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Sob a organização da Prefeitura, o evento teve duração de 5 dias com dois shows por noite, exceto na abertura oficial que teve show da dupla Diego e Victor Hugo. Pág. 5

Benefícios

Campos Verdes

Projeto ‘Prefeitura Perto de 
Você’ leva serviços para a zona 

rural de Campos Verdes

G44 Mineração investe em
sondas para pesquisa mineral

A Prefeitura municipal realizou a segunda edição do 
projeto ‘Prefeitura Perto de Você’. Desta vez, a comuni-
dade beneficiada foi da Capela Nossa Senhora das Gra-
ças – região São João. Pág. 6

Foram adquiridas, pela empresa, uma sonda de superfí-
cie e outra de galeria, um investimento importante para 
o processo de exploração mineral no município. Pág. 3

22ª Agrojunina supera expectativas

Santa Terezinha de Goiás Tradição
Cerveja Império chega ao 

Norte de Goiás
Festa do Divino de Pilar de Goiás 
é encerrada em grande estilo

Produto da Cervejaria Cidade Imperial Petrópolis, Im-
pério traz o puro malte, a autenticidade da cerveja pil-
sen e ingredientes importados. Pág. 4

Durante trinta dias, as folias Sertão dos Picos, Sertão do 
Meio e São Patrício percorreram três regiões rurais des-
tintas para viver tradição que já dura 272 anos. Pág. 7
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Reflexão do dia

Por Fernando Arataque 

Geral

  Para Pensar
PRA PENSAR...E A LEI ESTÚPIDO... 

Parafraseando o que disse Clinton para o Bush,o que diz 
a nossa lei maior em relação as pessoas...

Artigo 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos es-
trangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à proprie-
dade, nos termos seguintes:

LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas 
por meios ilícitos;...

Não pode ser usada provas ilícitas para acusar NIN-
GUÉM.Mas,se for pra tirar um inocente da cadeia esta prova pode ser usada.E este ino-
cente pode ser o LULA ou MANE DA ESQUINA pouco importa,e caso o STF usar de suas 
prerrogativas de seguir a constituição,Lula tem sim uma grande possibilidade de dia 25 
está solto.Agora se você gosta ou não e outro problema...

Se lula e inocente ou culpado e o MP que tem que ter provas,o onus de quem acusa,e 
a prova,se tem, prende se não tem, não prende.simples assim...E A LEI ESTÚPIDO E 
ELA E PRA SER SEGUIDA.

Por Edson Teixeira Mendes
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Nathalia Freitas
Reportagens

 Hoje viajei com amigos 
a Pirenópolis, minha cidade 
preferida. Foi um bom dia, 
regado a muita natureza e 
tranquilidade. À tarde, o pôr 
do sol (uma das coisas que 
mais amo) estava espetacular. 
Quereria poder contemplá-lo 
de um modo especial. Olhan-
do aos céus, vejo um para-
pente 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 ca-
minho 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 se-
guro, 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 mes-
mo, medo de altura! Quando eu olhei para baixo, quase 
a 1.600 pés, eu só tinha uma certeza: 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 arrebentar, certeza! 
Vi uma viatura do Corpo de Bombeiros bem peque-
nininha lá na cidade e disse em pensamento, 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 
sobreviver. 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 
grandiosidade. Que criação perfeita! Eu quis registrar 
aquele momento. Ainda estava sentindo medo, mas eu 
nem estava 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 al-
tura! Um amor e um medo. Ambos gigantes!
 A lição de hoje: Nossos amores devem superar 
nossos medos!

Fernando Arataque.

