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O evento, que aconteceu no distrito de Interlândia, também contou com a presença do governador Ronaldo Caiado e foi marcado por muita emoção. Pág. 3

Santa Terezinha de Goiás

Mineração Campos Verdes Uirapuru

Tonim Camargo faz balanço
dos primeiros 100 dias de seu 

governo

G44 Mineração recebe visita de
representantes da FIEG e do 

Sistema S

Prefeitura de Campos
Verdes concluia instalação de 
55 mata-burros na zona rural

Com show de Zé Ricardo e 
Thiago, prefeitura celebra 
aniversário de Uirapuru

A nova administração de Santa Terezinha de Goiás com-
pletará 100 dias de atuação no próximo dia 10 de abril, 
com balanço positivo nas atividades realizadas no muni-
cípio.Pág. 7

O objetivo dos visitantes foi conhecer o empreendimento 
e ver onde e como o SENAI, SESI, IEL e a FIEG podem 
contribuir nesse projeto, para o desenvolvimento indus-
trial e regional. Pág. 5

A Prefeitura também tem investido na recuperação e 
construção de pontes e na manutenção das estradas ru-
rais. Pág. 3

Cerca de 3 mil pessoas compareceram à Praça Bom Je-
sus para prestigiar o show em alusão aos 27 anos de in-
dependência política do município. Pág. 9

Pilar de Goiás participa do
VI Encontro de Coroas, em Interlândia

Foto: Lanuzio Vicente
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Reflexão do dia

Por Fernando Arataque 

Geral

  Para Pensar
PRA PENSAR... O GOVERNO VAI ACABAR COM 
O ENSINO DE FILOSOFIA! ...PARA QUE SERVE A 
FILOSOFIA? 

Alguns até podem ate dizer que a filosofia e uma 
ciência com a qual e sem a qual o mundo perma-
nece tal e qual, ou seja... a filosofia não serve nem 
ao Estado, nem à Igreja, que têm outras preocupa-
ções. Não serve a nenhum poder estabelecido. A fi-
losofia serve para entristecer. Uma filosofia que não 
entristece a ninguém e não contraria ninguém, não 
é uma filosofia. A filosofia serve para prejudicar a 
tolice, faz da tolice algo vergonhoso. Não tem outra 
serventia a não ser a seguinte: denunciar a baixeza 

do pensamento sob todas as suas formas... A filosofia serve pra te fazer PENSAR.E 
quanto mais um povo sabe pensar,mais difícil e para ser ludibriado e enganado com 
palavras e subterfúgios pelos os que estão no poder... quanto mais critica uma socie-
dade menos e possível a existência de lobos em pele de cordeiros nos guiando para o 
matadouro e ao mesmo tempo regurgitando discursos, que isso tudo e para o nosso 
bem... ao pé da letra filosofia quer dizer “amigo ou amante do saber” e o caminho 
para saber passa primeiro pelo PENSAR. (Edson  Mendes)

PRA PENSAR... O TEMPO NO INFERNO NÃO SE CONTA EM HORAS... 

 foi com esta frase que Paulo 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 pensam que sabem e por isso dão palpites a torto e a direito 
arrotando conhecimentos que não tem e nem buscaram ter, como se tivessem exper-
tises 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. (Edson Mendes)
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O Encanto 

 Embora o mundo seja redondo, 
em algum canto dessa vida surge o 
encanto. Eu não sei até hoje se acre-
dito 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 vi-
vidos. Vamos crescendo e aos pou-
cos aumentam as responsabilidades, 
quase sempre falta tempo. Canaliza-

mos nossas energias nos estudos e trabalho. Quase sempre em 
busca de ter alguma coisa. Esquecemo-nos, infelizmente, de in-
vestir 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 caminhos 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. De-
positamos todas nossas fichas do presente na poupança de um 
futuro tranquilo e estável. E vivemos. 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, resolvemos 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.  Olhamos, no entanto, para o lado e per-
cebemos 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 calejadas, chinelos desgastados 
pela caminhada e respiração de quem procura fôlego. 
 Olham-se mutuamente, ficam receosos em um primeiro 
momento, todavia em poucos instantes, sem trocar sequer uma 
palavra, conhecem-se melhor que ninguém. Compartilham ex-
periências e sentem-se novamente vivos. Contam histórias que 
viveram, falam sobre as armadilhas que atravessaram e se lem-
bram saudosamente dos monstros que venceram. Passam a noi-
te deitados lado a lado contando estrelas, mesmo que não vejam 
o céu. Quando encontram estrelas cadentes, tal qual uma criança 
no natal, fazem pedidos silenciosos. Ele deseja que aquele pe-
queno instante seja perpétuo. Ela deve desejar alguma coisa, mas 
não se sabe bem o quê. 
 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. En-
quanto 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 espi-
nhos que os cercavam.  Dedicou tempo, afeto, amor, amizade. 
Tudo naturalmente. Talvez, como na história do cometa, isso que 
o tenha cativado tanto.
 Ela partiu deixando apenas saudade, saudade daquilo 
que nunca existiu...

Fernando Arataque.

Frota da Polícia Militar na década de 80
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Pilar de Goiás/ Interlândia Devoção

O evento, que aconteceu no distrito de Interlândia, também contou com a presença do governador
Ronaldo Caiado e foi marcado por muita emoção

Área esportiva contará com pista de caminhada, campo society e arquibancada, beneficiando os moradores e desportistas de Campos Verdes

Pilar de Goiás participa do
VI Encontro de Coroas, em Interlândia

Prefeito Haroldo Naves vistoria obras
do Campo Society com a Pista de Cooper

 Acompanhado 
de uma grande comitiva, 
da imperatriz pilarense 
desse ano Geysiele Ta-
vares, do padre Beneval, 
devotos e foliões, o pre-
feito Sávio Soares, que é 
imperador dessa tradi-
ção Goiana em Pilar de 
Goiás, esse ano, esteve 
na cidade de Anápolis, 
mais precisamente no 
distrito daquele municí-
pio denominado Inter-
lândia, para participar 
do tradicional Encontro 
de Coroas do Divino, 
que tem como objetivo 
reviver e manter acesa 
a devoção e o amor ao 
Espírito Santo, além de 
agradecer os dons e as 
graças recebidas do ano 
anterior; uma demons-
tração de devoção e fé, 
que se depender do pre-

 Campos Verdes 
em breve ganhará um 
novo espaço público 
para lazer, atividades 
esportivas e recreativas. 
A obra de construção do 
Campo Society com Pis-
ta de Cooper, está a todo 
vapor e deve ser inau-
gurada em breve. O pre-
feito, que acompanhou 
as obras de perto, salien-
tou a importância de es-
paços como esse no mu-
nicípio. Neste momento 
está sendo implantado 
o concreto na pista de 
cooper e finalização da 
construção da arquiban-
cada do campo.
 “Em breve te-
remos mais um espaço 
público para prática es-
portiva na nossa cidade 
que proporcionará lazer 

feito Sávio, nunca morre-
rá no município de Pilar 
de Goiás.
 A programação, 
que também contou com 
a presença do governa-
dor Ronaldo Caiado e do 
prefeito de Anápolis, Ro-
berto Naves, teve início 
com um café da manhã 
e, logo depois, se deu o 
cortejo com as Coroas 
do Divino Espírito San-
to pelas principais ruas 
do distrito, que estavam 
todas enfeitadas pelas 

e convivência para toda 
as famílias e desportistas. 
Estamos fazendo uma 
gestão voltada para a 
saúde, educação e infra-
estrutura, mas entende-

cores que representam 
o Divino Espírito Santo, 
em direção a Paroquia 
São Sebastião, onde foi 
realizada uma missa 
pelo padre Edmilson 
Luís de Almeida, da pa-
róquia Nossa Senhora da 
Penha, de Jaraguá.
 A comunidade 
de Pilar participou do 
cortejo das Coroas, que 
teve à frente o imperador 
Sávio e a imperatriz Gey-
siele, representados pelas 
três folias de reis do mu-

mos que também é pre-
ciso investir em locais de 
lazer e convivência com 
esta nova área”, salientou 
Haroldo Naves.
 O projeto é ide-

nicípio de Pilar de Goiás. 
“Foi um momento de 
muita emoção e felicida-
de, especialmente por ser 
o Imperador de Pilar de 
Goiás nessa festa, que é 
um símbolo de nossa cul-
tura, de nossa fé. Agrade-
ço a Deus pela oportuni-
dade de ser imperador 
do Divino Espírito Santo 
e a todos que colabo-
raram com a brilhante 
apresentação da comitiva 
de nossa cidade”, disse o 
prefeito Sávio.

