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Com a presença de autoridades políticas, da clínica móvel do Dr. George Morais e vários médicos especialistas, prefeito Tonim Camargo reabre hospital municipal, que foi 
reconstruído. Pág. 3
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Reflexão do dia

Por Fernando Arataque 

Geral

  Para Pensar
PRA PENSAR...SERÁ QUE O POLÍBIO TEM RAZÃO...

Já não estamos mais em uma democracia?. O cenário 
atual da política brasileira é constituído por uma ca-
quistocracia. O termo criado pelo geógrafo e historia-
dor grego Políbio (203 a.C. – 120 a.C.), se refere a um 
governo liderado pelos piores e mais inescrupulosos 
cidadãos, representantes da degenerescência de três 
formas de governança: (1) monarquia transformada 
em tirania, na qual um rei perspicaz pode se tornar 
um déspota; (2) aristocracia – o governo daqueles 
considerados sábios – que ao degringolar em oligar-
quia, resulta em uma administração pública sob o 
poder de alguns, ansiosos em malversar o dinheiro 

público, aniquilando a sociedade; e (3) democracia – “governo do povo, pelo povo e 
para o povo” – decaída em oclocracia, regime de opressão utilizada por demagogos 
e populistas, em contraposição às leis e suas instituições guardiãs. Na caquistocracia 
brasileira, encontramos esses três elementos circundando o presidente e seus pares, 
atuando em conjunto para concluir a dilapidação do patrimônio público o mais rápi-
do possível. Pelos últimos acontecimentos, e vislumbrando eventos futuros, há uma 
forte tendência de síncope social. Estamos caminhando para o abismo nos moldes do 
governo Sarney, quando alimentos faltavam nas prateleiras dos supermercados e a 
inflação era exponencial. Esperar que o presidente mude seu comportamento e bus-
que diálogo maduro com seus aliados e o Congresso, parece utópico. Impeachment 
é uma saída? A resposta negativa se apresenta como uma possibilidade: o presidente 
é tosco; a violência do seu vice é muito mais sofisticada! a sociedade clama uma sa-
ída, mas qual? acho que nem políbio, homem de grandes conhecimentos tem uma 
resposta...

PRA PENSAR...DAI ME MAIS INTELIGENCIA SENHOR...

Se eu fosse mais inteligente Senhor... Não julgaria ninguém: seria capaz de entender 
que cada pessoa e um mistério... Se eu fosse mais inteligente senhor... Seria capaz 
de perceber que ninguém “ainda” está acabado, que ninguém está petrificado, seria 
capaz de sentir que sua criação continua no mais profundo de cada ser... Se eu fosse 
mais inteligente Senhor... Nem mesmo julgaria ninguém.Por acaso eu sou capaz de 
desvendar meu próprio enigma?... Se eu fosse mais inteligente Senhor... não julgaria 
ninguém, seria capaz de respeitar o mistério que e o outro,o mistério que sou eu... 
Se eu fosse mais inteligente Senhor... saberia que só tu vês o que ninguém vê e só o 
Senhor tem o poder de julgar e ao mesmo tempo amar... conclusão: NÃO JULGUES 
E NÃO SEREIS JULGADO. (Mateus.7,1)... Na bíblia pedimos sabedoria quando que-
remos inteligencia, então que me faças um sábio senhor... (Edson Mendes)

Por Edson Teixeira Mendes
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 Hoje viajei com amigos  a 
Pirenópolis, minha cidade pre-
ferida. Foi um bom dia, regado 
a muita natureza e tranquilida-
de.  À tarde, o pôr do sol (uma 
das coisas que mais amo) esta-
va espetacular.  Quereria poder 
contemplá-lo de um modo espe-
cial. Olhando aos céus, vejo um 
parapente e me lembrei de que 
havia visto em algum lugar na 
cidade o anúncio  desse serviço. 

