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O lançamento oficial aconteceu na manhã do último dia 16 de março, com a entrega de um kit de uniforme para cada aluno. Pág. 5

Mineração Campos Verdes Santa Terezinha de Goiás
G44 Mineração e Lapidart
formam primeira turma de 

lapidários em Campos Verdes

Prefeito Haroldo Naves realiza 
lançamento de três obras e

entrega de um ônibus escolar 

Caiado faz breve
visita a Santa Terezinha

de Goiás

Uma parceria de sucesso que começa a apresentar resul-
tados positivos para o município de Campos Verdes, e re-
gião. Pág. 3

Em menos de 80 dias de trabalhos aconteceu o segundo 
lançamento de obras e entrega de equipamentos priori-
zando a área de educação. Pág. 7

O governador visitou o hospital municipal, que será re-
gionalizado, concedeu entrevista à rádio local e presti-
giou a 45ª UMADEGO Norte. Pág. 8

Prefeitura de Pilar dá início
ao projeto da Escolinha Aluno Nota 10
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Reflexão do dia

Por Fernando Arataque 

Geral

  Para Pensar
PRA PENSAR...O TEMPO NO INFERNO NÃO SE 
CONTA EM HORAS...foi com esta frase que Pau-
lo Coelho resume os momentos que passou nas 
mãos de torturadores. Com um misto de espanto 
e de pena quando vejo hoje, gente pedindo a volta 
da ditadura.O que não faz a falta da leitura e de 
pelo menos saber o que se pede...os imbecis pen-
sam que sabem e por isso dão palpites a torto e 
a direito arrotando conhecimentos que não tem e 
nem buscaram ter,como se tivessem expertises no 
assunto...tempos sombrios.Onde mais do nunca a 
frase do filosofo pode ser aproveitada...O inferno 
são os outros...ainda mais quando o outro sabe 
do que se fala e eu não tenho argumento coerente 

para contrapor. 

PRA PENSAR...A GENTE NÃO OLHANDO NEM VÊ...Vejo pessoas pedindo a 
volta da ditadura,se fizerem uma pequena pesquisa irão vê que a ditadura foi um 
período onde a corrupção nadou de braçada e o não podia vê eram os jornais pu-
blica-la,pois a censura não permitia...ouço outros dizendo que se você não fosse 
bandido,a dita cuja nem tomava conhecimento de sua existência...ai fico pensando 
qual foi o mal da existência do Vladimir Herzog (Jornalista),quando foi morto na 
famigerada DOI/CODI?...Qual foi o mal que fizeram os ribeirinhos na guerrilha 
do Araguaia?...Se medimos  os outros com a régua da nossa  existência,não quer 
dizer que sabemos onde onde o calo do outro dói,isto e só um pouco de presunção 
de nossa parte.E preciso ter conhecimento de causa para podermos palpitar sobre o 
mesmo.O mal existe,mas só e visto por aqueles que querem vê-lo,pois caso A GEN-
TE NÃO OLHANDO NEM VÊ...MAS QUE EL EXISTE EXISTE. (Edson Mendes)

Por Edson Teixeira Mendes
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Famoso Time Vasquinho de Santa Terezi-
nha, década de 80

Embora o mundo seja redondo, 
em algum canto dessa vida surge o 

encanto

 Eu não sei até hoje se acredito 
em destino ou não. Tampouco pouco 
afirmar para que vim a esse mundo 
ou qual o sentido da vida. Embora 
haja planos e sonhos, boa parte dos 
meus dias apenas são vividos. Vamos 
crescendo e aos poucos aumentam as 
responsabilidades, quase sempre falta 
tempo. Canalizamos nossas energias 

nos estudos e trabalho. Quase sempre em busca de ter alguma coi-
sa. Esquecemo-nos, infelizmente, de investir no ser, no ser humano, 
no ser gente por completo, bicho de corpo e alma.
 Dizem para que foquemos em um objetivo e o alcancemos 
custe o que custar! É uma corrida maluca um tanto sem graça, para 
falar a verdade. Sinceramente eu não consigo enxergar glória em ca-
minhos pouco insólitos. Algumas coisas são tão fáceis de conseguir. 
Sabemos exatamente como dever ser feito, o difícil para muitos, de 
fato, é regrar-se e apenas fazer.  E muitas vezes apenas fazemos o 
que nos mandam. Acreditamos, sem nos questionar, que aquilo será 
o melhor para a gente. Depositamos todas nossas fichas do presente 
na poupança de um futuro tranquilo e estável. E vivemos.  E como 
zumbis humanos, andamos para lá e para cá em busca de títulos e 
cifras. Somos notáveis transeuntes que seguem uma direção sem 
sentido. Corpos moldados à revelia, com belos sorrisos, movidos 
a elogios que nos servem como combustível adulterado.  Mas em 
um dia cinzento qualquer, cansados dessa lancinante jornada, resol-
vemos descansar. Não escolhemos um ponto onde há sombra, um 
canto nos escolhe. Paramos. Olhamos para trás e já nem sabemos 
mais o quanto andamos, tampouco quanto falta para chegar.   Olha-
mos, no entanto, para o lado e percebemos que há alguém ali. Uma 
alma também bastante cansada, pálida. Também sentada ao chão, 
com os joelhos curvados nos quais se apoiam mãos já bastante ca-
lejadas, chinelos desgastados pela caminhada e respiração de quem 
procura fôlego. Olham-se mutuamente, ficam receosos em um pri-
meiro momento, todavia em poucos instantes, sem trocar sequer 
uma palavra, conhecem-se melhor que ninguém. Compartilham 
experiências e sentem-se novamente vivos. Contam histórias que 
viveram, falam sobre as armadilhas que atravessaram e se lembram 
saudosamente dos monstros que venceram. 
 Aquele jovem ancião descobre ao lado daquela jovem moça 
mais do que aprendera durante toda sua vida. Deseja mais que tudo 
poder caminhar ao seu lado. Tem a certeza de que agora vale a pena 
peregrinar. Agora não importa a direção, pois enxerga sentido em 
tudo.  E caminham, andam, correm e descansam. Nas noites mais 
frias, ele se arriscava na floresta em busca de lenha que a aquecesse; 
nos dias ainda mais frios, ele procurava aquecer o coração da sua 
companheira, mesmo que isso o queimasse. Enquanto ela dormia, 
ele ficava de vigília para que nenhum mal acontecesse. Assim como 
o Pequeno Príncipe cuidou de sua flor, ele fez o que pode para que 
ela não se machucasse com os espinhos que os cercavam.  Dedicou 
tempo, afeto, amor, amizade. Tudo naturalmente. Talvez, como na 
história do cometa, isso que o tenha cativado tanto.
 E iam cada vez mais longe, alcançaram juntos lugares onde 
jamais haviam imaginado chegar. Até  que um belo dia, ao olhar 
para o lado, ele não mais a viu. Gritou pelo seu nome, procurou 
em cada canto, mas restou-se apenas o encanto. Ela partiu deixando 
apenas saudade, saudade daquilo que nunca existiu...