alizado pela prefeitura 
de Campos Verdes em 
parceria com o Governo 

 Vale ressaltar, 
que o município de 
Pilar de Goiás sediou 
o quarto Encontro de 
Coroas e fez bonito, re-
cebendo representantes 
de vários municípios, 
além de várias autori-
dades políticas, civis e 
eclesiásticas do Estado 
de Goiás. Para garantir 
um maior número de 
representantes de Pilar 
de Goiás em Anápolis, 
a prefeitura disponibili-
zou ônibus para o trans-

Federal e Ministério dos 
Esportes tem estimativa 
orçamentária de R$ 245 

porte dos devotos. Essa 
foi a primeira vez que o 
distrito de Interlândia 
sediou o evento, e rece-
beu mais de 1.500 visi-
tantes, reunindo Coroas 
de diversos municípios 
goianos, como: Pirenó-
polis, Crixás, Corumbá 
de Goiás, São Francisco 
de Goiás, Posse, Nique-
lândia, Jaraguá, Cida-
de de Goiás e Pilar de 
Goiás. Entre os visitan-
tes, muitos estavam lá 
para agradecer graças 
recebidas com ajuda do 
Divino Espírito Santo. 
Momento inesquecível 
de fé, tradição e muita 
devoção. ‘Obrigado In-
terlândia pela recepti-
vidade. Viva o Divino 
Espírito Santo”, fina-
lizou o prefeito Sávio 
Soares.
 O próximo local 
a receber o encontro das 
Coroas do Divino Espí-
rito Santo será à cidade 
de Crixás. A escolha foi 
feito mediante um sor-
teio ao final da missa de 
celebração do VI encon-
tro das Coroas do Divi-
no Espírito Santo.

mil, a obra beneficiará a 
população de Campos 
Verdes.

Fotos: Lanuzio Vicente

Imperatriz Geysiele Tavares e Sávio Soares represen-
tando a coroa do Divino, da cidade de Pilar de Goiás Padre Beneval acompanhando o cortejo do Divino

Haroldo Naves atestando a qualidade da obra da pra-
ça esportiva
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CrixásPromessa

Buscando apoio financeiro de comerciantes da cidade, Onizio Marçal conseguiu viabilizar a reforma no prédio da corporação.
Ele critica a falta de apoio da prefeitura

Vereador Onizio Marçal cumpre promessa de campanha 
e promove reforma da delegacia de Polícia Civil

 Eleito vereador 
pela cidade de Crixás 
em 2016, Onizio Marçal 
(PTB) empunhou em sua 
campanha a bandeira 
da Segurança Publica, 
com promessas de uma 
atuação forte em defesa 
dessa causa e, desde seu 
primeiro dia de trabalho, 
o parlamentar tem de-
monstrado coesão entre 
o discurso de campanha 
e seu mandato, haja vista 
que sempre tem desen-
volvido ações em prol da 
melhoria da segurança 
pública no município, a 
exemplo da recente re-
forma que aconteceu no 
prédio da delegacia da 
polícia civil, através de 
seu trabalho. A reforma 
da delegacia foi uma das 

promessas de campanha 
do vereador, agora res-
gatada. 
 De acordo com 
o vereador Onizio, a pri-
meira etapa da reforma 
só foi possível graças à 
união de forças com o 
delegado, com os agen-
tes e com alguns patro-
cinadores/comerciantes, 
da cidade. Ele criticou a 
administração pela fal-
ta de apoio. “Sabemos 
que esse trabalho é de 
responsabilidade do es-
tado e que a prefeitura 
deveria ajudar, mas aqui 
em Crixás essa ajuda não 
está acontecendo. Sabe-
mos que até para a po-
lícia militar foi cortada a 
alimentação e produtos 
de limpeza que recebiam 

da prefeitura desde 2002, 
e agora não recebem 
mais. A prefeitura prati-
camente virou as costas 
para a segurança e nós, 
como representante des-
sa área, conhecedor das 
dificuldades estamos 
abraçando essa questão 
em defesa da segurança, 
dos policiais, da agência 
prisional e, consequen-
temente, da população 
como um todo”, disse 
o vereador, que ainda 
doou um dia de serviço 
na obra de reforma da 
delegacia.
 Onizio disse 
ainda que terminou ago-
ra a primeira etapa da 
reforma, mas pretende 
buscar novos apoiado-
res para o início de uma 

segunda etapa. “Essa foi 
uma de nossas promes-
sas de campanha, uma 
vez que somos repre-
sentantes da segurança 
pública de Crixás e me 
sinto feliz por poder rea-
lizá-la. Quero agradecer 
a todos aqueles que, de 
uma forma ou de outra 
me ajudaram nesse pro-
jeto. Agradeço a todos os 
colegas vereadores pelo 
empenho e apoio aos re-
querimentos e projetos 
que apresento naquela 
Casa de Leis. Sou co-
nhecedor das dificulda-
des das nossas policias 
e da agência prisional, 
por isso, estou sempre 
pronto para manter essa 
parceria com a seguran-
ça pública e com esses 

heróis que trabalham to-
dos os dias em defesa da 
vida da população, do 
cidadão de bem. Apro-
veito o espaço aqui para 
agradecer aos seguintes 
parceiros: Agente PC El-
ton, Agente PC Ortiz, Es-
crivão Samuel, Delegado 

Dr. Nelinho, Diretor da 
AP Alexsander, empresa 
TRIADE na pessoa do 
Engenheiro Herman, BR 
Plan na pessoa do Enge-
nheiro Paulo Júnior, Ser-
vitec Foraco, Geosedna 
na pessoa do Maik”, de-
clarou Onizio Marçal.

Foto: Divulgação

A comitiva realizou sua primeira cavalgada no último dia 20 de abril, com a participação de aproximadamente 400 cavaleiros,
 muladeiros e amazonas. Sucesso absoluto

Comitiva São Jorge Guerreiro estréia em grande estilo

 Criada recente-
mente com o objetivo de 
não deixar morrer a tra-
dição da cavalgada no 
município de Crixás, a 
Comitiva São Jorge Guer-
reiro realizou, na manhã 
do último dia 20 de abril, 
uma grande e bem suce-
dida cavalgada de inau-
guração, a qual contou 
com a participação de 
aproximadamente 400 
cavaleiros, muladeiros 
e amazonas, que saíram 
do Parque de Exposição 
Agropecuária, percorren-
do a principal avenida da 
cidade. Após deixar o pe-
rímetro urbano, os romei-
ros andaram mais 19 km 
até a fazenda de Olímpio 
César, que gentilmente 
cedeu o espaço para rece-
ber os guerreiros de São 
Jorge. Antes da saída, foi 
servido aos presentes um 
reforçado café da manhã 
e, na chegada, um apeti-
toso almoço com direito a 
show ao vivo.
 De acordo com 
Mary’slane Xavier da 
Silva, ou simplesmente 
Nana, como é conhecida, 
que falou com nossa re-
portagem representando 
a comissão organizado-
ra, a Comitiva São Jorge 

Guerreiro já nasceu gran-
de e forte e, segundo ela, 
o seu sucesso se faz pelo 
fato de não ter um presi-
dente e sim uma comis-
são organizadora. 
 “Estamos muito 
felizes com a presença 
de todos os guerreiros de 
São Jorge que vieram nos 
prestigiar. Recebemos 
aqui cavaleiros e ama-
zonas de várias cidades 
como Mozarlândia, Santa 
Terezinha de Goiás, Cam-
pos Verdes, Uirapuru, Pi-
lar de Goiás e isso para 
nós é muito gratificante, 

pois percebemos que o 
trabalho que estamos fa-
zendo está surtindo efei-
to”, disse Nana, que faz 
parte da comissão orga-
nizadora da comitiva.
 Ainda segundo 
Nana, o surgimento da 
comitiva São Jorge Guer-
reiro tem o objetivo de 
não deixar morrer essa 
tradição crixaense, que 
é ir a cavalo dos pés de 
Nossa Senhora da Con-
ceição, em Crixás, aos pés 
de Nossa Senhora da Pe-
nha, em Guarinos. “Nos-
sa comitiva é totalmente 

formada por romeiros de 
Nossa Senhora da Penha. 
Esperamos resgatar nos-
sas tradições e mostrar 
ao pessoal mais jovem 
nossas raízes, nossas ori-
gens que jamais poderá 
morrer saindo de Crixás 
rumo a Guarinos, pas-
sando pelo estradão com 
nossos burros, nossas 
bruacas, nossos carros 
de bois. É só felicidade 
em ver que nosso esforço 
está valendo à pena, está 
sendo recompensado. 
Esse ano faremos nossa 
primeira romaria rumo 
a Guarinos e, com fé em 
Deus, será uma cavalga-
da abençoada, de muita 
luz, paz e muita fé, acima 
de tudo”, concluiu.
 Também conver-
samos com outros dois 
representantes da comiti-
va, Rosa, que afirmou ser 
a primeira vez que parti-
cipa de uma cavalgada e 
se declarou deslumbrada 
com tudo. “Essa caval-
gada superou minhas 
expectativas. Eu não ima-
ginava tanta alegria, tanta 
gente assim. Quero apro-
veitar para agradecer aos 
comerciantes e famílias de 
Crixás pelo apoio nos ga-
rantido para a realização 