Procurei  e encontrei o número.  Liguei e corri ao local 
marcado. Durante o caminho fiquei imaginando o quão 
único  e belo seria ver do alto o término do dia, de um 
dia tão alegre. Piri tem um astral mágico! Chegando ao 
local, foi tudo muito rápido.  Brinquei com a moça que 
me atendeu ao questionar se o equipamento era seguro 
e perguntei se eu não  morreria. Ela sorriu e respondeu-
-me que se não  fosse seguro, não colocaria seu esposo 
para pilotar. Sorri e logo me sentei, o olhar mirava o sol 
que estava começando  a se despedir. Decolamos! Tudo 
foi tão rápido que eu me esqueci de um detalhe: tenho 
muito, mas muito mesmo, medo de altura! Quando eu 
olhei para baixo, quase a 1.600 pés, eu só tinha uma cer-
teza: vou morrer! Em segundos, questionei: que diabos 
eu tô fazendo aqui? E se esse motor parar? Fudeu! Já era. 
Olhei a espessura das cordas e pensei: essa porra vai ar-
rebentar, certeza! Vi uma viatura do Corpo de Bombeiros 
bem pequenininha lá na cidade  e disse em pensamen-
to, daqui a pouco  ela vai estar procurando meu corpo. 
Imaginei um repórter noticiando a tragédia com minha 
foto na TV.  Durante o vôo em altitude maior, a morte era 
certa; quando mais próximo à terra, eu olhava as árvores  
e pensava com muita fé que se eu caisse, talvez a queda 
seria amortecida e eu teria, ao menos, uma chance de so-
breviver. Essa enxurrada de cisma, tensão  e agonia foi 
interrompida quando o piloto disse-me: “Hoje o sol está 
lindo, né?” 
 Eu nem lembrava mais o que era pôr do sol até 
levantar a cabeça  e voltar meu olhar ao horizonte. 
 Foi incrível.  Do estado de medo extremo, passei 
ao êxtase. Talvez tenha sido a imagem mais bela que eu 
vi em toda minha vida. Lembrei-me de Deus e Sua gran-
diosidade. Que criação  perfeita! Eu quis registrar aquele 
momento.  Ainda estava sentindo medo,  mas eu nem es-
tava ligando mais  se aquele treco caísse. É uma sensação 
difícil  de explicar.  Uma espécie  de realização, ritual de 
passagem e afirmação. 
 Quem me acompanha nas redes sociais sabe que 
amo publicar fotos do céu, do nascer e pôr do sol, das 
nuvens... Paradoxalmente eu morro de medo de altura! 
Um amor e um medo. Ambos gigantes!

A lição  de hoje: Nossos amores devem superar nossos 
medos!

Fernando Arataque.

Folia do Divino Espírito Santo - Pilar de 
Goiás. Foto de 2017



Maio de 2019  |   3 www.imprensadocerrado.com.br

Santa Terezinha de Goiás Saúde

Com a presença de autoridades políticas, da clinica móvel do Dr. George Morais e vários médicos especialistas, 
prefeito Tonim Camargo reabre hospital municipal, que foi reconstruído

Hospital municipal é
reaberto em Santa Terezinha de Goiás

 Depois de um 
período fechado para 
a obra de reconstrução 
de sua estrutura física, 
o hospital municipal 
de Santa Terezinha de 
Goiás foi reaberto na 
manhã do último dia 15 
de maio e, como parte 
da cerimônia de reaber-
tura, o prefeito Tonim 
Camargo (PDT) levou 
para o município mais 
uma edição do Progra-
ma Saúde em Movimen-
to, realizado pela clínica 
móvel do médico Geor-
ge Morais, com vários 
atendimentos médicos 
especializados e exames 
de imagem de alta qua-
lidade. Para a cerimônia 
de abertura do hospital, 
Tonim Camargo contou 
com a presença de auto-
ridade políticas estadu-
ais como o secretário de 
estado Marcos Cabral, 
ex-prefeito da cidade; 
deputado estadual Bru-
no Peixoto, deputada fe-
deral Flávia Morais e do 
vice-governador Lincoln 

Tejota, que visitaram 
as novas instalações do 
hospital.
 Além das auto-
ridades estaduais, ve-
readores e secretários 
municipais, também 
participaram do ato co-
mitivas de vereadores 
das cidades vizinhas de 
Crixás, Campos Verdes 
e Pilar de Goiás. Entre os 
oradores, destacamos a 
fala do vice-governador 
Lincoln Tejota, que rei-
terou o compromisso do 
estado em receber a es-
trutura do hospital para 
a instalação de uma poli-
clínica, o que deve ocor-
rer no início do segundo 
semestre. “É compro-
misso nosso a criação de 
17 policlínicas no estado 
de Goiás e Santa Terezi-
nha, por já ter toda essa 
estrutura será uma das 
primeiras”, garantiu o 
vice-governador. É im-
portante ressaltar, que no 
primeiro dia de abertura 
do hospital nasceu alí o 
bebê Bryan Antônio, um 

marco para a história da 
unidade hospitalar.
 Em entrevista 
ao Imprensa do Cerra-
do, o vice-governador 
destacou a importância 
da reabertura do hospi-
tal. “Nós sabemos que 
a saúde é um problema, 
um dos maiores desa-

fios da administração, e 
Santa Terezinha está de 
parabéns pelo trabalho 
que vem realizando em 
prol da saúde. Quando 
deputado estadual des-
tinei uma emenda de R$ 
500 mil para essa obra 
e isso me deixa conten-
te. Santa Terezinha está 