Dona Cota recebendo a notícia que foi eleita ve-
readora por Santa Terezinha em 1972. Naquela 
época a apuração era feita em Crixás e um men-
sageiro trazia a mensagem  

Os ODS: uma evolução que precisamos implementar 
quanto cidadão e gestor público
 
 Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) são uma agenda mundial adotada durante a Cú-
pula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sus-
tentável em setembro de 2015 em Paris, composta por 
17 objetivos e 169 metas a serem atingidos até 2030, um 
modelo de governança que será alinhado a nível dos 
países signatários do acordo, assim lutaremos juntos 
em várias frentes para garantir um mundo melhor as 
gerações futuras.
 Neste acordo mundial, os ODS avançará com 
políticas de adaptação e implementação e ações mundiais nas áreas de erradicação da 
pobreza, segurança alimentar, agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, redu-
ção das desigualdades, energia, água e saneamento, padrões sustentáveis de produção 
e de consumo, mudança do clima, cidades sustentáveis, proteção e uso sustentável dos 
oceanos e dos ecossistemas terrestres, crescimento econômico inclusivo, infraestrutura, 
industrialização, entre outros.
 Agora com espaço nesta coluna vamos começar a discutir e mostrar a cada 
leitor e gestor público o impacto dessas políticas em nosso estado e em nossos muni-
cípios, e os meios da implementação das políticas públicas para o cumprimento das 
metas, tendo em vista que o cumprimento de cada uma fará parte da lei de responsa-
bilidade fiscal a partir de 2020.
 Qualquer dúvida é só entrar em contato pelo nosso zap (62) 98565-7678
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Campos Verdes Investimento

Foram adquiridas, pela empresa, uma sonda de superfície e outra de galeria, um investimento importante para o processo
de exploração mineral no município

O treinamento aconteceu entre os dias 10 e 12 de junho e foi direcionado ao pessoal que trabalha em espaços confinados e em alturas

G44 Mineração investe em sondas para pesquisa mineral

G44 Mineração garante curso de capacitação a colaboradores

 Com visão fu-
turista e objetivada a 
aprimorar o processo 
de exploração de es-
meraldas no município 
de Campos Verdes, a 
G44 Mineração adqui-
riu, recentemente, duas 
sondas para pesquisa 
mineral, sendo uma de 
superfície e outra de 
galerias. De acordo com 
informações técnicas 
da empresa, a sonda de 
galeria é uma Perfura-
triz Hidráulica, mode-
lo Drill 01 - 20 CV com 
torre especial de 1,5 m, 
que possui o sistema 
flex - coroa diamanta-
da, sistema LTK48, com 
capacidade de furo de 
40 metros de profundi-
dade, podendo os furos 
serem feitos tanto num 
ângulo ascendente ou 
descendo, popularmen-
te conhecido como fu-
ros em “leque”.

 Preocupada com 
a segurança e a saúde de 
seus colaboradores, a G44 
Mineração levou para o 
município de Campos 
Verdes especialistas em 
segurança do trabalho 
para fornecer, a eles, um 
curso de três dais de du-
ração, que teve o objetivo 
de qualificá-los para o 
exercício seguro da pro-
fissão. O treinamento foi 
direcionado para o pesso-
al que trabalha no interior 
da mina e para aqueles 
que trabalham em altu-
ras. Para ministrar o cur-
so, esteve no município 
o instrutor Júlio, que é 
do Corpo de Bombeiros 
de Goiânia, e uma equi-
pe enviada por uma em-
presa de propriedade da 

 Já a sonda de 
superfície, assim como 
a de galeria, também é 
da marca Sonda Drill, 
modelo SD-44 com o 
sistema convencional e 
o Wire Line, podendo a 
sua perfuração atingir 
cerca de 700 metros de 
profundidade. Vale des-
tacar, que essa é a pro-
fundidade máxima de 
capacidade da máquina, 