desse evento de estréia da 
São Jorge Guerreiro. Es-
tou muito feliz. 
 Agradecemos de 
forma especial ao Olím-
pio César que não mediu 
esforços para preparar 
esse lindo espaço para 
nos receber”, ressaltou. 
Da mesma forma, Adil-
son disse que se sente 
muito feliz por fazer 
parte da comissão orga-
nizadora da Comitiva e 
receber, já na primeira 
cavalgada, uma grande 
quantidade de pessoas 
especiais, familiares e 
amigos. “Estamos real-
mente muito felizes e 
teremos muitas histórias 
para contar. Em julho sai-
remos de Crixás a Guari-
nos e estamos confiantes 
que faremos uma linda 
festa”, disse Adilson. 
 O vice-prefeito 
de Campos Verdes Wallas 
Correia, que esteve pres-
tigiando a primeira ca-
valgada da Comitiva São 
Jorge Guerreiro destacou 
a organização do evento.
 Nossos repórte-
res também conversaram 
com Olímpio César, que 
é um dos principais par-
ceiros da Comitiva São 
Jorge Guerreiro e sempre 

incentivou as manifesta-
ções culturais do muni-
cípio como cavalhadas e 
cavalgadas. Olímpio Cé-
sar avaliou como positiva 
a primeira cavalgada da 
comitiva e disse acreditar 
no seu sucesso.
 “Temos muitas 
comitivas aqui em Crixás 
e nós incentivamos todas 
elas. Pelo fato de ser a pri-
meira, essa cavalgada de 
hoje foi muito bem orga-
nizada e com certeza vai 
se tornar tradição. Vimos 
que toda a equipe orga-
nizadora se empenhou 
para que os participantes 
realmente tivessem um 
bem estar, condições boas 
de participar. 
 Me sinto feliz em 
receber, da melhor forma 
possível aqui na Fazenda 
São José, às margens do 
Rio Crixás, todas as pes-
soas que participaram 
dessa cavalgada, ofere-
cendo-lhes um almoço 
em um espaço bem arbo-
rizado. A Comitiva São 
Jorge Guerreiro é mais 
uma boa opção de lazer 
e entretenimento para 
quem gosta dessa prática, 
desse esporte e só quem 
ganha com isso é a popu-
lação”, afirmou Olímpio.

Momento em que vereador Onízio pinta o interior da 
delegacia de polícia de Crixás

Fotos: Lanuzio Vicente/ Lucivaldo Cunha

Figuras do meio rural de Crixás e região prestigiando 
o C.S.J.G.
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G44 Mineração Desenvolvimento

O objetivo dos visitantes foi conhecer o empreendimento e ver onde e como o SENAI, SESI, IEL e a FIEG podem
contribuir nesse projeto, para o desenvolvimento industrial e regional

G44 Mineração recebe visita de
representantes da FIEG e do Sistema S

 O empreendi-
mento minerário da G44 
Brasil em Campos Verdes 
tem atraído a atenção de 
populares, investidores, 
acionistas e de várias 
instituições que atuam 
para o fortalecimento 
empresarial e industrial 
em Goiás e no Brasil, a 
exemplo daquelas que 
fazem parte do chamado 
Sistema S, como o IEL, 
SESI e o SENAI, que fo-
ram levados à G44 Mine-
ração pela FIEG no últi-
mo dia 12 de abril, numa 
comitiva composta por 
Thiago Vieira Ferri, dire-
tor do SESI/SENAI; Clei-
der Antônio da Fonseca, 
gerente de relações com 
o mercado do IEL e José 
Divino Arruda, diretor 
financeiro da FIEG. 
 Na ocasião, os 
visitantes, que foram re-
cepcionados pelos exe-
cutivos da G44 Coronel 
Antônio, diretor de mi-
neração, e Márcio Wei-

der, diretor de TI, pude-
ram conhecer as obras 
da planta industrial e do 
centro de lapidação de 
esmeraldas, constatando 
o avanço das obras. 
 Nossa reporta-
gem, que acompanhou o 
momento da vista dos re-
presentantes do Sistema 
S e da Fieg à G44 Minera-
ção, apurou que o objeti-
vo da comissão de direto-
res foi conhecer de perto 
a iniciativa e suas deman-
das, para uma avaliação 
de como a Federação das 
Indústrias de Goiás e o 

Sistema S podem contri-
buir, nesse projeto, para o 
desenvolvimento indus-
trial e regional. “Assim 
que tive conhecimento 
da G44, visitei sua sede 
em Brasília, onde foi in-
formado desse projeto 
aqui em Campos Verdes 
e, naquela ocasião, fui 
informado da necessi-
dade da empresa para a 
qualificação de mão de 
obra no município para a 
lapidação de esmeraldas 
e criação de jóias. Nosso 
trabalho, enquanto fede-
ração da indústria é levar 

o SENAI, SESI e o IEL 
para ajudar na qualifica-
ção e gestão da mão de 
obras das indústrias. Por 
isso estamos aqui”, disse 
José Divino Arruda, di-
retor financeiro da Fede-
ração das Indústrias do 
Estado de Goiás – FIEG.
 De acordo com o 
diretor da FIEG, esse em-
preendimento será mui-
to bom para o município 
de Campos Verdes e re-
gião, principalmente na-
quilo que se refere à em-
pregabilidade. “Eu achei 
interessante o processo 
de escavação e retirada 
das esmeraldas do fundo 
da terra, e fiquei admira-
do com a construção da 
estrutura, no sentido do 
design dela, da facilida-
de de trabalho que vai 
proporcionar desde o 
processo de retirada das 
esmeraldas, lá embaixo 
da terra, até chegar ao 
centro de lapidação. Isso 
é muito importante. Fi-
quei muito encantado 
com a obra. Quero pa-
rabenizar o Sallem, que 
é o presidente da G44, 
e espero que a indústria 
possa contribuir muito 
com o desenvolvimento 
dessa região”, ressaltou 
José Divino. 
 O gerente de re-
lações com mercado do 
IEL, Cleider Antônio, 
também falou com nossa 
reportagem e, segundo 
ele, a visita da comitiva 
à G44 é uma orientação 

do sistema/indústria do 
Estado de Goiás, haja 
vista que o IEL está à dis-
posição de toda e qual-
quer indústria existente 
em qualquer lugar do 
Estado. “Nosso objetivo 
aqui hoje é conhecer o 
que está desenhado e ver 
onde nossas casas podem 
contribuir nesse projeto, 
tanto no aspecto do de-
senvolvimento industrial, 
quanto regional, por meio 
da preparação e treina-
mento de pessoas, além 
da preocupação com os 
aspectos ambientais, in-
dustriais e de desenvol-
vimento e crescimento 
do estado de Goiás como 
um todo. A partir dessa 
visita, do entendimento 
que tivemos do projeto, 
vamos multiplicar isso 
com nossas equipes e 
apresentaremos propos-
tas de como poderemos 
contribuir com a indús-
tria e, consequentemente 
com o desenvolvimento 
econômico e sustentável 

da região”, afirmou Clei-
der Antônio.
 Sobre o que viu 
do empreendimento da 
G44 em Campos Verdes, 
Cleider Antônio disse: 
“Trata-se de um projeto 
arrojado e o entendemos 
como inédito, que dá al-
guns passos à frente da-
quilo que a região está 
acostumada, saindo de 
um processo de garimpo 
para um processo indus-
trial em três fases que 
dependem de muita mão 
de obra qualificada, e isso 
precisa ser pensado e pla-
nejado. Nós acreditamos 
que vamos poder con-
tribuir muito com isso. 
Quero parabenizar os 
empreendedores dessa 
empresa, que têm visão 
de longo prazo e foram 
capazes de vir para uma 
cidade como Campos 
Verdes e promover aqui 
o desenvolvimento, que 
vai ser, com certeza, mui-
to importante para toda 
essa região”, concluiu

Fotos: Lanuzio Vicente

Coronel Antônio e Márcio Weider (executivos da G44) apresentando o parque in-
dustrial da empresa aos representantes do Sistema S
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Santa Terezinha de GoiásSaúde

Com um espaço amplo e moderno, a Clínica Master trás um novo conceito em saúde para o município, com consultas
e exames a preços acessíveis