estrategicamente bem 
localizada e, com a imi-
nência da conclusão das 
demais rodovias que in-
terliga essa região, ficar 
ainda mais necessária 
a implantação de uma 
policlínica regional aqui 
na cidade. Precisamos 
fortalecer a região e essa 

aqui é muito importan-
te para o estado por ser 
grande produtora de mi-
nério. Por isso temos que 
lhe dá a devida atenção. 
Quero parabenizar o To-
nim Camargo pela boa 
gestão que vem fazen-
do”, disse Lincoln Tejota.
 De acordo com 
o prefeito Tonim Camar-
go, o ato de reabertura 
do hospital municipal 
ficará marcado para 
sempre em sua memó-
ria, haja vista que saúde 
é a principal prioridade 
de seu governo. “Estou 
muito contente por ter 
tido a felicidade de assu-
mir a administração da 
cidade nesse momento. 
Santa Terezinha agora 
conta com um hospital 
novo, com equipamen-
tos de última geração 
e com fé em Deus fare-
mos a melhor gestão em 
saúde de nossa cidade. 
Quero agradecer ao ex-
-prefeito Marcos Cabral, 
que iniciou essa obra 
antes de deixar a admi-
nistração para assumir 
uma secretaria estadual, 
e também ao vice-gover-
nador Lincoln Tejota, de-
putada Flávia Morais e 
ao governador Ronaldo 
Caiado pela contribuição 
dada para a edificação 
dessa obra”, disse o pre-
feito Tonim.

Câmara Municipal de Crixás
realizará concurso público com 

salários de até R$ 2.342,50
 A Câmara Mu-
nicipal de Crixás - GO 
disponibiliza edital de 
abertura de Concur-
so Público referente 
à contratação de pro-
fissionais que tenham 
Ensino Fundamental; 
Ensino Médio.
 As oportuni-
dades disponíveis são 
para: Agente Legislati-
vo (1); Assessor de In-
formática (1); Auxiliar 
de Serviços Gerais (2); 
Membro do Controle 
Interno (2); Motorista 
(2); Porteira Servente 
(1); Secretário Parla-
mentar Nível I (1); Te-
lefonista (1). Os pro-
fissionais contratados 
farão jus à remunera-
ção de R$ 1.750,00 e R$ 
2.342,50.
 As inscrições 
serão realizadas no pe-
ríodo de 30 de maio de 

2019 a 25 de junho de 
2019, exclusivamente 
via internet, no endere-
ço eletrônico: procon-
sult.listaeditais.com.br. 
O valor da taxa é de R$ 
80,00 e R$ 100,00.
 Os candida-
tos que não possuírem 
acesso à internet, pode-
rão utilizar o ponto dis-
ponibilizado na Câma-

ra de Crixás - GO, das 
08 às 11 horas e das 13 
às 17 horas, em dias de 
expediente.
 Como método 
de seleção, os candida-
tos serão submetidos à 
Prova Objetiva; e Prova 
Teórica para o cargo de 
Motorista. Está previs-
to o dia 04 de agosto de 
2019, às 09 horas, em 

Foto: Divulgação

locais a serem divulga-
dos posteriormente.
 O prazo de va-

lidade deste certame 
será de dois anos, con-
tados da homologação 

do resultado final, po-
dendo ser prorrogado 
por igual período.
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Pilar de GoiásComemoração

A festa já se tornou uma tradição na cidade, sendo ela celebrada pelo sétimo ano consecutivo

Dessa vez foi a construção de mais um bueiro na região de Pilar 
Cruz, compromisso feito 20 dias antes da entrega da obra

Prefeitura Pilar de Goiás comemora Dia das Mães
com jantar especial e sorteio de brindes

 Em comemora-
ção ao Dia das Mães, que 
neste ano é celebrado 
dia 12 de maio, a Prefei-
tura de Pilar de Goiás 
realizou nesta sexta-fei-
ra (10), por meio da Se-
cretaria de Assistência 
Social, com o apoio da 
equipe do CRAS, Convi-
ver e Educação, prestou 
uma justa e merecida 
homenagem a todas as 
mães do município.
 Realizado no 
clube municipal, a festa 
foi marcada por home-

nagens, sorrisos e sur-
presas, além de apre-
sentações dos alunos da 
rede Municipal de ensi-
no e do PETI. 
 Entre os prêmios 
especiais sorteados na 
noite estavam: duas Ge-
ladeira, duas TV’s, um 
Forno Elétrico, duas má-
quina de lavar e fogão, 
além de centenas vários 
outros prêmios. Estima-
-se que 130 brindes e prê-
mios foram sorteados. 
Ao final dos sorteios, um 
delicioso jantar foi servi-