Renata Mérida e do Dr. 
Roger, especializada nes-
se tipo de treinamento.
 O curso teve 
como objetivo instruir os 
colaboradores da minera-
dora sobre as normas das 
NRs 33 e 35 prático. A NR 
33 estabelece os requisi-
tos mínimos e as medidas 
de proteção para o traba-
lho em confinado, envol-
vendo o planejamento, a 
organização e a execução, 
de forma a garantir a se-
gurança e a saúde dos 
trabalhadores envolvidos 
direta ou indiretamente 
com esta atividade; as-
sim como as normas da 
NR 35, que tem o mesmo 
objetivo, só que voltado 
para os trabalhos realiza-
dos em Altura.

porém o ferramental 
adquirido para iniciar 
a operação em Campos 
Verdes é, para no máxi-
mo, 500 metros. Seu an-
gulo de perfuração vai 
de 0 a 90° e o diâmetro 
inicial da sua perfura-
ção é o sistema HQ com 
aproximadamente 4” e 
durante o processo ele 
reduz para o sistema 
NQ com aproximada-

 De acordo com 
a técnica em mineração, 
Daniela Mariana, o trei-
namento foi de grande 
valor, pois já no dia se-
guinte ao fim do treina-
mento, os colaboradores 
começaram a colocar 
em prática tudo o que 
aprenderam nos três 
dias de curso. “Foi um 
curso muito bem produ-
tivo. Nós focamos muito 
na parte de primeiros so-
corros, pois sabemos que 
aqui não temos Corpo de 
Bombeiros, nem SAMU 
e eles precisam de uma 
noção do que fazer, de 
quem chamar e de como 
se comportar em caso de 
fratura, de desmaio. Foi 
bem bacana e bem inte-
ressante esse tipo de trei-

mente 3”. Para manu-
zear os equipamentos, 
serão necessários um 
operador e um auxiliar, 
com a supervisão de um 
Técnico em Mineração, 
além do Geólogo.
 Em suas redes 
sociais, o prefeito Ha-
roldo Naves destacou a 
importância da chega-
da desses equipamen-
tos no município. “Sem 

namento”, disse a técni-
ca em mineração.
 No total, 36 cola-
boradores participaram 
do treinamento, além da 
técnica em mineração 
Daniela Mariana, do su-
pervisor Marcos e do ele-
tricista da Mina, Márcio. 
Com isso, a G44 Minera-
ção, além zelar pela segu-
rança dos trabalhadores, 
está atendendo uma nor-
ma da legislação, a qual 
exige que para trabalhar 
em shafts ou em poço, 
precisa desse treinamen-
to para executar certas 
atividades. “Foi uma 
importante conquista da 
G44 trazer esse treina-
mento para o seu pesso-
al, pois ele garante mais 
apoio segurança a eles, 

sombras de dúvidas a 
chegada dessas sondas 
representa um grande 
investimento para nos-
so município. Quero 
agradecer ao empre-
sário empreendedor 
Saleem por acreditar 
e investir em Campos 
Verdes e por estar bus-
cando outras maneiras 
de procurar o minério 
em nossa cidade, com 

que agora sabem como 
se comportar diante de 
uma eventual situação de 
emergência no subsolo e 

possibilidade real de 
cada vez mais buscar a 
nossa tão sonhada es-
meralda, que tem a qua-
lidade que só existe em 
Campos Verdes”, disse 
o prefeito.
 O presidente da 
G44 Brasil Saleem Ah-
med Zaheer também 
falou do investimento 
e disse acreditar que 
o uso das tecnologias 
valerá à pena. “Nós 
acreditamos muito no 
potencial mineral do 
município de Campos 
Verdes e estamos con-
fiantes em resultados 
promissores, por isso 
investimos na aquisição 
dessas sondas. Quere-
mos crescer juntos com 
a cidade, colaborando 
com a construção de 
caminhos do desenvol-
vimento. Juntos somos 
mais fortes”, ressaltou 
Saleem. 

conhecem melhor os ris-
cos que enfrentam todos 
os dias”, finaliza Daniela 
Mariana.