Clínica Master é inaugurada em Santa Terezinha de Goiás

Prefeito Sávio recebe
representante da Leagold

em seu gabinete

 Foi inaugurado 
em Santa Terezinha de 
Goiás, na manhã do úl-
timo dia 26 de abril, sex-
ta-feira, um novo serviço 
de saúde para consultas 
médicas, exames labora-
toriais e de imagem. Tra-
ta-se da Clínica Master, 
que oferece um ambien-
te moderno, climatiza-
do e com acessibilidade, 
cumprindo todas as nor-
mas vigentes. Durante a 
inauguração, o casal Dr. 
Gustavo Nunes e Dra. 
Mirian Cardoso, proprie-
tários do empreendimen-
to, receberam a visita de 
centenas de pessoas dos 
mais diversos setores da 
sociedade, inclusive o 
secretário municipal da 
saúde Silvio de Souza e o 
prefeito Antônio Camar-
go, que parabenizaram 
e agradeceram o casal 
pelo investimento feito 
na cidade. “Essa Clínica 
é muito importante para 
nosso município e região. 
Quero agradecer ao Dr. 
Gustavo por acreditar em 
nossa cidade e fazer aqui 

 O prefeito de 
Pilar de Goiás, Sávio 
Soares, recebeu em seu 
gabinete, na semana 
passada, a representan-
te da Pilar de Goiás De-
senvolvimento Mineral, 
Silmara Przywitowski. 
Instalada no município, 
amineradora de ouro é 
uma das principais fon-
tes de receita e de em-
pregos no município. 
“Na pauta, ressaltamos 
o momento de crise que 
vive a empresa, conse-
quentemente, o muni-
cípio e a comunidade 
também são impacta-
dos, mas estamos bus-
cando alternativas para 
o bom desempenho e 
produção da mesma”, 
informou o prefeito. 
 Responsável 
pela área da saúde, segu-
rança, meio ambiente e 
comunidade, Silmara fa-
lou sobre o momento da 
empresa, perspectivas e 

esse grande investimen-
to, que sem sombras de 
dúvidas marca um novo 
ciclo na saúde, pois ve-
mos aqui uma clínica de 
alto padrão, sem igual 
na região do Vale do são 
Patrício”, disse o prefeito. 
O Padre Mauro, pároco 
local, esteve presente e 
abençoou o início dos tra-
balhos.
 De acordo com 
Dr. Gustavo, que é odon-
tólogo e atua na cidade 
há 12 anos, com o Centro 
Integrado de Saúde - CIS, 
a Clínica Master é um 
novo conceito em saúde e 
foi idealizada para ofere-
cer serviços de qualidade 
e com agilidade. “É uma 
honra muito grande po-
der inaugurar esse espa-
ço. Iniciamos com o CIS e 
hoje somos Clínica Mas-
ter. Eu, minha esposa Mi-
rian e toda nossa família 
acreditamos em Santa Te-
rezinha de Goiás, que é a 
nossa cidade e é aqui que 
queremos transformar. 
Esse aqui é apenas o pri-
meiro passo para nossa 

investimentos. Sávio, por 
sua vez, abordou o tema 
barragem de rejeitos, um 
dos assuntos mais discu-
tidos, desde a tragédiada 
Vale em Brumadinho, 
em Minas Gerais. 
 Segundo dados 
da empresa, a barragem 
é segura. Entretanto, de 
acordo com o prefeito, 
em breve uma equipe 
técnica fará uma visita e 
acompanhará de perto as 
condições da estrutura.
 “A preocupação 
da gestão pública em 

saúde ser totalmente di-
ferente. O segundo passo 
será quando a policlínica 
realmente for instalada, e 
essa união de forças fará 
de Santa Terezinha uma 
referência em tratamen-
tos de saúde. Quero agra-
decer a todos que compa-
receram à nossa singela 
cerimônia de inaugura-
ção. Teremos aqui várias 
especialidades médicas, 
além dos exames labo-
ratoriais e de imagens e 
vamos oferecer um aten-
dimento diferenciado e 
humanizado”, afirmou 
Dr. Gustavo ao nosso pe-
riódico.
 Sem sombras de 
dúvidas, a Clínica Mas-
ter será uma referência 
na prestação de serviços 
à saúde, promovendo o 
bem estar de pacientes e 
familiares sempre com 
respeito à vida, ética e 
responsabilidade social. 
Na Clínica Master, além 
de profissionais qualifica-
dos, você contará ainda 
com atendimento rápido 
e eficaz, tecnologia de pri-

primeiro lugar é com 
a segurança da comu-
nidade, bem como dos 
trabalhadores. Por outro 
lado, temos a preocu-
pação constante com o 
meio ambiente, uma vez 
que Pilar apresenta uma 
riqueza muito grande, 
tanto na sua fauna como 
na flora. Reconhecemos 
a importância da em-
presa para o município, 
mas temos o dever e a 
obrigação de acompa-
nhar de perto a seguran-
ça”, afirma o prefeito.

meira e preços acessíveis. 
Entre os especialistas da 
área da saúde, que aten-
derão na Clínica Master 
estão: Dr. Rogério Quei-
roz (CRM-GO: 9935), gi-
necologia e obstetrícia; 
Dra. Nayara Cabral (CR-
M-GO: 21.086) pediatria; 
Dr. Fábio Marcos de Oli-
veira (CRM-GO: 9722), 
cardiologia; Dr. Gustavo 
Nunes (CRO-GO: 9907), 
odontólogo, periodontista 
e implantes dentários; Dr. 
Guilherme Nunes (CRO-
-GO: 8375), odontólogo, 
radiologista e ortodon-
tia; Dra. Érica Apolicauto 
(CRO-GO: 16778), odon-
tológa, especializanda em 
reabilitação oral e estética; 
Dra. Leida Maciel (CRP-
-GO: 09/5425), psicóloga, 
especialista em neuropsi-
cologia e especializanda 
em psicologia do trânsito; 
Dra. Juliana Lima (CRN-
-GO: 10024), nutricionis-
ta; Dra. Juliana Peixoto 
(COREN-GO: 360.637), 
enfermeira especialista 
em estética e Dra. Mirian 
Cardoso (COREN-GO: 

221.258) enfermeira espe-
cialista em acupuntura e 
auriculoterapia.
 “Convidamos a 
todos os leitores desse pe-
riódico a nos fazer uma 
visita e constatar, na prá-
tica, que a Clínica Master 
está preparada para lhes 
atender com excelência 
a preços acessíveis, colo-
cando-lhes à disposição 
um excelente corpo clíni-

co. A unidade da Clínica 
Master está localizada na 
Avenida Dona Dita, nú-
mero 308, em Santa Tere-
zinha de Goiás. Faça-nos 
uma visita ou agende sua 
consulta e exames pelo 
telefone: (62) 3339 6809, 
(62)98135-06 51 (WhatsA-
pp). Siga-nos pelas redes 
sociais @clinicamaster.
stg”, finaliza Dr. Gustavo 
Nunes. 

Lundin Mining anuncia compra 
de mina da Yamana Gold em 

Alto Horizonte -GO por US$1 bi
 A Lundin Mi-
ning Corp disse nesta 
segunda-feira que com-
prará uma mina de ouro 
e cobre da Yamana Gold 
lnc no Brasil por mais 
de 1bilhão de dólares, 
à medida em que busca 
for talecer seu portfólio 
em metais básicos.
 A mina de Cha-
pada, localizada em Alto 
Horizonte - Goiás, come-
çou a produção em 2007 
e deve produzir 54.500 
toneladas de cobre e 100 
mil onças de ouro em 
2019. A Lundin disse que 
o negócio irá ter efeito 
imediato sobre seus lu-
cros e geração de caixa 
operacional por ação, 
além de ampliar sua pro-
dução anual de cobre em 
mais de 25 por cento.
 A Yamana re-
ceberá 800 milhões de 
dólares em dinheiro, 
além de pagamentos 

contingentes totalizan-
do cerca de 225 milhões 
de dólares, disseram as 
empresas.
 A Lunding atua 
principalmente com 
mineração de cobre, ní-
quel e zinco no Chile, 

nos Estados Unidos, em 
Portugal e na Suécia. A 
empresa disse que irá 
financiar o negócio com 
recursos em caixa e com 
parte de uma linha de 
crédito de 550 milhões 
de dólares.Fonte: Reuters

Fotos: Lanuzio Vicente/ Lucivaldo Cunha

População se fez presente para conhecer o espaço da 
Clínica Master

Sávio e Silmara discutindo alternativas para o bom 
relacionamento entre empresa e município

Foto: Divulgação Foto: Divulgação
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A Prefeitura também tem investido na recuperação e construção de pontes e na manutenção das estradas rurais.