do a todas a mamães ali 
presentes.
 No evento esti-
veram presentes, a pri-
meira-dama Flaviane, 
do prefeito Sávio Soares, 
vereadores, secretários 
municipais e convidados 
em geral. Na opinião de 
todos os presentes, era 
visível a emoção no rosto 
de cada mãe ali homena-
geada, diante de tamanho 
carinho para com preparo 
e organização do evento.
 A primeira 
dama, destacou a alegria 

das mães pilarenses reu-
nidas e desejou parabéns 
a todas, garantindo estar 
feliz em realizar mais 
um ano de festa, uma 
vez que é um costume 
da atual administração, 
“Estou satisfeita por 
promover uma festa tão 
grandiosa para as mães 
de Pilar de Goiás e de 
todo o município. Tenho 
certeza que todos que 
estiveram vivenciando 
esse momento saíram 
com o seu coração ir-
radiando de alegria e 

esse foi o nosso objeti-
vo. Agradeço a todos 
que não mediram esfor-
ços para promover este 
momento de celebração 
para as mamães”, disse a 
primeira dama Flaviane.
 O prefeito Sávio 
Soaes parabenizou todas 
as mães pilarenses e re-
afirmou o seu compro-
misso em trabalhar para 
melhorar ainda mais a 
qualidade de vida de 
todas. ”Preparamos um 
jantar especial, organiza-
do pela primeira-dama 

Flaviane e equipe, rece-
bemos toda vocês com 
muito carinho. Destaco 
os trabalhos da equipe 
do CRAS, Conviver e 
Educação que juntos já 
veem realizando este 
evento há 7 anos para 
nossas queridas ma-
mães. Como gestor do 
município tenho traba-
lhado. Desde o atendi-
mento médico até a área 
social, com amparo e de-
dicação, garantindo uma 
boa gestão para todas”, 
comentou Sávio Soares.

Fotos: Lanuzio Vicente

Sávio leva mais
benefícios à zona rural

Ação cobra que Saneago garanta 
a qualidade da água em Crixás

 Tido como o 
prefeito da região de 
maior atuação na zona 
rural, Sávio Soares, do 
município de Pilar de 
Goiás concluiu mais 
uma importante obra 
que visa a melhoria da 
qualidade de vida do ho-
mem do campo. Trata-se 
da construção de mais 
um bueiro, que foi ins-
talado na região de Pilar 
Cruz, com o objetivo de 
substituir uma ponte de 
madeira que não oferecia 
boas condições de trá-
fego para os moradores 
locais. A obra foi conclu-
ída no último dia 21 de 
maio e o prefeito esteve 
lá, para vistoriar o servi-
ço executado.
 De acordo com 
o prefeito, durante uma 
visita à região há pouco 
mais de 20 dias, conver-
sou com moradores e se 
comprometeu a resolver 
o problema da ponte, 
que se encontrava em 
precária situação. “Sem-
pre tive um carinho mui-

 O Ministério 
Público de Goiás propôs 
ação civil pública contra 
a Saneago requerendo, 
em caráter de urgência, 
a realização do procedi-
mento de limpeza (de-
sincrustação) de todo o 
sistema de tratamento e 
abastecimento de água 
do município de Crixás. 
Caso este procedimen-
to seja insuficiente é re-
querida a substituição 
de toda a tubulação e 
demais aparelhos do 
sistema de tratamento e 
abastecimento de água 
do município.
 Os pedidos, fei-
tos na ação pelo promo-
tor Caio Affonso Bizon, 
visam garantir que a 
água fornecida pela Sa-
neago esteja própria para 
o consumo da popula-
ção. Ao relatar os fatos 
que ensejaram a propo-
situra, ele esclarece que 
vários moradores apre-
sentaram à promotoria 
local queixas quanto à 
qualidade da água, que, 
em alguns dias, chegava 
totalmente turva às tor-

to grande pelo homem 
do campo e por isso nos-
sa administração man-
tém um olhar diferencia-
do para esse setor. Esse 
bueiro vem para garantir 
melhores condições de 
locomoção e, com isso, 
mais qualidade de vida 
para os moradores da-
quela região. Na semana 
quem vem faremos o en-
cabeçamento do bueiro 
e continuaremos sempre 
firmes, trabalhando em 
prol de todo o nosso mu-
nicípio”, disse o prefeito.
 Vale lembrar, 
que recentemente a 
prefeitura executou um 
grande trabalho de re-

neiras das casas. Apesar 
de moradores de vários 
bairros terem apresenta-
do a mesma reclamação, 
a situação é especialmen-
te grave no Setor Pedro 
Machado.
 Assim, após a 
propositura da ação, a 
Saneago solicitou reu-
nião com o promotor de 
Justiça nesta segunda-
-feira (13/5) para apre-
sentar providências que 
visam à solução dos 
problemas existentes. De 
acordo com integrantes 
das equipes Operacional 
e de Controle de Qua-
lidade da Saneago, foi 
iniciado um pregão para 
a aquisição do desin-
crustante (produto para 