Fotos: Lanuzio Vicente
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Santa Terezinha de GoiásLançamento

Cerveja Império chega ao Norte de Goiás

Em Crixás, PSB pode ter candidatura própria em 2020

 Originária de 
Petrópolis, no Estado do 
Rio de Janeiro, a cerveja 
Império, que já começou 
com puro malte, chegou 
recentemente ao municí-
pio de Santa Terezinha de 
Goiás, onde instalou uma 
grande revendedora de 
seus produtos.
 Produzida por 
quem realmente enten-
de de cerveja, a cerveja 
império nasceu da bus-
ca pela perfeição e, sua 
elaboração nobre, fruto 
do trabalho rigoroso dos 
melhores mestres-cerve-
jeiros do Brasil, contem-
pla os paladares mais exi-
gentes com uma cerveja 
de cor dourada, espuma 
densa e cremosa, além de 
um sabor marcante.
 Para o seu lança-
mento em Santa Terezi-
nha, a revenda investiu, 
durante a 22ª edição da 
Agrojunina, evento que 
foi patrocinado pela em-
presa. “Acreditamos que 
nosso produto depende 
muito da divulgação. Lá 

 Com a aproxi-
mação das eleições mu-
nicipais, que ocorrerão 
em todo o Brasil em 2020, 
os partidos políticos dão 
início às movimentações 
para organizar suas bases 
nas cidades do interior. 
É o caso do PSB goia-
no, hoje presidido pelo 
deputado Federal Elias 
Vaz, que encaminhou re-
centemente ao município 
de Crixás 2 de seus as-
sessores (Senhor Azulino 
e José Alves) que se reu-
niram com o presidente 
local da sigla Ely Pereira 

no Rio de Janeiro e em 
São Paulo, onde a cer-
veja já está há dois anos 
no mercado, a império é 
muito bem comercializa-
da, mas como nós esta-
mos trazendo para cá um 
produto de qualidade, 
mas que ainda não tem 
uma visibilidade nós op-
tamos por apoiar a festa. 
E recebemos um ótimo 
retorno, a cerveja foi mui-
to bem aceita, as pessoas 
comentaram positiva-
mente sobre o produto 

Antunes, conhecido por 
Ely Gueroba. O objetivo 
da visita foi de propor e 
organizar uma reunião 
com o presidente, na qual 
será discutida a atuação 
do partido nas eleições 
de 2020.
 De acordo com 
Ely Gueroba, o PSB de 
Crixás reúne condições de 
disputar as eleições mu-
nicipais com indicação de 
um nome para concorrer, 
pois tem serviço prestado 
no município e, em seu 
quadro de filiados, mais 
de 80 nomes que podem 

e a procura no comércio 
local está bem satisfatória 
e no geral a aceitação foi 
excelente”, disse o sócio-
-diretor da distribuidora 
Império Paulo Frank.
 De acordo com 
Paulo Frank, Santa Tere-
zinha foi escolhida para 
a instalação da Revenda 
por ser a cidade natal de 
alguns dos empresários 
sócios, e vai atender uma 
grande parte do Estado 
de Goiás, especialmente 
cidades do norte goia-
no, compreendendo o 
espaço de Jaraguá à Po-
rangatu, divisa com o 
Tocantins, ou seja, cer-
ca de 30% do estado de 
Goiás será atendida pela 
revenda instalada em 
Santa Terezinha de Goi-
ás. “Estamos trazendo 
uma cerveja de renome 
nacional aqui para nossa 
região, um produto bem 
aceito no mercado. Quem 
toma cerveja pode tomar 
a império, uma cerveja 
de alta qualidade líder de 
venda no mercado no Rio 

pleitear vagas de verea-
dor e, também, de prefei-
to. Na reunião, os assesso-
res do diretório estadual 
da sigla sinalizaram a in-
dicação do nome do atual 
vice-prefeito Dr. Junior 
e, ainda, do próprio Ely 
Gueroba ao paço munici-
pal, o que será anunciado 
oficialmente pelo presi-
dente regional em nova 
reunião, coordenada por 
seus assessores.
 De acordo com 
Ely Gueroba, para ele 
e para o partido foi um 
prazer receber na cidade 