Fernando Arataque. 2016, Dezembro.
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Campos Verdes Mineração

Uma parceria de sucesso que começa a apresentar resultados positivos para o município de Campos Verdes, e região.
23 pessoas recebem certificado de qualificação

Nossa equipe de reportagem foi às ruas da cidade e falou com comerciantes locais sobre suas expectativas em relação
à atuação da empresa no município

G44 Mineração e Lapidart formam
primeira turma de lapidários em Campos Verdes

Em Campos Verdes, comerciantes destacam
importância do empreendimento da G44 Mineração

 Desde que ini-
ciou o projeto da es-
colinha do Centro de 
Lapidação em Campos 
Verdes, há 45 dias, a G44 
Mineração, em parceria 
com a Lapidart – Tec-
nologia em Lapidação 
vem proporcionando 
uma aprendizagem de 
qualidade a dezenas de 
aprendizes da arte da 
lapidação de pedras pre-
ciosas e, no último dia 27 
de março, foi certificada 
a primeira turma de la-
pidários, composta por 
23 pessoas, entre elas 
profissionais que já fo-
ram aprovados pela La-
pidart, para a escolinha, 
e alguns aprendizes.

 Há pouco mais 
de 8 meses chegou a 
Campos Verdes a G44 
Brasil, uma empresa es-
pecializada em gestão 
de criptomoedas, mine-
ração de pedras e metais 
preciosos e prestação de 
serviços, e ali deu início a 
um audacioso projeto de 
mineração, com a cons-
trução de uma das maio-
res plantas industriais 
de exploração e benefi-
ciamento de esmeraldas 
do Brasil, gerando mais 
de 120 empregos diretos 
e outras dezenas de em-
pregos indiretos, sendo 
que 80% desses traba-
lhadores são do próprio 
município. Mas a empre-
sa também recebe mão 
de obra de cidades da 
região, como Santa Tere-
zinha de Goiás, Crixás e 
Itapaci.

 O Coronel Antô-
nio, diretor administra-
tivo da G44 em Brasília 
e diretor de mineração 
em Campos Verdes par-
ticipou da cerimônia de 
formatura dos primeiros 
lapidários desse projeto 
audacioso.
 É importante 
destacar, que a esco-
linha de lapidação da 
G44 funciona em uma 
sala específica para 10 
alunos e um professor, 
que recebe alunos com 
carta de recomendação 
da prefeitura.
 “Esses alunos 
ficam aqui conosco por 
uma semana em fase 
de testes. Se aprovados, 

 Desde a chega-
da da G44 Mineração a 
Campos Verdes, a eco-
nomia do município 
tem passado por mu-
danças significativas e 
vem melhorando grada-
tivamente, refletindo no 
comercio local, que vi-
nha sofrendo muito des-
de o início do declínio 
do comércio das pedras 
preciosas, que agora 
está sendo revigorado. 
Para avaliar o impacto 
desses avanços econô-
micos no município e 
como os empresários 
estão enxergando esse 
momento, nossa equi-
pe de reportagem foi às 
ruas da cidade e falou 
com comerciantes locais 
sobre suas expectativas 
em relação à atuação 
da empresa no municí-
pio. Todos destacaram 

eles são enviados para 
a lapidação tradicional 
e depois de um mês são 
contratados pela G44 
para o centro de lapida-
ção da empresa, que atua 
com maquinário fabrica-
do pela Lapidart, que já 
tem 18 anos de mercado 
e usa tecnologia de pon-
ta e totalmente nacional.
 Nossos equipa-
mentos proporcionam 
uma rápida aprendiza-
gem e por isso inserem o 
aprendiz mais rápido no 
mercado de trabalho”, 
disse, o diretor da La-
pidart, Sérgio Aspahan, 
responsável pela forma-
ção técnica dessa primei-
ra turma.

melhorias em seus co-
mércios e afirmaram 
que estão confiantes em 
dias ainda melhores. 
Veja abaixo, o que disse 
alguns de nossos entre-
vistados.
 Para o empre-
sário Neilton Rodrigues 
de Souza, proprietário 
da panificadora Mix 
Pão, a chegada da G44 
ao município de Cam-
pos Verdes foi altamente 