cuperação das estradas 
rurais do município com 
duas frentes de trabalho 
atuando à todo vapor, 
com a meta de repa-
rar todas as estradas 
vicinais do município. 
“Manteremos nossas es-
tradas em perfeitas con-
dições, como sempre foi, 
ao longo de nosso man-
dato”, garantiu o prefei-
to Sávio, que, durante 
seus mandatos, já cons-
truiu 10 bueiros, 15 pon-
tes de concreto armado 
e centenas de mata-bur-
ros, trabalho que o colo-
ca em destaque como o 
prefeito mais atuante em 
favor da zona rural.  

limpeza da tubulação), o 
qual deverá ser aplicado 
no Setor Pedro Machado 
no prazo de 60 dias.
 Além disso, in-
formaram que, no mes-
mo prazo, será feita a ins-
talação de descargas em 
todas as pontas de rede 
(final do encanamento) 
do Setor Pedro Macha-
do, o que será replicado, 
posteriormente, nos de-
mais setores da cidade. 
O cumprimento destas 
medidas será acompa-
nhado pelo promotor, 
assim como das medidas 
liminares eventualmente 
impostas à Saneago. (Tex-
to: Cristina Rosa / Assesso-
ria de Comunicação Social 
do MP-GO) 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Crixás Saúde

Exames de imagem de alta qualidade são ofertados gratuitamente à comunidade, graças ao empenho de lideranças políticas do município

Pela sexta vez, Programa Saúde em
Movimento chega a Crixás 

 Mantido pelo 
médico George Morais, 
esposo da deputada 
federal Flávia Morais, 
o Programa Saúde em 
Movimento tem contri-
buído de forma signifi-
cativa para a melhoria 
da qualidade de vida 
de inúmeras pessoas, no 
estado de Goiás, através 
de uma clínica móvel 
montada em um ônibus, 
com equipamentos de 
qualidade e, no último 
dia 09 de maio, o pro-
grama esteve na cidade 
de Crixás pela sexta vez, 
graças ao empenho de 
lideranças locais como 
o ex-prefeito Olímpio 
César, vereadores Pe-
drinho Sem Terra e Tia-
go Dietz, que contaram 
com o apoio da prefeitu-
ra, Câmara de Vereado-
res e Serra Grande.
 A estrutura foi 
montada em frente à Câ-
mara Municipal e, dentre 
os serviços ofertados de 
forma gratuita à comuni-
dade, destaque para a ul-
trassonografia 4D, além 
de exames de ultrasso-
nografias de próstata, 
mama, superior, pélvica e 

tireóide, eletrocardiogra-
ma e outros procedimen-
tos médicos. De acordo 
com a organização do 
programa, essa edição 
aconteceu atendendo so-
licitação do ex-prefeito 
Olímpio César que, por 
ter sofrido um acidente 
(ta tudo bem com ele), 
não pôde comparecer e 
designou o vereador Pe-
drinho Sem Terra para 
coordenar as ações, no 
município. O prefeito 
Plínio Paiva e seu vice 
estiveram presentes, na 
abertura do evento.
 Vale ressaltar, 
que os outros 5 mutirões 
que aconteceram na cida-
de são frutos do trabalho 
de Pedrinho Sem Terra, 

sempre com o apoio do 
vereador Thiago Dietz. 
“Para que o mutirão da 
saúde acontecesse hoje, o 
Olímpio me incumbiu da 
organização do local para 
receber o evento, tendas, 
hospedagem da equipe, 
divulgação, material que 
foi usado nos exames, 
alimentação, entre outras 
coisas e buscamos apoio 
da prefeitura, que foi 
pronta em nos ajudar, e 
da mineração Serra Gran-
de, que doou 200 litros de 
óleo diesel para abastecer 
os veículos, na hora de 
partir para a próxima ci-
dade”, disse Pedrinho.
 Segundo Pe-
drinho Sem Terra, esses 
mutirões de saúde do 

programa Saúde em Mo-
vimento sempre são su-
cesso devido à qualidade 
dos exames oferecidos, e 
muitos desses exames 
não é possível ser feito 
em Crixás. “Vimos que 
o programa estará em 
Nova América e, como 
de lá até nosso distrito 