Produto da Cervejaria Cidade Imperial Petrópolis, Império traz o puro malte, a autenticidade da cerveja pilsen e ingredientes importados

A intenção do partido é criar condições para indicar um nome para concorrer ao cargo de prefeito e também de vereadores

de Janeiro e em São Pau-
lo. Não tenho dúvidas 
que em breve também 
alcançaremos lugar de 
destaque por aqui”, disse 
confiante o empresário. 
 É importante 
destacar, que a instala-
ção da distribuidora da 
cerveja império em San-
ta Terezinha de Goiás 

também garantirá uma 
significativa contribuição 
social e econômica para o 
município, pois de início 
já emprega 26 pessoas. 
“Acreditamos muito nes-
sa empresa e acredito que 
em um espaço de tempo 
de um a dois anos estare-
mos atendendo 3 vezes 
mais do que atendemos 

hoje, pois temos suporte 
para isso. Essa empre-
sa tem potencial para 
chegar, em breve, a 120 
funcionários”, finalizou 
Paulo Frank. O depósito 
da cerveja império, em 
Santa Terezinha de Goiás, 
está localizado na Aveni-
da Dona Dita, em frente à 
Santa.

os assessores do deputa-
do e garante: “o PSB de 
Crixás colocará dois no-
mes para apreciação da 
comunidade e para isso 
temos o apoio do senador 
Vanderlan Cardoso e da 
ex-senadora Lúcia Vânia, 
duas lideranças políticas 
de peso no estado de Goi-
ás”. É importante lem-
brar, que o PSB de Crixás 
vem crescendo muito no 
município e conseguiu 
eleger Dr. Junior para vi-
ce-prefeito, tendo ainda 
Carlinhos do Som como 
primeiro suplente.

 No mês de maio 
cúpula do partido par-
ticipou, na cidade de 
Goiânia, de uma reunião 
em que foi discutido a 
abertura da sigla para 

a participação de todos 
os líderes e militantes. “ 
Não se pode `guetizar` 
um partido para famílias 
e Oligarquias, teria dito o 
atual presidente Elias Vaz.

Fotos: Lanuzio Vicente
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Santa Terezinha de Goiás Comemoração

Sob a organização da Prefeitura, o evento teve duração de 5 dias com dois shows por noite,
exceto na abertura oficial que teve show da dupla Diego e Victor Hugo

22ª Agrojunina supera expectativas

 Entre os dias 26 
e 30 de junho a cidade de 
Santa Terezinha de Goiás 
esteve em festa. Trata-se 
da tradicional Agrojuni-
na, um evento que está 
em sua 22ª edição e acon-
tece no Parque de Expo-
sição Agropecuário Se-
bastião Luiz de Aguiar, 
que recebeu uma orna-
mentação especial para 
recepcionar os visitantes. 
Durante os 05 dias de 
festa, nove artistas, mui-
tos deles de renome na-
cional, se apresentaram 
no palco, além dos DJs 
Ronaldo e Márcia Car-
doso, que embalavam o 
grande público presente 
após as apresentações 
dos cantores. Realizado 
pela prefeitura, com re-
cursos próprios, o even-
to contou com o apoio e 
patrocínio da cerveja Im-
pério, recém-chegada ao 
município.
 Para a abertura 
oficial da festa, dia 26, a 
prefeitura, sob a batuta 
do prefeito Antônio da 
Penha Machado de Ca-
margo, ou simplesmente 
Tonim Camargo, como 
é mais conhecido, con-