 Ainda segundo 
Aspahan, esses primei-
ros alunos já aprenderam 
os principais cortes que 
serão utilizados na lapi-
dação de esmeraldas e já 
estão produzindo pedras 
de qualidade, em larga 
escala. “Nossa linha de 
montagem é separada 
por setores. Começamos 
na classificação, depois 
serragem e formação da 
pedra, quando são lan-
çadas nas planilhas para 
que seja feito todo o con-
trole. Daí essa pedra vai 
para a colagem e calibra-
gem. Depois de calibra-
da, numerada e separada 
ela vai para o facetamen-
to, polimento e então re-

positiva, pois, em sua 
opinião, está ajudando 
a cidade com a geração 
de empregos. “Sou for-
necedor da G44 e não 
tenho nada do que re-
clamar. Os pagamentos 
são feitos em dia, no ato 
da compra e isso ajuda 
a movimentar a nossa 
economia. Eles estão ge-
rando renda em nossa 
cidade, que estava pre-
cisando de outra fonte 

torna para a mesa de lapi-
dação, para a conclusão; 
de forma que existe todo 
um processo”, disse.
 Segundo infor-
mações do diretor da 
Lapidart, o centro de 
lapidação da G44 Mine-
ração deverá contratar 
cerca de 100 pessoas que 
atuarão como lapidários, 
serradores, calibradores, 
coladores, classificado-
res e agora que serão 
contratados os primeiros 
23, depois de qualifica-
dos pela escolinha. “Ain-
da precisamos de muitos 
profissionais. Os interes-
sados devem procurar a 
prefeitura e se inscrever 
no cursinho para se ha-

geradora de empregos 
e a G44 veio para suprir 
isso”, afirmou Neilton.
 Carlos Rober-
to Pereira dos Santos, 
proprietário da Aliança 
Materiais para Constru-
ção, também destacou 
que o comércio de Cam-
pos Verdes sentiu, de 
forma positiva, a chega-
da da G44 ao município. 
“A empresa trouxe para 
nós um projeto mui-

bilitar para o trabalho 
oferecido pela G44. Um 
gesto fascinante dessa 
empresa que traz para 
Campos Verdes mais 
que uma oportunidade 
de renda e emprego. A 
G44 trouxe uma nova 
perspectiva de um co-
nhecimento de ponta, 
transformando nossos 
alunos nos melhores 
lapidários do mundo, 
pois a tecnologia que 
ensinamos aqui é a mes-
ma dos maiores países 
do mundo”, finalizou 
Sérgio Aspahan, diretor 
de uma das melhores e 
mais respeitadas empre-
sas do Brasil no ramo de 
lapidação, a Lapidart

to animador, gerando 
emprego para muitas 
pessoas de forma direta 
e indireta e temos per-
cebido um movimento 
maior no comércio lo-
cal e na cidade, desde a 
sua chegada”, disse. Da 
mesma forma, Raniel 
Pereira da Silva, pro-
prietário de um prove-
dor de internet na cida-
de, enfatizou a geração 
de empregos na cidade, 
bem como o aumento 
de movimento nas ruas 
e comércios. “Já esta-
mos aqui com nosso 
provedor de internet há 
11 anos e, desde que a 
G44 chegou aqui, esta-
mos vivenciando a me-
lhor fase econômica do 
município, naquilo que 
se refere à geração de 
emprego e renda”, con-
cluiu.

Professores e alunos celebram a conclusão da primei-
ra turma do curso de lapidários da Lapidart

Linha de produção de lapidação da G44 Professor Léo, acompanhando os trabalhos

Fotos: Lanuzio Vicente

Foto: Lanuzio Vicente

Os empresários Nilton, Carlos Roberto e Raniel, celebram a chegada da G44
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Santa Terezinha de GoiásEleição

A escolha foi feita em convenção municipal da sigla realizada na manhã do último dia 30 de março, nas dependências
da Câmara Municipal de Vereadores

Professor José Xavier é eleito presidente
 do PSDB de Santa Terezinha de Goiás

Mais um caminhão para
atender a comunidade rural

de Pilar de Goiás

 Aclamado por 
unanimidade, o profes-
sor José Xavier Rodova-
lho foi eleito na manhã 
do ultimo dia 30 de mar-
ço, sábado, presidente do 
diretório municipal do 
PSDB de Santa Terezinha 
de Goiás para um man-
dato de 2 anos. Essa será 
a primeira vez que ele 
presidirá uma agremia-
ção política e tem pela 
frente o desfio de condu-
zir um partido forte no 
município, que tem dois 
ex-prefeitos bem avalia-
dos pelo povo da cidade. 
Segundo o professor José 
Xavier, assumir a presi-
dência do PSDB muni-
cipal é motivo de muita 
alegria, pois o partido é 
uma referência no muni-
cípio, formado por pes-
soas de renome e estima-
das na cidade. “Graças a 
Deus o PSDB local sem-
pre teve grandes lideran-
ças e atualmente conta 
com nomes de grande 
expressividade política 
no município. Para mim 
foi uma surpresa muito 
agradável ter sido acla-
mado para assumir a di-
reção do partido sem que 
houvesse uma disputa 
interna, o que mostra a 
unidade do PSDB local”, 
afirma. 
 Em entrevista ao 
nosso periódico, José Xa-