Prefeitura de Campos Verdes conclui
a instalação de 55 mata-burros na zona rural

 Visando me-
lhorar a qualidade 
do tráfego na zona 
rural e garantir mais 
facilidade para o es-
coamento da produ-
ção, a Secretaria de 
Obras do município 
finalizou a instalação 
de 55 mata-burros de 
concreto e ferro do 
Programa “Campos 
Verdes sem Porteira”, 
lançado no início do 
ano pela atual admi-
nistração do prefeito 
Haroldo Naves. 
 Centenas de 
produtores rurais, 
alunos que utilizam o 
transporte escolar, e 
agropecuaristas foram 
beneficiados com esses 
mata-burros de con-
creto, pois por supor-

tar mais peso, oferece 
mais segurança, quali-
dade e tem grande du-
rabilidade por conta 
dos materiais utiliza-
dos na sua construção. 
 “Nosso com-
promisso com a nossa 
zona rural é trabalhar 
sempre na melhorias 
das estradas e dando 
ótimas condições de 
tráfego do transporte 
escolar, da produção 
agrícola e para todos 
que necessitam transi-
tar pelas estradas. En-
tregamos três pontes 
para a zona rural nos 
últimos dois anos e em 
menos de 50 dias fina-
lizamos a instalação de 
55 mata-burros”, con-
tou o prefeito Haroldo 
Naves.

A nova administração de Santa Terezinha de Goiás completará 100 dias de atuação no próximo dia 10 de abril, com
balanço positivo nas atividades realizadas no município

Tonim Camargo faz balanço
dos primeiros 100 dias de seu governo

 Com o afasta-
mento do ex-prefeito de 
Santa Terezinha de Goiás 
Marcos Cabral, que assu-
miu a secretaria da cida-
dania no Governo do Es-
tado, o município passou 
a ser administrado pelo 
então vice-prefeito Antô-
nio da Penha Machado 
de Camargo (PDT), que 
assumiu a gestão mu-
nicipal em primeiro de 
janeiro desse ano e, de lá 
para cá, Tonim Camargo, 
como é conhecido, tem 
dado seguimento ao tra-
balho que vinha sendo 
feito e implantou seu jei-
to de governar. Em 10 de 
abril próximo, Tonim Ca-
margo fechará os primei-
ros 100 dias à frente do 
Poder Executivo do mu-
nicípio e, para fazer um 
balanço de seu governo, 
o prefeito conversou com 
nossa reportagem na ma-
nhã de hoje. O saldo é al-
tamente positivo.
 De acordo com 
Tonim Camargo, a admi-
nistração lhe foi entregue 
em ótimas condições, 

com tudo organizado e 
isso tem garantido boas 
condições de trabalho. 
“Eu já esperava receber 
a prefeitura organizada, 
pois o meu companhei-
ro Marcos é um grande 
gestor, que sempre admi-
nistrou o município com 
muito cuidado e zelo. As-
sumir a prefeitura foi um 
desafio novo para mim, 
mas com a experiência de 
5 mandatos consecutivos 
de vereador e um de vi-
ce-prefeito, me sinto um 
homem preparado para 
administrar a cidade. Es-
tou na vida pública há 
décadas e isso me trouxe 
conhecimento suficiente 

para desempenhar um 
bom papel, enquanto ad-
ministrador do municí-
pio”, disse.
 Q u e s t i o n a d o 
sobre as ações dos pri-
meiros 100 dias de sua 
administração, o prefei-
to Tonim Camargo disse 
que assim que assumiu 
o mandato, realizou uma 
revisão geral em toda a 
frota do transporte esco-
lar, com troca de pneus e 
de óleo e revisão no sis-
tema elétrico dos ônibus. 
Também foi feito um tra-
balho de recuperação do 
sistema de abastecimento 
de água em Tuxelândia, 
Martinópolis, Setor Dona 

Helena, Luzelândia e Ce-
drolina, com pintura das 
caixas d’água e interliga-
ção de poços, o que solu-
cionou o problema de fal-
ta de água no Setor Dona 
Helena. “Ainda fizemos 
a aquisição de um ônibus 
novo para o transporte 
escolar, um trator, um 
caminhão 16/20 e agora 
acabamos de comprar 
uma retroescavadeira 
para prestar serviço à co-
munidade”, comemorou 
o prefeito.
 Mas as ações 
não param por ai. Ao 
longo desses primeiros 
100 dias de governo, To-
nim Camargo também 
promoveu a reforma do 
colégio Benvinda Lean-
dro, em Cedrolina, que 
recebeu forro em suas sa-
las de aula. Foram refor-
mados ainda 2 postos de 
saúde, um no Setor São 
Paulo e outro no centro 
da cidade. 
 “Temos focado 
na saúde e, com isso, con-
tratamos 2 médicos: Dr. 
Antônio e Dr. Roberto 

Naziozeno. Nossa cida-
de hoje se encontra com 
5 médicos para atender 
nossa comunidade. Além 
disso, já tive a felicida-
de de realizar um bom 
trabalho na zona rural, 
com o patrolamento de 
nossas estradas vicinais 
e instalação de 8 mata-
-burros, com o objetivo 
de melhorar o transporte 
escolar e garantir melhor 
trafegabilidade para os 
produtores rurais na hora 
de escoar sua produção”, 
afirmou. Sobre a relação 
com o Poder Legislativo, 
Tonim Camargo garan-
tiu que mantém uma boa 
afinidade com a câmara e 
agradeceu aos vereado-
res por terem aprovado 
todos os projetos que fo-
ram enviados à Casa.
 Voltando a falar 
de saúde pública, o pre-
feito Tonim Camargo 
lembrou que até julho 
será instalada a policlí-
nica no hospital muni-
cipal que foi reforma-
do, e afirmou. “Quero 
fazer uma gestão refe-

rência em saúde. Esse 
sempre foi o calcanhar 
de Aquiles de todos os 
gestores da cidade. Com 
fé em Deus, a partir de 
julho ofereceremos um 
serviço de qualidade à 
população, com especia-
lidades médicas no mu-
nicípio. Tenho recebido 
o apoio e reconhecimen-
to da comunidade e isso 
é importante para nós. 
Nos dá ânimo para tra-
balhar”, disse o prefeito 
Tonim Camargo, que 
ao fim da entrevista foi 
questionado sobre sua 
possível candidatura à 
reeleição. 
 “Essa questão 
da reeleição só o tempo 
que vai nos dizer. Isso 
vai depender do traba-
lho e daquilo que o povo 
almeja para nós. Estou 
aqui terminar meu man-
dato de forma digna. Fa-
rei de tudo para escrever 
minha história e mostrar 
que sou uma pessoa ca-
paz de realizar uma boa 
gestão”, finalizou Tonim 
Camargo.

Santa Terezinha de Goiás Balanço

Momento em que o prefeito Toninho Camargo fala so-
bre os cem dias de mandato
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O contrato de parceria entre a Prefeitura e a Escola de Música Talentos de Ouro foi renovado para mais um ano,
e vai continuar beneficiando dezenas de crianças e adolescentes do município

Talentos de Ouro atuará mais um ano em Uirapuru

 O estudo gra-
tuito da música de tor-
nou uma realidade para 
crianças e adolescentes 
do município de Uirapu-
ru no início do ano passa-
do, graças à consolidação 
de uma importante par-
ceria firmada entre o Pro-
jeto Talentos de Ouro e a 
Prefeitura da cidade, cujo 
objetivo é beneficiar a co-
munidade, utilizando a 
música como um recur-
so em prol do desenvol-
vimento social cultural, 
afetivo e cognitivo. Para 
garantir a continuidade 
dessa importante ação no 
município, a prefeitura 
de Uirapuru renovou a 
parceria com a Escola de 
Música Talentos de Ouro, 
que continuará salvan-
do jovens e crianças da 
marginalidade, drogas e 
criminalidade, propor-
cionando auto-estima e 
bons hábitos sociais. Ale-
gria e diversão marcaram 
o retorno das aulas.
 Vale ressaltar, 
que as aulas de música, 

ministradas de forma lú-
dica, porém efetiva pela 
Escola Talentos de Ouro, 
são oferecidas gratuita-
mente no SCFV (Serviço 
de Convivência e Forta-
lecimento de Vínculos), 
por meio da secretaria 
municipal da assistência 
social, sob a coordena-
ção da secretária Celcídia 
Amorim. “As famílias 
estão agradecidas pela 
implantação do projeto 
no município, que atende 
cerca de 100 alunos com 
idades entre 6 e 50 anos 
e tem o objetivo de levar 
o ensino da música para 
a comunidade local, uma 
ação importante, pois a 
música é uma ferramenta 
de transformação socio-
cultural que transcende 
a performance musical 
e contribui para melho-
ria na qualidade de vida 
da população”, destacou 
Joyce Espínola, produtora 
cultural e idealizadora do 
projeto Talentos de Ouro.
 Joyce Espínola 
destacou ainda a impor-

tância da Prefeitura para 
a consolidação dessa par-
ceria, que acaba de ser 
reafirmada, pois o poder 
público garante apoio 
financeiro para a instala-
ção do projeto no muni-
cípio, fator determinante 
para que ações como 
essas sejam realizadas. 
“Está sendo uma parce-
ria de sucessos e com fé 
em Deus continuaremos 
ampliando os resultados 
positivos.
 Agradeço ao 
prefeito Ailton Bila e à 
secretária municipal da 
assistência social Celcí-
dia Amorim pela con-
fiança depositada em 
nosso projeto. 
 Estudar música é 
uma aventura sem prece-
dentes, além de ser uma 
prática extremamente 
prazerosa. A música é ce-
leste, de natureza Divina e 
de tal beleza que encanta 
a alma e a eleva acima da 
sua condição. Que Deus 
abençoe todos envolvidos 
nessa ação!”, disse Joyce.