de Auriverde agora está 
asfaltado, solicitei mais 
uma edição para aquela 
comunidade. 
 Já fizemos esse 
evento no distrito, mas 
esse ano, a prefeitura 
disponibilizou um ôni-
bus para buscar os mo-
radores de lá”, afirmou. 
 O presidente da 
Câmara Thiago Dietz, 
que sempre foi parceiro 
desse programa no mu-
nicípio, disse o Saúde em 
Movimento é uma ação 
importante, pois oferece 
exames e atendimentos 
médicos que atendem a 
demanda de Crixás e de 
várias cidades pequenas 
do interior do Estado. 
“O município não tem a 
estrutura suficiente para 

atender as demandas 
desses exames feitos pelo 
programa e ele desafoga 
os agendamentos da pre-
feitura, que tem que levar 
muitas pessoas para fazer 
os exames fora. Agrade-
cemos ao Dr. George e à 
deputada Flávia por nos 
atender mais uma vez. 
Quero aproveitar o es-
paço para dizer, que um 
requerimento assinado 
por mim e pelos colegas 
vereadores Álvaro Lopes 
e Pedrinho Sem Terra, 
para criar a feira livre lá 
em Auriverde foi aprova-
do. Logo vamos mandar 
a minuta do projeto e va-
mos criar lá a feira livre, 
para melhorar a vida do 
produtor rural”, disse 
Thiago Dietz.

Preso em Crixás suspeito
de matar adolescente

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 atribui-
ções, na forma da lei, ETC; FAZ PÚBLICO QUE, JOSELI 
DE ARAUJO CORREIA MARIANO, CPF nº 191.980.601-63 
e CI-RG. nº 656.154-2ºvia-Go. filha de Adrião Correia de 
Morais, Dorvalina Xavier de Araújo Morais; e seu esposo, 
Olício Mariano da Silva, CPF nº 101.460.401-04 e Rg.nº.
251507-2a.via.SSP/Go., filho de Emidio Mariano da Silva 
e Esmeralda Soares da Silva, casados sob o regime de co-
munhão universal de bens, residentes e domiciliados a Rua 
V-10 Lt.08, Vila Resende, Goiania-GO; não declarou endere-
ço eletrônico; em cumprimento ao disposto no artigo 216- 
A da Lei nº 6.015/1973(RP),Item IV parágrafo 3º. acrescido 
pelo artigo 1.071 da Lei nº 13.105/2015(CPC), e demais le-
gislações pertinentes ao assunto, foi depositado neste Cartó-
rio, Planta, Memorial Descritivo e demais documentos para 
regularização através de Usucapião Administrativo Ordiná-
rio a Justo Título de Tres Glebas de UMA APROPRIEDADE 
RURAL, PRO-DIVISO, EM TERRAS DE CULTURA, CER-
RADO E CAMPO, com a área medida georreferenciada 
de 271,3607 hectares, equivalente a 56 alqueires, 05 litros 
e 181,984m²., situada no imóvel, Boa Vista ou Canabarro, 
município de Crixás-Go; contendo benfeitorias, tais como: 
Casa sede, currais, toda fechada e formada com capim de 
diversas qualidades, cercada com divisões de pastos; Re-
gistradas no Registro de Imóveis de Crixás-Go, sob os nºs. 
R.03-M-6.817; R.03-M-5.472; R.06-M-2.434 de ordem; Cadas-
tradas no INCRA/SNCR sob o nº. 950.033.607.983-2 e na Re-
ceita Federal NIRF nº 5.726.782-0; com Memorial Descritivo, 
Georreferenciado, Certificado pelo Incra, Certificação nº. 
d47b3aa7-990a-4a9a-a7c7-6203d0a35cb1, em 28.11.2017; As 
impugnações, deverá 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 in-
teressados, 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 dias 
do mês de maio de 2.019.

 Os policiais ci-
vis da Delegacia de 
Polícia (DP) de Crixás 
cumpriram, na última 
quarta-feira (15), man-
dado de prisão tem-
porária contra Valdeir 
Gomes Alves, suspeito 
da prática de homicídio 

qualificado.
 Ele é investiga-
do pelo homicídio da 
menor H. G. M. ocor-
rido na cidade de Cri-
xás no mês de março 
último. Além disso, 
também possuía outro 
mandado de prisão de-

finitiva em aberto, ex-
pedido pela Comarca 
de Anápolis, pelo mes-
mo crime.
 Valdeir Gomes 
foi submetido a relató-
rio médico e conduzido 
até a unidade prisional, 
onde ficará à disposi-

ção do Poder Judiciá-
rio. Fonte: FolhaGO
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Campos VerdesComemoração

Casa da Princesa de Pilar de Goiás
é destaque na Loteria Federal

 O museu da 
Casa da Princesa de Pi-
lar de Goiás construído 
em 1792 ilustra bilhetes 
da Loteria Federal da 
Caixa em todo o Brasil. 
Os bilhetes estiveram 
presentes em mais de 
13 mil lotéricas do país
 A homenagem 
celebrou o dia 18/5 - Dia 
Mundial dos Museus - e 
faz parte série da Ibham 
de Museus. Ela está im-
pressa nos 84 mil bilhe-
tes da loteria federal, 

cuja extração ocorreu 
dia 18 de maio. O valor 
total da extração é de R$ 
500 mil. Segundo o pre-
feito de Pilar, Sávio Soa-
res, a ilustração dos bi-
lhetes irá fazer com que  
a cidade seja conhecida 
ainda mais pelo país, 
destacando suas poten-
cialidades.