vier disse que tudo tem 
seu momento e agora 
chegou o momento dele 
dar sua contribuição ao 
município no campo po-
lítico. “Não me furtarei 
em conduzir da melhor 
maneira possível esta 
função que é importante 
no contexto político da 
cidade. Será um grande 
desafio substituir a pro-
fessora Adriana Mab, 
pois ela fez um excelente 
trabalho enquanto presi-
dente desse partido, mas 
vejo isso com tranquili-
dade, pois quero tentar 
fazer o mesmo trabalho 
que ela vinha fazendo e, 
para isso, vou empregar 
todos os esforços possí-
veis para poder conduzir 
o partido de forma tão 
eficaz como ela fez nesses 
dois últimos mandatos. 
Agradeço a todos os que 
vieram aqui nessa manhã 
de sábado, dar sua con-

tribuição, especialmente 
aos dois ex-prefeitos Sué-
lio e Valdecir, que tam-
bém estiveram aqui para 
endossar essa ação políti-
ca proativa”, disse.
 Questionado so-
bre a atuação do PSDB 
local nas eleições muni-
cipais de 2020, o novo 
presidente disse que o 
partido tem um diretório 
forte em Santa Terezinha, 
que reúne condições de 
apresentar candidatos 
para as eleições de 2020. 
“Vamos nos reunir com 
lideranças da cidade, 
dos bairros, da zona ru-
ral, povoados e buscar 
aqueles interessados em 
participar das eleições 
como candidatos por 
nossa agremiação e, com 
essa base de candidatos a 
vereador e vereadora, po-
demos pensar na possibi-
lidade de termos um can-
didato majoritário, desde 

que seja de consenso do 
grupo. Se reunirmos es-
sas condições e depois 
de uma prévia entender-
mos que o povo acredita 
que temos condições de 
representá-lo, não vemos 
por que não encararmos 
o desafio; mas pode ter 
certeza que queremos o 
melhor para a cidade e 
faremos o que a maioria 
do diretório decidir, sem-
pre com pé no chão”, ga-
rantiu o novo presidente.

 Professor da 
rede pública desde 1983, 
José Xavier é mestre em 
educação e doutorando 
em psicologia na PUC/
GO. Em 2000 ele foi co-
ordenador nacional do 
Programa Alfabetização 
Solidária, atuando em 
todo o Estado de Goiás e 
em Estados do Nordeste 
brasileiro. Desde 2001 
José Xavier também 
atua no ensino supe-
rior como gestor de um 

pólo universitário no 
município, UNOPAR, 
garantindo que pessoas 
tenham cursos de licen-
ciatura, bacharelado e 
superior tecnológico em 
várias áreas do conhe-
cimento. Ele também 
foi diretor do pólo da 
UEG/Crixás. “Vamos 
conciliar tudo isso com 
nossa atuação política 
e assim podermos dar 
uma contribuição maior 
para a cidade que tanto 
admiro e gosto, no senti-
do de estar participando 
ativamente do contexto 
político do município. 
Na condição de presi-
dente do PSDB, vamos 
trabalhar em comum 
acordo com os demais 
membros, conversando, 
reunindo e discutindo 
sobre o quê que é me-
lhor para o partido e, 
acima de tudo, para a 
cidade”, concluiu. 

 O benefício chega 
ao município por meio de 
emenda parlamentar do 
ex-deputado federal Pedro 
Chaves, atual 1º suplente do 
senador Vanderlan 
 A administração 
do jovem prefeito da cida-
de de Pilar de Goiás, Sá-
vio Soares (MDB), está em 
constante movimento, com 
ações que visam a melhoria 
da qualidade de vida da 
população, em especial da 
zona rural, setor pelo qual 
o prefeito tem uma aten-
ção especial, a exemplo da 

entrega de mais um impor-
tante benefício que visa o 
atendimento dos pequenos 
produtores: um caminhão 
basculante no valor de R$ 
219 mil, que foi entregue à 
comunidade no último dia 
28 de março, quinta-feira. 
O equipamento foi adqui-
rido por meio de emenda 
parlamentar do ex-deputa-
do federal Pedro Chaves, 
atual 1º suplente do sena-
dor Vanderlan Cardoso.
 De acordo com o 
prefeito Sávio Soares, esse 
caminhão chega em boa 

hora e vai garantir um aten-
dimento ainda melhor à 
zona rural do município, 
especialmente os pequenos 
produtores. “Quero aprovei-
tar o espaço para agradecer 
ao Pedro Chaves, em nome 
de toda comunidade pila-
rense, pelos vários benefícios 
que já destinou para nosso 
município, nos atendendo 
em todas as áreas, parceria 
que melhorou a nossa cida-
de e a vida do nosso povo. 
Que Deus abençoe todos 
nós”, publicou o prefeito em 
suas redes sociais.

Professor Xavier em momento de votação

Professor Xavier, ex-prefeito Suélio, ex-vereadora 
Mab Moreira e o ex-prefeito Valdeci Porte, comemo-
ram a eleição

Fotos: Lucivaldo Cunha
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Pilar de Goiás Esporte

O lançamento oficial aconteceu na manhã do último dia 16 de março, com a entrega de um kit de uniforme para cada aluno