 Vale observar, 
que a implantação do pro-
jeto no município já apre-
senta resultados positivos 
naquilo que se refere ao 
processo ensino/aprendi-
zagem, o que pôde ser ve-
rificado no encerramento 
das aulas de música do 
ano passado, quando a 
Escola de Música Talen-
tos de Ouro realizou em 
Uirapuru o primeiro reci-
tal do projeto, que levou 
muita emoção ao público 
presente no Centro Co-
munitário de Uirapuru, 
onde ocorreu o evento, 
protagonizado por cerca 
de 100 alunos, que mos-
traram em suas apresen-
tações a qualidade do que 
aprenderam nas aulas. O 
evento foi prestigiado por 
pais, professores e comu-
nidade em geral. Naque-
la opinião, pais e alunos 
também subiram ao pal-
co para dar depoimento 
sobre as mudanças em 
suas vidas, após a insta-
lação do projeto no mu-
nicípio.

Pilar de GoiásPáscoa

A tradição de 234 anos que encheu de alegria as ruas da cidade no Domingo de Páscoa, é um evento religioso 
realizado pela Paróquia Nossa Senhora de Pilar, com apoio irrestrito da prefeitura

Corrida da Aleluia e distribuição
de ovos de páscoa em Pilar de Goiás

 Desde criança 
o prefeito Sávio Soares 
participa da tradicional 
Corrida da Aleluia, que 
acontece em Pilar de 
Goiás há 234 anos. Hoje, 
na condição de prefeito, 
para manter viva essa 
tradição, nunca mediu 
esforços para apoiar, 
por meio da secretaria 
municipal da assistência 
social, a Paróquia Nos-
sa Senhora de Pilar na 
realização desse evento 
religioso que aconteceu 
no Domingo de Páscoa 
(21) e simboliza a come-

moração da ressurreição 
de Jesus Cristo. O evento 
é marcado pela alegria 
da criançada que, numa 
verdadeira maratona, 
correm pelas ruas da ci-
dade em direção às casas 
de moradores, que par-
ticipam da festa e os re-
compensa jogando para 
eles, doces, balinhas e 
chocolates.
 A largada é dada 
com o badalar dos sinos e 
a garotada é guiada por 
uma equipe de jovens da 
igreja. Durante a corrida, 
as centenas de crianças 

que participam da festa 
entoam em um só coro: 
“Aleluia, aleluia, Cristo 
ressuscitou!”, uma tra-
dição que encanta e con-
tagia a todos que têm o 
privilégio de prestigiar. 
O encanto é tanto, que 
pessoas de várias ida-
des, não apenas crianças 
acabam participando da 
corrida, deixando o even-
to ainda mais divertido, 
pois o objetivo de todos 
é encher a sacolinha, que 
carregam em suas mães, 
das guloseimas jogadas 
pela comunidade.

 A corrida teve 
início logo após a santa 
missa, celebrada pelo o 
padre Beneval Menezes 
Teles, pároco local e de 
um reforçado café da ma-
nhã oferecido pela prefei-
tura e servido no Salão 
Paroquial. Na ocasião, 
o prefeito Sávio Soares, 
aproveitando a presença 
das crianças, distribuiu 
500 ovos de Páscoa. “É 
muito gratificante ver a 
alegria das crianças nes-
sa corrida. Além disso, 
apoiar esse evento signifi-
ca a manutenção de uma 

tradição religiosa secular, 
que tem um significado 
muito importante, a cele-
bração da ressurreição de 
Jesus. Sempre apoiamos 
esse evento, em nossos 
dois mandatos e vamos 
continuar apoiando. A 
paróquia pode contar 
sempre conosco”, afir-
mou o prefeito.  
 Q u e s t i o n a d o 
sobre como se deu o 
apoio da prefeitura para 
o evento, o prefeito Sá-
vio disse que desde o 
primeiro ano de sua pri-
meira administração, ele 

tem garantido a doação 
de uniformes, sacola 
para as crianças acondi-
cionar as balinhas e um 
farto e reforçado café da 
manhã. “Eu nasci e cres-
ci aqui em Pilar de Goiás 
e sempre participei dessa 
corrida. Hoje, como pre-
feito, me sinto realizado 
por poder contribuir ain-
da mais para o sucesso 
desse evento todos os 
anos. Esse ano, além do 
kit, sacola e camisetas, 
distribuímos 500 ovos 
de páscoa e isso mantém 
vivo, no rosto das crian-
ças, um sorriso de 234 
anos. Que essa tradição 
religiosa se mantenha 
viva por muitos e mui-
tos anos, e que possamos 
festejar, sempre com essa 
alegria, a ressurreição de 
nosso Senhor Jesus Cris-
to”, finaliza o prefeito.

Foto: Divulgação

Fotos: Lanuzio Vicente
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Cerca de 3 mil pessoas compareceram à Praça Bom Jesus para prestigiar o show em alusão aos 27 anos
de independência política do município

Com show de Zé Ricardo e Thiago,
prefeitura celebra aniversário de Uirapuru

 Emancipado em 
30 de abril de 1992, o mu-
nicípio de Uirapuru com-
pletou 27 anos de inde-
pendência política e, para 
celebrar a data, o prefeito 
Ailton Bila (PSDB), não 
mediu esforços e reali-
zou uma grandiosa festa 
que aconteceu na Praça 
Bom Jesus, onde cerca 
de 3 mil pessoas, muitas 
delas turistas de outros 
municípios da região, 
compareceram para pres-
tigiar o show de Zé Ricar-
do e Thiago, que levou 
o público à loucura com 
hits da dupla como Si-
nal Disfarçado, Pra Ficar 
Tudo Certo, Cupido, en-
tre outros. Uma grande 
estrutura de palco, som, 
iluminação, praça de ali-
mentação e parque infan-
til foi montada na praça, 
para receber o evento. 
Vale ressaltar, que a festa 
foi custeada com recur-
sos próprios do tesouro 
municipal, o que mostra 
a competência adminis-
trativa do prefeito e sua 
equipe. 
 Antes de o show 
começar, várias autorida-
des presentes se pronun-
ciaram, entre elas verea-
dores locais, vice-prefeito 
José Wilson, ex-prefeito 
Inácio da Luz, autorida-
des eclesiásticas, que pe-
diram paz para o evento, 
prefeito de Crixás Plínio 
Paiva, que estava acom-
panhado de seu vice Dr. 
Junior e, claro, o prefeito 
Ailton Bila, que deu boas 

vindas ao público presen-
te e puxou a tradicional 
cantiga popular “Para-
béns pra Você”, seguido 
por todos que estavam 
ali. Ainda teve a execução 
do hino do município, 
momento de muita emo-
ção, e uma linda queima 
de fogos. “Hoje eu só 
quero agradecer. Agrade-
cer a Deus e a vocês que 
tem nos dado apoio para 
que realmente façamos 
uma boa gestão aqui em 
Uirapuru. De coração eu 
agradeço a todos, espe-
cialmente aos visitantes. 
Parabéns Uirapuru e 
boas festas a todos”, dis-
se o prefeito Bila em sua 
fala de abertura oficial do 
evento.
 Em entrevista ao 
Imprensa do Cerrado, 
o prefeito Bila disse que 
realizou a festa de aniver-
sário da cidade em todos 
os anos de sua adminis-
tração, e garantiu que, no 
ano que vem, não será di-
ferente. “Com fé em Deus 
estaremos aqui, firmes, 

para festejar mais um 
aniversário de Uirapuru, 
que hoje existe porque ti-
veram pessoas corajosas, 
que idealizaram que um 
dia teríamos essa linda ci-
dade. Quero aproveitar o 
momento para agradecer 
a todos que nos ajudaram 
na realização dessa festa. 
Tenho contado sempre 
com o apoio do vice-pre-
feito, de nossos vereado-
res, secretários e servido-
res municipais e isso tem 
nos ajudado a fazer uma 
boa gestão”, afirmou o 
prefeito.
 Q u e s t i o n a d o 
sobre a receita de como 
levar um grande show 
como Zé Ricardo e Thia-
go para celebrar o aniver-
sário do município com 
recursos próprios, mes-
mo com esses recursos 
escassos, o prefeito Ailton 
Bila disse: “Com planeja-
mento e economia. Há 
tempos estávamos fazen-
do uma reserva, um cai-
xinha, para que hoje essa 
festa pudesse ser reali-

