

Fotos: Lanuzio Vicente

Instante em que Tonim Camargo se torna oficialmen-
te prefeito

Foto: Divulgação
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