Prefeitura de Pilar dá início
ao projeto da Escolinha Aluno Nota 10

 Depois de 
construir o novo está-
dio de futebol Homero 
Macedo Gomes, que 
foi entregue à popu-
lação no ano passado, 
o prefeito da cidade 
de Pilar de Goiás Sá-
vio Soares não parou 
de investir em ações 
esportivas no municí-
pio, dando mostras de 
que o esporte é uma 
das prioridades de 
sua administração, a 
exemplo da inscrição e 
apoio da equipe prin-
cipal do município na 
46ª edição do tradicio-
nal campeonato de fu-
tebol do norte goiano 
e, agora, com o lança-
mento do projeto da 
Escolinha de Futebol 
Aluno Nota 10, que 
será desenvolvida por 
meio de uma parceria 
entre a secretaria mu-
nicipal da educação e 
dos esportes.
 O lançamento 
da escolinha aconte-
ceu na manhã do úl-
timo dia 16 de março, 
nas dependências do 
Estádio Homero Ma-
cedo Gomes e contou 
com a presença do pre-
feito Sávio Soares, pri-
meira-dama Flaviane, 
secretários, pais dos 

alunos e vereadores. 
Na ocasião, o prefeito 
Sávio entregou, a cada 
aluno matriculado na 
escolinha, um kit de 
uniforme e garantiu 
apoio total ao projeto.
 “Entendemos 
que o esporte é um 
forte instrumento de 
socialização de nos-
sas crianças, por isso 
não medimos esfor-
ços na hora de criar, 
em nosso município, 
essa escolinha, que foi 
bem planejada, onde 
o aluno será avaliado 
dentro da sala de aula, 
analisando seu com-
portamento na esco-
la e também em casa. 

Teremos um conjunto 
de pessoas envolvi-
das nesse projeto e a 
participação dos pais 
será fundamental nes-
se projeto”, avaliou o 
prefeito.
 Ainda segun-
do o prefeito, outro 
objetivo da escolinha 
é tirar as crianças das 
ruas e ocupar suas ca-
beças com outras coi-
sas, além de incentivar 
essas crianças a ter um 
bom comportamento 
escolar e familiar, para 
que no futuro sejam ci-
dadãos de bem.
 “É um momen-
to ímpar para nós o 
lançamento dessa es-

colinha já no primeiro 
semestre do ano”, dis-
se. Para o aluno conti-
nuar participando da 
escolinha, ele terá que 
manter uma frequên-
cia de 80% na escola e 
notas acima de 7.0, e 
atenderá crianças nas 
categorias sub 8, sub 
13 e sub 15.Para o se-
cretário municipal dos 
esportes, Cristiano, 
a escolinha será um 
marco na história do 
município e contribui-
rá de forma positiva 
para uma sociedade 
mais justa e sadia. Ele 
nos informou, ainda, 
que as aulas acontece-
rão nos períodos ma-

tutinos e vespertinos. 
“Quero aproveitar o 
espaço para parabe-
nizar o prefeito Sávio 
pelo incentivo que tem 
dado ao esporte em 

nossa cidade. Fica fácil 
trabalhar com um pre-
feito que te dá todo su-
porte necessário para 
fazer o seu trabalho”, 
afirmou

Prefeito Sávio, palestrando para alunos da Escolinha, sobre a necessidade de se 
ter boas notas escolares

Fotos: Lanuzio Vicente



Março de 2019www.imprensadocerrado.com.br6    |

CrixásCrobrança

O presidente da Câmara denunciou a não execução de emenda parlamentar que se encontra à disposição do município
há 15 meses, e cobrou providências 

Em aniverário de Pedrinho Sem Terra,
 Tiago Dietz cobra ação do prefeito

 No último dia 
23 de março o verea-
dor da cidade de Cri-
xás Pedro Fernandes 
Neto, o Pedrinho Sem 
Terra, recebeu paren-
tes e amigos para ce-
lebrar seu aniversário 
de 57 anos, entre eles o 
presidente da Câmara 
Tiago Dietz e o depu-
tado estadual Iso Mo-
reira, que aproveitou a 
ocasião para entregar 
ao parlamentar uma 
emenda no valor de R$ 
70 mil para a aquisição 
de medicamentos para 
o município.
 Em sua fala, o 
deputado Iso Moreira 
disse que aquele era 
um dia especial, pois 
estava no município 
para comemorar o 
aniversario do amigo 
Pedrinho Sem Terra e 
levar boas novas para 
o município. “Eu vim 
aqui hoje festejar o ani-
versário do Pedrinho, 
amigo nosso, homem 
simples e trabalhador, 

mas não vim de mãos 
vazias. Trago o presen-
te para a cidade; uma 
emenda para a aquisi-
ção de medicamentos 
para o hospital”, disse 
o deputado, que ainda 
anunciou outra emen-
da para o município 
no valor de R$ 100 mil 
para a aquisição de 
uma patrulha agrícola.
 Com um pro-
nunciamento carre-
gado de cobranças à 
administração mu-
nicipal, o vereador e 

presidente da Câmara 
Tiago Dietz também 
manifestou sua ale-
gria em compartilhar 
o aniversário do cole-
ga vereador e afirmou: 
“me sinto honrado por 
estar ao lado do Pedri-
nho Sem Terra nesse 
momento tão espe-
cial de sua vida. Que-
ro parabenizá-lo por 
essa data e aproveitar 
para agradecer ao de-
putado Isso Moreira 
por essas emendas 
anunciadas hoje, e eu 

quero pedir ao prefei-
to de Crixás para usar 
os 70 mil reais dessa 
emenda na compra de 
remédios para a popu-
lação, que não aguenta 
mais”, disse. 
 Ainda em sua 
fala, Tiago Dietz criti-
cou o prefeito por con-
ta do não cumprimen-
to de outra emenda 
parlamentar no valor 
de R$ 120 mil, apre-
sentada pelo deputado 
Iso Moreira e que, se-
gundo ele, está dispo-

nível à prefeitura há 15 
meses. “Esse recurso 
está à disposição do 
município há 15 me-
ses e a administração 
não está fazendo seu 
papel para colocá-la 
em prática. Esse recur-
so é para a aquisição 
de uma van e eu peço 
mais uma vez que o 
prefeito faça sua parte 
e compre esse veículo 
o mais rápido possí-
vel”, disse. 
 Vi s i v e l m e n -
te emocionado e feliz 
com a presença de ami-
gos e autoridades polí-
ticas em sua festa de 

aniversário, o verea-
dor Pedrinho Sem Ter-
ra agradeceu a presen-
ça de todos e, de forma 
especial, ao deputado 
Iso Moreira, por levar 
mais benefícios para o 
município na data de 
seu aniversário. “Foi 
uma festa maravilhosa 
e estou extremamen-
te grato a todos pela 
presença. Fiquei ainda 
mais feliz pela notícia 
das emendas do nosso 
deputado Iso Moreira 
que serão de muita im-
portância para nossa 
comunidade”, finali-
zou Pedrinho.