tratou a dupla Diego e 
Victor Hugo, sensação do 
sertanejo universitário na 
atualidade. A dupla le-
vou o público à loucura 
cantando seus grandes 
sucessos como Infarto, 
A Culpa é do Meu Grau, 
O Alvo, entre outras. Dia 
27 duas atrações musi-
cais subiram ao palco, 
Os Piriboys, conjunto 
musical da cidade, e a 
dupla Max e Luan. Já no 
dia 28, Carlito e Baduí 
fizeram um show nostál-
gico para os amantes da 
velha música sertaneja. 
Em seguida, Hugo e Raí 
se apresentaram para o 
público mais jovem.
 Seguindo a 
agenda de dois shows 
por noite, no dia 29, pe-

núltimo dia de festa, a 
prefeitura garantiu o 
show da cantora Janaína, 
que fez uma apresenta-
ção especial para a cida-
de, como havia prome-
tido anteriormente em 
entrevista `Rádio Ativa 
FM. Logo após o show 
de Janaína, subiu ao pal-
co a dupla sertaneja Zé 
Leandro e Ramon e, para 
fechar as festividades ju-
ninas a prefeitura contra-
tou, para o dia 30 de ju-
nho, outros dois shows: 
Gabriel Abreu e Renan e 
Ray, que conseguiram le-
var um grande número 
de pessoas para o parque 
na noite de domingo. 
Também dentro da noi-
te, diante de juri de alto 
gabarito e por meio de 

apresentação em forma 
de desfile, foi escolhido 
a garota que irá repre-
sentar a comitiva Santa 
Terezinha de Goiás, sen-
do ela a estudante Nara 
Thyfany Navarro Brito 
ganhadora do concurso. 
A Agrojunina, vale res-
saltar, faz parte do calen-
dário festivo do Estado e 
é um dos eventos mais 
esperados da região.
 De acordo com 
o prefeito Tonim Camar-
go, realizar o evento com 
recursos próprios do te-
souro municipal foi um 
desafio prazeroso, mas, 
segundo ele, tudo foi fei-
to com muito carinho e 
superou as expectativas 
da organização. “Graças 
a Deus conseguimos re-
alizar uma grande festa e 
atribuo isso ao empenho 
de uma equipe que traba-
lhou muito para que isso 
acontecesse. Quero agra-
decer à comissão organi-
zadora pelo comprome-
timento e a todos que, de 
alguma forma, contribuí-
ram para que esse evento 
acontecesse, em especial 
ao povo de nossa cidade, 
que compareceu e fez bo-

nito, pois foram 5 dias de 
festa sem nenhuma con-
fusão; povo consciente e 
ordeiro. Agradeço ainda 
ao empresário Vilmar 
Guedes e ao Romualdo 
pelo apoio da Cerveja 
Império, bem como à 
Câmara de Vereadores. 
Vamos nos organizar 
para buscar mais recur-
sos e realizar uma festa 
ainda melhor, no ano que 
vem”, disse o prefeito.

Autoridades Presentes

 Durante os 5 dias 
de festa, cerca de 20 mil 
pessoas passaram pelo 
Parque de Exposição, 
além de diversas autori-
dades da região e do esta-
do, entre elas os prefeito 
Sávio Soares, de Pilar de 
Goiás, Haroldo Naves, 
de Campos Verdes,  Zazá 
Eloi, de Hidrolina, Jacob 
Ferreira, de São Luiz do 
Norte e o ex-prefeito da 
cidade e atual secretário 
de estado do desenvolvi-
mento social Marcos Ca-
bral que, na ocasião, re-
presentava o governador 
Ronaldo Caiado e levou 
para o município os ser-

viços de emissão de do-
cumentos, como carteira 
de identidade, carteira de 
trabalho, passaporte do 
idoso entre outros. Os do-
cumentos eram emitidos 
em um stand, montado 
no interior do parque.
 Quem também 
passou pelo município 
durante os dias de festa 
foram os deputados Bru-
no Peixoto, estadual, e 
José Nelton, federal. Am-
bos anunciaram benefí-
cios para o município, 
por meio de emendas de 
bancada. José Nelton in-
formou que destinou R$ 
1,2 milhão para o muni-
cípio para a recuperação 
da pavimentação asfál-
tica e aquisição de ma-
quinário. Já o deputado 
Bruno Peixoto, destinou 
recursos para a aquisição 
de uma ambulância tipo 
UTI Móvel. “Serão be-
nefícios de grande valia 
para nosso município. 
Agradeço aos deputa-
dos pelas emendas e ao 
secretário Marcos Cabral 
por trazer pessoal do es-
tado para emitir docu-
mentos”, finaliza Tonim 
Camargo.