zada, haja vista que não 
contamos com o apoio fi-
nanceiro do Estado, nem 
da União, e a população 
não poderia ficar sem 
essa grande festa, que Ui-
rapuru tanto merece. O 
ano que vem será nosso 
último ano de mandato 
e vamos fazer uma festa 
ainda melhor”, garantiu 
o prefeito Bila.
 Bila falou ainda, 
que o município de Uira-
puru tem muito o que co-
memorar com os avanços 
alcançados em sua gestão, 
lembrando que no início 
do mandato organizou a 
parte administrativa da 
prefeitura, uma vez que 
herdou muitas dividas, as 
quais foram parceladas. 
“Tivemos que fazer três 
parcelamentos e hoje pra-
ticamente já concluímos 
dois desses parcelamen-
tos, apenas um vai ficar 
para a próxima gestão. 
Com isso conseguimos 
fazer uma gestão enxuta 
e, com o apoio do ex-go-
vernador Marconi Perillo 
e de nossos deputados, 
conseguimos trazer vá-
rios benefícios. Agora, 
por exemplo, estamos 
finalizando emendas do 
ex-deputado Vecci. Re-
cebemos recentemente 
uma patrulha agrícola, 
uma retroescavadei-
ra, veículo de 7 lugares 
para apoio à saúde, de 
forma que o município 
hoje conta com inúme-
ros benefícios”, festejou 
o prefeito.

Uirapuru Aniversário

Ao lado de autoridades, prefeito Bila falando para 
um grande púbico presente na festa
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 Campos VerdesRegularização

Campos Verdes está cumprindo
mais uma etapa para regularização fundiária

MP integra solenidade de inauguração
da ampliação da unidade prisional de Itapaci

 Func ionár ios 
da empresa Geo Técnica 
Projetos contratada via 
licitação pela Prefeitura 
Municipal, esta reali-
zando a topografia dos 
imóveis e terrenos da 
cidade para atualização 
do cadastro dos mesmos, 
com o objetivo da regu-
larização fundiária. Com 
o trabalho de cadastro 
e de topografia concluí-
dos, as famílias que mo-
ram em áreas públicas 
ou privadas que não tem 
um contrato legal que lhe 
assegure a permanência 
ou que tenha comprado 
seu imóvel apenas por 
meio de recibo sem escri-
tura lavrada no cartório 
de registro de imóvel, 
vão poder ter a garantia 
e a segurança jurídica de 
seus bens imóveis regis-
trados em Cartório. Todo 
o processo, como a es-
critura dos imóveis, não 
terá nenhum custo para 
os moradores. 

 O ‘Programa 
Morar Legal’ é o maior 
projeto da história de 
Campos Verdes de re-
gularização fundiária, 
milhares de famílias se-
rão beneficiadas, uma 
iniciativa da Prefeitura 
de Campos Verdes que 
beneficiará milhares de 
famílias na zona urbana 
com a entrega da docu-
mentação de suas resi-
dências e lotes. É uma 

ação integrada, comple-
xa, voluntária e gratui-
ta. Finalizando todo o 
projeto chega a etapa de 
entrega dos títulos defi-
nitivos de propriedade 
devidamente registrados 
no cartório de Registro 
de Imóveis do Município 
para os moradores. 
 O projeto con-
templa as seguintes eta-
pas: levantamento to-
pográfico e demarcação 

da área, notificação dos 
proprietários, cadastro 
socioeconômico, sensi-
bilização e conscienti-
zação da comunidade, 
estudo urbanístico e am-
biental, elaboração do 
projeto de regularização 
fundiária (planta e me-
morial descritivo do nú-
cleo urbano), expedição 
da Certidão de Regula-
rização Fundiária pelo 
Prefeito e, finalmente,  
registro do projeto no 
Cartório, com abertu-
ra das matrículas dos 
imóveis e emissão dos 
títulos de propriedade. 
As escrituras serão en-
tregues, gratuitamente, 
às famílias com renda 
de até três salários míni-
mos.
 O prefeito Ha-
roldo Naves explica a 
importância destas ações 
para cidade de Campos 
Verdes. Para ele, cada eta-
pa desta ação é de extre-
ma importância. “Com a 

escritura em mãos, as fa-
mílias têm a garantia de 
propriedade do terreno 
onde sua casa foi cons-
truída. Isso facilita na 
obtenção de crédito para 
abertura de pequenos 
negócios ou para refor-

mar a casa. Vamos con-
tinuar avançando com o 
projeto de regularização 
fundiária e, assim, cum-
prir o compromisso da 
prefeitura de legalizar as 
moradias dos que mais 
precisam”, destacou.

 Foi inaugurada 
no último dia 16 a obra de 
ampliação da Unidade 
Prisional de Itapaci, que 
compreende a reforma e 
criação de novas vagas 
no sistema penitenciário 
local. A iniciativa é do 
Conselho da Comunida-
de de Itapaci, com apoio 
do Ministério Público de 
Goiás, do Poder Judiciá-
rio e da Diretoria-Geral 
de Administração Peni-
tenciária (DGAP). Foram 
criadas 18 novas vagas 
no regime fechado e 18 

no regime semiaberto. 
 De acordo com 
o promotor Francisco 
Borges Milanez, presente 
na solenidade, as obras 
começaram em outubro 
de 2018, fruto da atuação 
conjunta destas entida-
des e contando com o tra-
balho de 13 reeducandos, 
que receberam remição 
de pena pelo serviço pres-
tado, em conformidade 
com a Lei de Execução 
Penal (LEP). Ele pondera 
que a atuação é ainda um 
alinhamento da comarca 

de Itapaci ao Plano Geral 
de Atuação do MP-GO, o 
qual tem como objetivo 
fortalecer e melhorar o 
sistema penitenciário es-
tadual. A elaboração da 
planta arquitetônica para 
ampliação do presídio fi-
cou a cargo da Gerência 
de Engenharia da DGAP.
 Estiveram pre-
sentes no evento o pre-
sidente do Conselho da 
Comunidade, Dailson 
Tadeu Fonseca; o juiz 
Eduardo de Agostinho 
Ricco; o prefeito de Ita-

paci, Mário José Salles; o 
prefeito de Hidrolina, Os-
valdo Moreira Vaz (Zazá 
Eloi); a coordenadora da 
Unidade Prisional, Fer-
nanda da Rosa; além do 
diretor-geral da DGAP, 
coronel Wellington de 
Urzêda, que entregou à 
unidade materiais de se-
gurança penitenciária e 
kits de uniformes para os 
servidores.  (Texto: Cris-
tina Rosa- Fotos: Arquivo 
da Promotoria de Itapaci /
Assessoria de Comunicação 
Social do MP-GO)

Vista aérea da área que está sendo atendida

Foto: Lanuzio Vicente/ Dídimo Neto
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PM frustra plano de adolescente que articulava
matança de alunos e professores em escola de Uruaçu

Suspeito de homicídio 
é preso em Santa Terezinha de Goiás

 “Sessenta balas 
por arma; mirar na ca-
beça; e finalização a faca 
começando por diretores; 
coordenadores; professo-
res e porteira”. Trecho ex-
traído de um meticuloso 
plano de massacre – frus-
trado pela Polícia Militar 
(PM), felizmente – aponta 
que um adolescente de 16 
anos pretendia matar de 
30 a 50 pessoas no interior 
do Colégio Estadual Al-
fredo Nasser na tarde do 
último dia 17 em Uruaçu.
 Tudo havia sido 
calculado nos mínimos 
detalhes: o rapaz preten-
dia usar duas espingar-
das e um revólver calibre 
38, de propriedade de 
seu pai. O armamento, 
devidamente municia-
do, foi localizado na casa 
da família do adolescen-
te. O homem, segundo a 
PM, não sabia das reais 
intenções do filho.
 A ação, de acor-
do com os escritos apre-

endidos pelos militares, 
também previa o uso de 
gasolina em galões, tan-
to para uma tentativa 
de atear fogo na escola 
e/ou a possibilidade de 
fabricação de explosivos 
conhecidos como “co-
quetel molotov”, quan-
do a PM de Uruaçu che-
gasse ao local.
 A tragédia – 
caso realmente se confir-
masse na cidade do Nor-
te do Estado – guardaria 
inúmeras semelhanças 
com o triste aconteci-
mento que vitimou 10 
pessoas na Escola Raul 
Brasil em Suzano/SP, no 
último dia 10 de março.
 Na ocasião, seis 
alunos e dois funcioná-
rios da instituição de 
ensino paulista foram 
assassinados por dois 
rapazes, um deles me-
nor de idade. Ao final 
do massacre, um matou 
o outro e depois se sui-
cidou.