Casa da Princesa: 

 Também co-
nhecida como Casa 

Setecentista ou Casa 
de Rótulas, é um edifí-
cio de arquitetura civil, 
uma moradia senhorial, 
situada no centro histó-
rico de Pilar de Goiás. 
Contrução da metade 
do século XVIII. Tem 
paredes em taipa de 
pilão e adobes, telhado 
de telha de barro canal 
e fundação em pedras 
argamassadas com bar-
ro. Mantém, através do 
anos, sua principais ca-
racterísticas com as ró-

tulas bem talhadas nas 
janelas de sua fachada 

principal. Possui em 
seu interior dois forros 

policromada em forma 
de maceira.

“O amor de mãe é o combustível que capacita um ser humano comum a fazer o impossível”

Prefeitura comemora
Dia das Mães com programação especial

 Nesse clima de 
gratidão e amor, a Prefei-
tura de Campos Verdes 
realizou nesta quinta-fei-
ra (09), uma programa-
ção especial para marcar 
o Dia das Mães, na pra-
ça Pedro de Medeiros, 
reunindo milhares de 
mães em comemoração 
ao seu dia. A Primeira 
dama Paulenia Lopes e o 
Prefeito Haroldo Naves 
cumprimentaram as ma-
mães presentes e realiza-
ram o sorteio, por meio 
de cupom, de brindes 
um forno elétrico e uma 
máquina de lavar roupa, 
cuja ganhadora foi a se-
nhora Rosângela Lima 
Pereira.
 A festa contou 
com a participação dos 
alunos das escolas muni-
cipais que fizeram uma 
linda apresentação, e 

também com o show es-
pecial do cantor Kadu.
 O Presidente da 
Câmara Emidio de Sou-
za e os vereadores Dilza, 
Maia, Jaime, José Luiz, 
Sargento Fernandes e 
Carlinhos da Cerâmica 
marcaram presença no 
evento, além dos secretá-
rios municipais e outras 

autoridades públicas 
que também foram para-
benizar as mamães pelo 
seu dia.
 “Quero aqui 
deixar o meu abraço a 
todas as mães, sejam 
elas de sangue, por ado-
ção ou até mesmo de 
consideração. Que Deus 
possa abençoar todas as 

mães para que condu-
zam seus filhos para o 
caminho da felicidade. 
Obrigado a todos que 
colaboraram. Os funcio-
nários da Educação pela 
organização do even-
to, os funcionários da 
Assistência Social pela 
belíssima ornamenta-
ção e os funcionários 
da Garagem pelo apoio 
na infraestrutura. En-
fim, agradeço a todos 
que de alguma forma 
nos ajudaram nesse lin-
do evento liderado pela 
Primeira Dama Paule-
nia Lopes”, comentou o 
Haroldo.
 Durante o even-
to o prefeito Haroldo Na-
ves anunciou mais uma 
obra para o município e 
assinou a ordem de servi-
ço para reforma do cam-
po municipal de futebol.



Maio de 2019  |   7 www.imprensadocerrado.com.br

Campos Verdes Lapidação

Eles fazem parte de 4 turmas de alunos de lapidação treinados por meio de uma importante parceria entre a G44, Prefeitura e Lapidart

17 lapidários são diplomados pela G44 Mineração
 Desde feverei-
ro o Centro de Lapida-
ção da G44 Mineração, 
em Campos Verdes, 
vem habilitando mo-
radores do município 
e da região para o mer-
cado de trabalho, uma 
mão de obra que será 
utilizada pela própria 
empresa, que preten-
de contratar 100 la-
pidários e, no último 
dia 11 de maio foram 
diplomados 17 des-
ses alunos, que rece-
beram gratuitamente 
um curso de 88 horas, 
executado por meio da 
parceria entre a G44, 
prefeitura e a Lapidart, 
uma empresa de Belo 
Horizonte especializa-
da na arte de lapidar 
pedras precisas. A ceri-
mônia de entrega dos 
certificados aos novos 
lapidários do municí-
pio aconteceu na sede 
da G44 e contou com a 
presença do presiden-
te da G44 Brasil Sale-
em Ahmed Zaheer, da 
vice-presidente Josy 
Esbobar, do diretor 
administrativo da em-
presa em Brasília e di-
retor de mineração em 
Campos Verdes Coro-
nel Antônio, do pre-
feito Haroldo Naves e 
Vereador Maia.
 Para a realiza-
ção do curso, a empre-
sa utilizou equipamen-
tos de lapidação com 
inovações tecnológi-
cas, de última geração, 