Em parceria com Senar, Prefeitura de Campos 
Verdes promove curso de piscicultura 

 12 produtores 
rurais do município de 
Campos Verdes tiveram 
a oportunidade de fazer 
um curso de piscicultu-
ra ministrado pelo técni-
co do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural 
- Senar, Alexandre Mi-
lanez, que foi realizado 
entre os dias 18 a 20 de 
março por meio da pre-
feitura em parceria com 
o SENAR.
 O curso ensinou 
desde a escolha da área 
para a construção de um 
tanque, a preparação e 
topografia do terreno, 
a escavação do tanque, 
a análise e correção da 
água, a adubação, a 
aquisição de alevinos, 
os tipos de rações, o po-
tencial do mercado, a 
biometria do pescado e 

até sobre a limpeza de 
peixes. Ano após ano 
a piscicultura no Brasil 
tem demonstra sinais de 
forte crescimento. 
 De acordo com 
o prefeito de Campos 
Verdes, Haroldo Na-

ves, cursos como este, 
capacita e incentiva o 
pequeno produtor rural 
a melhorar a renda fa-
miliar. “Campos Verdes 
tem campo e mercado 
para a comercialização 
de peixe, sem contar que 

se houver uma boa pro-
dução, o alimento acaba 
indo para a merenda 
escolar, o que significa 
uma melhora na eco-
nomia local e familiar”, 
afirma o prefeito.
 “Minha opinião 

é que cursos assim são 
bastantes enriquecedo-
res para as pessoas que 
querem empreender 
na região, pois além de 
serem gratuitos são mi-
nistrados por bons pro-
fissionais e através deles 
empreendedores podem 
verificar se é ou não van-
tajoso investir ou sim-
plesmente buscam infor-

mações para melhorar 
um empreendimento já 
em funcionamento. No 
curso aprendemos sobre 
a criação e manejo corre-
to dos peixes tanto para 
comercialização quanto 
para criação por espor-
te,” comentou, a enge-
nheira ambiental Marce-
la que participou de todo 
o curso.

Deputado Iso Moreira apresenta mais uma emenda ao lado dos vereadores Thia-
go Dietz e Pedrinho Sem Terra

Fotos: Divulgação

Fotos: Lanuzio Vicente

Prefeito Aroldo Naves e primeira-dama Paulênia Lopes também participaram do curso
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Campos Verdes Benefícios

REGISTRO DE IMÓVEIS DE CRIXÁS - GOIÁS
EMAIL: CARTORIOCRIXAS@GMAIL.COM

EDITAL PARA CIÊNCIA A TERCEIROS INTERESSADOS
USUCAPIÃO ADMINISTRATIVO

INÁCIO DA LUZ ARAUJO, OFICIAL DO REGISTRO DE 
IMÓVEIS DE CRIXÁS-Go. No uso de suas atribuições, na 
forma da lei, ETC; FAZ PÚBLICO QUE, EDSON LAURINDO 
DE SOUZA, CPF nº130.865.961-04 e CIRg. 211.458-SSP/GO, fi-
lho de Manoel Lourival e Eunice Laurindo de Souza e, sua espo-
sa, NIRCE MARIA DE SOUZA, CPF Nº 041.734.371-21 e CIRg. 
4.259969-DGPC/Go, filha de Juvenal Paulino da Silva e Luiza da 
Cunha, brasileiros, agricultores, residentes e domiciliados à Fa-
zenda Ribeirão Dantas, zona rural, município de Crixás-GO; em 
cumprimento ao disposto no artigo 216-A da lei n°6.015/1973 
(RP), Item IV parágrafo 3°. Acrescido pelo artigo 1.071 da lei n° 
13.105/2015 (CPC), e demais legislações pertinentes ao assun-
to, foi depositado neste Cartório, Planta, Memorial Descritivo e 
demais documentos para regularização através de Usucapião 
Administrativo Ordinário a Justo Título de Duas Glebas de uma 
propriedade rural, em terras de cultura, cerrado e campo, anexas 
entre si, perfazendo a área total georreferenciada foi encontrado 
a área total de 88,8090 hectares correspondentes a 18 alqueires, 
27 litros e 554,954m2.;situadas no imóvel denominado LAGE/
LAGENS, município de Crixás-Go; procedências Registrada(s) 
Sob o(s) n°(s). R.1-M-276 e r.1-m-2.613; no CRI-Crixás-Go. Ca-
dastrada no INCRA/SNCR sob n / 926.035.014,389-5; e na Re-
ceita Federal/Nirf n°.2.142.055-6; As impugnações, deverão ser 
apresentadas no prazo de quinze(15) dias contados da data da 
publicação deste; findo o qual e não havendo impugnação, será 
feito o Registro do Imóvel, ficando neste período os documentos 
a disposição dos interessados, neste cartório durante as horas 
regulamentares do expediente. Dado e passado na cidade de 
Crixás, termo e Comarca de igual nome, Estado de Goiás, aos 
vinte e oito dias do mês de março de 2019
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ARAUJO CORREIA E SOUZA , CPF nº383.304.151.04e CI-
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brasileiros, Comerciaria e Administrador de empresas , casa-
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ca, Goiânia-Go; em cumprimento ao disposto no artigo 216-A 
da lei n°6.015/1973 (RP), Item IV parágrafo 3°. Acrescido pelo 
artigo 1.071 da lei n° 13.105/2015 (CPC), e demais legislações 
pertinentes ao assunto, foi depositado neste Cartório, Planta, 
Memorial Descritivo e demais documentos para regularização 
através de Usucapião Administrativo Ordinário a Justo Título 
de Quatro Glebas de UMA PROPRIEDADE RURAL , EM TER-
RAS DE CULTURA, CERRADO E CAMPO, com a área medi-
da georreferenciada de 497,2121 hectares, correspondentes a 102 
alqueires, 58 litros e 230,868m2.;situadas no imóvel, Boa Vista ou 
Canabarro, município de Crixás-Go; procedências Registradas 
No Registro de Imóveis de Crixás, sob os nºs R.05-M-6.817;R.05-
M-5.472;R.08-M-2.434;R.02-M-7.506; Cadastradas no INCRA/
SNCR bob o n°.950.033.608.009-1 e na Receita Federal NIRF n° 
5.726.787-1 As impugnações, deverão ser apresentadas no prazo 
de quinze(15) dias contados da data da publicação deste; fin-
do o qual e não havendo impugnação, será feito o Registro do 
Imóvel, ficando neste período os documentos à disposição dos 
interessados, neste cartório durante as horas regulamentares do 
expediente. Dado e passado na cidade de Crixás, termo e Co-
marca de igual nome, Estado de Goiás, aos vinte e oito dias do 
mês de março de 2019
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Prefeitura de Campos Verdes 
lança o “Morar Legal” 