 O PLANO – De 
acordo com o coman-
dante do 14º Batalhão da 
Polícia Militar em Urua-
çu, tenente-coronel Ma-
xwell Franco de Morais, 
informações em caráter 
preliminar apontam que 
o jovem apreendido em 

Uruaçu realmente po-
deria perpetrar a sequ-
ência de assassinatos.
 Tudo porque o 
adolescente havia pos-
tado anteriormente – em 
grupos de aplicativos de 
mensagens – o desejo de 
matar em série quem en-

contrasse pela frente no 
interior do Colégio Esta-
dual Alfredo Nasser.
 A preocupação 
dos pais com a possível 
tragédia em Uruaçu au-
mentou sobremaneira 
exatamente nesta quar-
ta-feira/17, dada a in-
formação de que o ado-
lescente havia faltado às 
aulas pela manhã; e por 
isso, proibiram seus fi-
lhos de ir à escola no pe-
ríodo da tarde, temendo 
a matança.
 Após as diligên-
cias em que a PM aca-
bou localizando o jovem 
quando levava sua irmã 
para uma outra escola 
da cidade, os militares 
o questionaram sobre a 
veracidade do que esta-
va sendo investigado.
 Para total sur-
presa e espanto dos PMs 
de Uruaçu, o adolescen-
te demonstrou frieza em 
seu relato e admitiu que 
realmente cometeria o 

massacre no Colégio Al-
fredo Nasser. 
 Porém, o rapaz 
ainda estava em dúvida 
se tiraria a própria vida 
após matar alunos, pro-
fessores e funcionários; 
ou se entraria em con-
fronto com a PM (situ-
ação que, em tese, seria 
baleado e morto pelos 
militares do 14º BPM).
 Numa entrevis-
ta em vídeo de 13 minu-
tos – conduzida pelo ra-
dialista Motta Filho, da 
Rádio Liberdade 1320 
AM de Uruaçu cujo con-
teúdo o Portal Excelên-
cia Notícias teve acesso 
–  o comandante da PM 
da cidade e o tenente Al-
berto Condez deram de-
talhes sobre o perfil do 
adolescente; e relataram 
a percepção pessoal de 
ambos frente à tragédia 
sem precedentes que, 
por pouco, não ocorreu 
em Uruaçu. Fonte: Portal 
Excelência Notícias

 Sob a coorde-
nação do Coronel Wag-
ner, comandante da 16ª 
CRPM; Major Cunha, 
comandante da 22ª 

CIPM e do Tenente Dou-
rado, comandante do 5° 
Pelotão, a Polícia Mili-
tar realizou na tarde de 
ontem, 06 de abril, uma 

bem sucedida operação 
no município de Santa 
Terezinha de Goiás, para 
o cumprimento do man-
dado de prisão expedido 

pela Comarca de Itapaci, 
em desfavor de Walisson 
Moreira Rios, indiciado 
de crime previsto no ar-
tigo 121 do código penal, 
homicídio. Walisson, 
que foi preso em uma 
residência localizada na 
Avenida Esmeraldas, é 
suspeito de ser o autor 
de um ressente assassi-
nato cometido na cidade 
de Itapaci.
 A equipe do 
Grupo de Patrulha-

mento Tático (GPT) de 
Ceres, que participou 
da operação de cum-
primento do mandado 
foi composta pelos Sgt. 
Araújo e Sgt. Peixoto 
e pelos Sd. Gonçalves 
e Sd. Fidélis, os quais 
contaram com o apoio 
da equipe local de RP 
9488, formada pelo Sar-
gento Jeremias e Sd. Al-
cântara, uma parceria 
que garantiu o êxito da 
operação. 

 Informações pre-
liminares dão conta de que 
o suspeito detido é dono 
de uma extensa ficha cri-
minal, com passagens em 
cidades goianas e até em 
outros estados. Após sua 
prisão, Walisson Moreira 
foi levado para a cidade de 
Itapaci, onde passou por 
exame de corpo de delito 
e posteriormente encami-
nhado para delegacia de 
Policia Civil. Polícia Mili-
tar - Você Pode Confiar!

Uruaçu Crime

Foto: Divulgação

Momento em que os policiais apresenta o suspeito e 
as provas do plano
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Serra GrandeMeio ambiente

O projeto Cultura e Sustentabilidade esteve na cidade de 09 a 12 de abril com peças de teatro,
sessões de cinema e oficinas sobre consumo sustentável

Através da arte, Mineração Serra Grande
leva mensagem ambiental a Crixás

 Uma arena com 
capacidade para 250 pes-
soas sentadas foi monta-
da pela Magma Cultura 
ao lado da Feira Coberta 
de Crixás, para a apre-
sentação de peças de te-
atro, sessões de cinema e 
oficinas sobre consumo 
sustentável, tratamento 
adequado de lixo, apro-
veitamento de alimen-
tos, entre outras ações 
que contribuem para a 
melhoria do meio am-
biente, o que aconteceu 
por meio do Projeto Cul-
tura e Sustentabilidade, 
que faz parte do projeto 
Conexão Sustentável, e 
foi patrocinado pela Mi-
neração Serra Grande, 
através da Lei Ruanet, 
que incentiva a cultura. 
A ação aconteceu entre 
os dias 09 e 12 de abril, 
garantindo gratuitamen-
te muita alegria, entre-
tenimento e educação 
ambiental, democrati-
zando com isso o acesso 
à cultura e estimulando a 
consciência cidadã e am-
biental aos participantes.
 O projeto Cul-
tura e Sustentabilidade 
proporciona a discussão 
sobre o meio ambiente 
através das artes como 
peças teatrais, cinemas, 
oficinas e palestras, e a 
ideia é falar sobre susten-
tabilidade como cuida-
dos com o lixo e reapro-

veitamento de materiais, 
o que acontece de forma 
lúdica, com duas ses-
sões de teatro voltadas 
para o público infantil. 
Uma dessas sessões é 
encenada pela Cia Cir-
co Fool, que apresenta a 
peça “Circo Reciclado”, a 
qual conta a história dos 
mascates Magrovisk e 
Pequenovisk que usam 
a sucata para apresentar 
um grande espetáculo. 
O evento também con-
tou com a colaboração 
do grupo “Mamulengo 
Fuzuê”, que encena a 
peça “Benedito, Abenço-
ado e Bendizido”, con-
tando a história de amor 
de Benedito e Rosinha 
em sua luta por trabalho 

e justiça, abordando com 
humor assuntos como re-
ciclagem, água e fauna.
 De acordo com 
Rogério Carvalho, geren-
te de sustentabilidade e 
administração da Mine-
ração Serra Grande, que 
participou da abertura 
oficial, o projeto Cultura 
e Sustentabilidade levou 
um grande benefício para 
o município de Crixás, es-
pecialmente para as crian-
ças, que tiveram a oportu-
nidade de aprender mais 
sobre o tema ambiental, 
de forma descontraída. 
Segundo ele, a Mineração 
Serra Grande, que perten-
ce ao grupo AngloGold 
Ashanti, é uma empresa 
que investe muito em 

ações sociais, culturais e 
de sustentabilidade. “En-
tendemos que é dessa for-
ma que precisamos ope-
rar, garantindo o melhor 
retorno para o acionista, 
mas respeitando e tra-
zendo retorno para todos 
os públicos envolvidos 
com nosso negócio, ou 
seja, nossos empregados, 
as comunidades onde 
estamos inseridos, gover-
no, nossos fornecedores 
e órgãos reguladores, de 
forma que todos têm que 
ser beneficiado em função 
de nossas operações. Pen-
sando assim, é que con-
tratamos, através das leis 
de incentivo, a Magama 
Cultura, para que ela pu-
desse levar esse projeto a 

todas as cidades onde te-
mos operações em Goiás 
e Minas Gerais, e começa-
mos por Crixás”, afirmou 
Rogério. 
 Antônio Do-
menciano, produtor do 
Projeto Cultura e Sus-
tentabilidade também 
falou com nossa repor-
tagem. Segundo ele, a 
receptividade do proje-
to pela comunidade de 
Crixás foi encantadora. 
“A população de Cri-
xás foi incrível, e aqui 
quero aproveitar para 
agradecer à prefeitura 
pelo apoio logístico com 
o transporte dos alunos 
das escolas até nosso 

espaço, que também 
foi cedido pelo poder 
público. Para nós, que 
já conhecemos os espe-
táculos, foi um prazer 
assistir o público assis-
tindo o espetáculo, pois 
a comunidade interagiu 
muito com os atores, se 
divertiram; nós riamos 
de ver as pessoas rindo 
da cena. Foi muito baca-
na. Sairemos daqui com 
a certeza de que cumpri-
mos nossa missão, pois 
percebemos que a popu-
lação absorveu as men-
sagens se divertindo, e 
é nisso que acreditamos: 
levar a informação, por 
meio da arte”, disse.

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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Palhaços Magrovisk e Pequenovisk encantando a platéia que lotou o espaço