e facilitadores qualifi-
cados, com o objetivo 
de formar, em Campos 
Verdes, os melhores 
lapidários de Goiás 
e do Brasil. “É muito 
gratificante para nós, 
da G44, podermos ma-
terializar e oficializar 
um curso de tão gran-
de importância como é 
o curso de lapidação, 
aqui para a cidade de 
Campos Verdes. Sabe-
mos do histórico aqui 
da cidade, que as pes-
soas às vezes têm a 
prática, mas não têm 
o certificado, mas a 
pareceria nossa com 
a prefeitura veio para 
acabar com isso. Uma 
parceria de sucesso, 
haja vista que já tenho 
comigo mais de 50 fi-
chas de pessoas que 
querem fazer o curso, 

todas encaminhadas 
pela prefeitura”, disse 
Coronel Antônio.
 Quest ionado 
sobre o processo de se-
leção dos alunos para 
a escola de lapidação, 
Coronel Antônio disse 
que o primeiro passo é 
procurar a prefeitura e 
fazer lá a inscrição. “A 
G44 precisa de um nú-
mero grande de lapi-
dários. Contudo, bus-
ca por profissionais 
dedicados e qualifica-
dos. Estamos fazen-
do uma seleção mais 
rigorosa, pois muitos 
dos que começaram 
não tiveram a felicida-
de de finalizar o cur-
so, porque vimos que 
não tinham dom, vo-
cação. Nesse sentido, 
estamos selecionando 
aqueles com maior 

vocação para a arte de 
lapidar. Temos colegas 
aqui que trabalhavam 
na fazenda, cuidando 
de animais e hoje é um 
ótimo lapidário, como 
também teve pesso-
as que, na entrevista, 
se apresentaram com 
certa experiência, mas 
na hora de trabalhar 
com os equipamentos 
mais modernos, como 
os nossos, não foi tão 
bem, mas no geral 
tenho visto um bom 
resultado e estamos 
surpresos com a capa-
citação desses novos 
profissionais”, afirma.
 Durante a co-
bertura da cerimônia 
de entrega, conversa-
mos também com o 
prefeito Haroldo Na-
ves, que foi parceiro 
da G44 na realização 

do curso. Segundo 
ele, a prefeitura havia 
montado a escola de 
lapidação no municí-
pio e, com o advento 
da G44, que comprou 
o maquinário de lapi-
dação, levou os alunos 
para fazer o curso no 
espaço da empresa. 
“Quero parabenizar a 
todos que se formaram 
através dessa parceria 
produtiva entre a pre-
feitura e a G44, geran-
do emprego e renda e 
fortalecendo a econo-
mia local. Um agrade-
cimento especial aos 
amigos Sallem e sua 
esposa Josy, por terem 
acreditado em Cam-
pos Verdes, aceitado 
nosso convite e vindo 
gerar emprego e ren-
da para nossa cidade. 
Com a G44 agregan-

do valor a essa gema 
preciosa; agora com a 
lapidação e em breve 
com a joalheria, vamos 
exportar jóias de ótima 
qualidade, com design 
arrojado e vai ganhar 
o mundo por ser a pri-
meira joalheira a ser 
instalada numa mine-
radora”, disse confian-
te, o prefeito.
 Quem também 
falou com nossa re-
portagem foi Josy Es-
cobar, vice-presidente 
da G44, que ressaltou 
a satisfação de ter uma 
equipe finalizando o 
curso de lapidação. 
“Nos dedicamos para 
isso, batalhamos mui-
to para colocar em 
prática esse projeto, 
que tem o objetivo de 
formar, aqui dentro, 
profissionais em lapi-
dação capacitados, os 
quais vão trabalhar co-
nosco, dentro de nossa 
fábrica de lapidação. 
Esse alunos, agora 
diplomados, têm de-
monstrado muita de-
dicação e vêm desen-
volvendo um bom 
trabalho. Em breve 
iniciaremos o projeto 
da joalheria. Para isso, 
já trouxemos uma pes-
soa de Belo Horizonte 
para dar curso aqui 
dentro. Vamos produ-
zir jóias belíssimas, es-
pecialmente pela alta 
qualidade das esme-
raldas aqui de Campos 
Verdes”, afirma Josy. 

Fotos: Lanuzio Vicente
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