 A Prefeitura de 
Campos Verdes e Câma-
ra Municipal lançaram 
oficialmente na última 
sexta-feira, 15 de março, 
o Projeto “Morar Legal” 
– Programa de Regulari-
zação Fundiária na zona 
urbana, o maior da his-
tória do Município. O 
projeto tem a finalidade 
de incorporar os núcleos 
informais consolidados 
ao ordenamento territo-
rial urbano e à titulação 
de seus ocupantes com 
registro do imóvel em 
cartório.
 O programa 
foi apresentado pelo 
prefeito Haroldo Na-
ves no prédio da Câ-
mara Municipalpor 
meio de dados e estu-
dos preestabelecidos 
por toda uma equipe 
técnica, ele mostrou 
que milhares de fa-
mílias em diversos 
setores serão regula-
rizadas pelo “Morar 
Legal”sem nenhum 
custo.

Regularização

 O trabalho 
passará por etapas: a 
primeira parte será de 
cadastramento das fa-
mílias. Após essa eta-
pa acontecerá o levan-
tamento topográfico, 
que é a medição das 
residências.
 O Prefeito Ha-
roldo Naves ressaltou a 
necessidade de entregar 
às famílias o documento 
que garanta a posse de 
sua área. “Vamos aten-

der milhares de famílias, 
que já construíram em 
suas áreas, mas não têm 
em mãos o documento 
que garanta a posse des-
te patrimônio. Iremos 

trabalhar muito em prol 
de reorganizar a situação 
de cada uma delas e as-
sim entregar cada área 
documentada”, afirmou 
Haroldo Naves

Prefeito Haroldo Naves
realiza lançamento de três obras e 

entrega de um ônibus escolar 
 O ano mal co-
meçou e a adminis-
tração municipal vem 
surpreendendo a co-
munidade. Em menos 
de 80 dias de trabalhos 
aconteceu o segundo 
lançamento de obras e 
entrega de equipamen-

tos priorizando a área 
de educação, sem dei-
xar de lado o social o 
desenvolvimento e in-
fra estrutura.
 O cerimonial 
foi ontem a noite (18), e 
lotou o Salão Paroquial, 
mais de 300 pessoas 

prestigiaram o evento, 
além de autoridades 
políticas e civis. 
 O evento mar-
cou a entrega de 1 ôni-
bus escolar zero km (44 
lugares) e o anúncio das 
obras da nova praça 
no setor Clotilde Catão 

(Populares), reforma do 
campo society e a cons-
trução de uma pista de 
cooper na entrada da 
cidade.
 Durante o 
evento foram sorteados 
vários brindes e um ar 
condicionado.

Prefeito Aroldo Naves apresentando as novas obras

Prefeito Aroldo discursando ao lado do vereador Emídio e da primeira-dama Paulênia

Fotos: Lanuzio Vicente

Fotos: Lanuzio Vicente
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Santa Terezinha de GoiásVisita

O governador visitou o hospital municipal, que será regionalizado, concedeu entrevista à rádio local e prestigiou a 45ª UMADEGO Norte

Caiado faz breve visita a Santa Terezinha de Goiás
 A c o m p a n h a -
do do Senador Luiz do 
Carmo (DEM), e do Se-
cretário de Desenvol-
vimento Social do Es-
tado de Goiás, Marcos 
Cabral, o governador 
Ronaldo Caiado este-
ve em Santa Terezinha 
de Goiás na manhã do 
último domingo, 03 de 
março. Foi uma visita 
rápida, que se deu por 
ocasião da 45ª edição 
da UMADEGO Norte – 
União de Mocidade das 
Assembleias de Deus 
do Norte Goiano. Na 
ocasião, as autoridades 
goianas foram recep-
cionadas pelo prefeito 
Antônio da Penha Ma-
chado de Camargo, ou 
Tonim Camargo, como é 
mais conhecido, e outras 
autoridades municipais, 
vereadores e secretários.    
 Após tomar café 
da manhã com as auto-
ridades do município, o 

governador seguiu para 
o Hospital Municipal, 
com o objetivo de conhe-
cer suas novas instalações 
e atestou a qualidade do 
espaço para instalação 
do hospital regional e de 
uma das 17 policlínicas, 
que pretende instalar no 
estado. “A população de 
Santa Terezinha de Goi-
ás pode contar conosco. 
Quero dizer ao prefeito 
Tonim Camargo, que jun-
tos vamos fazer a saúde 
que ele sempre sonhou 
e que o povo espera. Te-
remos aqui e em Goiás 
uma saúde diferencia-
da”, garantiu Caiado. 
 O governador 
ainda concedeu entre-
vista à Rádio Ativa FM, 
onde reafirmou que vai 
cumprir sua promessa 
de campanha, que é ze-
lar pelo atendimento em 
saúde pública do povo 
goiano. “Cada uma das 
unidades dessas policlí-

nicas contará com uma 
estrutura capaz de ofe-
recer os mais diversos 
exames e atendimentos 
especializados e come-
çaremos por Santa Te-
rezinha a implantação 
dessas policlínicas”, dis-
se o governador.
 Ao sair da rádio, 
Caiado se dirigiu ao par-
que de exposição agro-
pecuária da cidade, onde 
acontecia a 45ª edição da 
UMADEGO NORTE – 
União de Mocidade das 
Assembleias de Deus do 
Norte Goiano, sediada 
pelo município, e foi re-
cebido por milhares de 
jovens evangélicos. 
 Caiado destacou 
a importância do evento, 
não apenas para a salva-
ção de almas, como tam-
bém para o município, 
que recebe um movimen-
to atípico nesse feriadão 
de carnaval e movimenta 
o comércio local. 

MP obtém liminar que obriga prefeitura
de Crixás a adequar trânsito em 60 dias 

 Por ação do 
Ministério Público 
de Goiás, o prefeito 
de Crixás, Plínio Luís 
Nunes de Paiva, terá 
60 dias para realizar 
atos de fiscalização, de 
educação para o trân-
sito, e de levantamen-
to, análise e controle 
de dados estatísticos, 
bem como atos de en-
genharia de trânsito, 
sob pena de multa diá-
ria de R$ 50 mil. Essas 
são as determinações 
da liminar concedida 
pelo juiz Alex Lessa 
quanto aos pedidos do 
promotor de Justiça 
Caio Bizon.

Engenharia 

 Quanto aos atos 
de engenharia, a admi-
nistração municipal de-
verá definir políticas de 
estacionamento, de car-
ga e descarga de merca-
dorias, de segurança, de 
trânsito, de pedestres, 
de veículos com duas 
rodas, de circulação e 
estacionamento de veí-
culos de tração animal, 
entre outras. O plane-
jamento da circulação 
de pedestres e veículos, 
projeto de área, implan-
tação e manutenção de 
sinalização e implantar 
sistema de verificação 

de obras e eventos que 
possam gerar impacto 
no trânsito são outras 
providências a serem 
adotadas.

Fiscalização 

 Para melhoria 
do trânsito na cidade, a 
prefeitura deverá exercer 
o poder de polícia ad-
ministrativa de trânsito, 
aplicando as penalidades 
cabíveis e arrecadando 
multas dentro de sua 
competência. Entre as ati-
vidades a serem implan-
tadas estão a autuação, 
processamento de mul-
tas, capacitação e creden-

ciamento de agentes de 
fiscalização concursados 
já existentes no quadro 
funcional da prefeitura e 
ainda a criação de Juntas 
Administrativas de Re-
cursos de Infrações.

Educação 

 O município está 
obrigado à criação de 
área de educação do trân-
sito e escola pública de 
trânsito como determina 
o o Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran), 
devendo ainda desenvol-
ver ações de segurança 
de trânsito e introduzir 
o tema “trânsito seguro” 

nas ações rotineiras da 
população.

Controle de dados 

 A administração 
municipal deverá pro-
mover atos de levanta-
mento, análise e contro-
le de dados estatísticos 
quanto ao volume de 
veículos por tipo, volume 
de pedestres, acidentes 
com vítima, mortos em 
acidentes, entre outros.

A demanda 

 Na ação, o MP 
contextualiza que, no fi-
nal de 2016, a prefeitura 
nomeou todos os agen-
tes de trânsito aprovados 
em concurso público, 
mas eles foram designa-
dos para outras funções. 
Posteriormente, o MP 

recomendou ao chefe do 
Executivo e membros do 
Legislativo que tomas-
sem providência para a 
implementação de órgão 
técnico e administrativo 
municipal de trânsito. 
Por outro lado, já havia 
sido criada em 2013 a 
Agência Municipal de 
Trânsito na estrutura ad-
ministrativa da prefeitu-
ra, mas que nunca entrou 
em atividade, mesmo 
contando com quatro ser-
vidores concursados. No 
processo, o MP destacou 
ainda que o trânsito não 
conta com fiscalização, 
ficando a cidade em situ-
ação de abandono de trá-
fego nas ruas da cidade, 
situações que motivaram 
a propositura da ação. 
(Cristiani Honório / Asses-
soria de Comunicação Social 
do MP-GO)

Fotos: Lanuzio Vicente