Fotos: Lanuzio Vicente
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Campos VerdesBenefícios

Construção de Novo Centro 
Poliesportivo no Distrito de Pilar 

Cruz Entra na Fase Final

Em Pilar de Goiás, parceria entre 
Prefeitura e Mineradora viabiliza 

benefícios para o município

 A obra do Cen-
tro Poliesportivo do 
Distrito de Pilar Cruz 
avança e nesta quinta-
-feira (13) a prefeitura de 
Pilar de Goiás entrou na 
fase final da construção 
com a concretagem das 
fundações da quadra 
coberta. O principal ob-
jetivo da obra é preparar 
as crianças e os jovens 
da cidade para se torna-
rem atletas de destaque 
no futuro. No entanto, o 
espaço também poderá 
sediar partidas oficiais 
de campeonatos.
 A obra foi inicia-
da em 2018 pela gestão 
do prefeito Sávio Soares, 
e cerca de R$ 400 mil re-
ais estão sendo inves-
tidos entre recursos da 
prefeitura e do governo 
federal. 80% do crono-
grama dos serviços fo-
ram executados, confor-
me prognóstico feito pela 
Secretaria Municipal de 
Obras e Infraestrutura. A 
infraestrutura do espaço 
contará com quadra de 
concreto para a prática 
de vôlei, handebol e fut-
sal, além de arquibanca-
das e iluminação.

 Dando segui-
mento à parceria públi-
co/privado, o prefeito da 
cidade de Pilar de Goiás 
Sávio Soares adquirir 12 
manilhas, tipo aduelas de 
concreto armado, que se-
rão utilizadas na constru-
ção de mais um bueiro na 
zona rural do município. 
Os artefatos pré-molda-
dos foram doados pela 
Mineradora LeaGold no 
último dia 05 de junho e 
são fruto de uma produ-
tiva parceria entre a pre-
feitura e a mineradora.
 O prefeito Sá-
vio, que recebeu pes-
soalmente o benefício, 
afirmou que a constru-
ção do bueiro será de 
fundamental importân-
cia para a mobilidade 
de centenas de famílias 
da zona rural, e oferece-
rá maior segurança de 
tráfego, especialmente 
para o transporte de es-
tudantes. “Agradecemos 
à Mineradora LeaGold 
pelo apoio. Que essa 
parceria possa trazer 
sempre mais benefícios 
para nossa gente”, disse 
o prefeito.

 “Nossa ges-
tão sempre teve um 
carinho muito espe-
cial pelo povoado do 
Distrito de Pilar Cruz 
e região. Construímos 
uma moderna unidade 
de saúde e transforma-
mos a saúde levando 
atendimento de quali-
dade com médicos, en-
fermeiro e odontólogo. 
Em 2017 entregamos a 
escola municipal José 
da Silva Aranha Neto 
totalmente reformada e 
ampliada, dando maior 
estrutura física e de 
aprendizagem para os 
alunos da rede pública 
municipal. Agora che-
gou a vez de investir 

 O prefeito Sávio 
disse que sempre está em 
busca de parcerias e me-
lhorias para o município 
de Pilar de Goiás. “Ao 
recebermos da empresa 
LeaGold a doação dessas 
manilhas, cuidamos logo 
de fazer o projeto para a 
construção de mais um 
bueiro em nosso muni-
cípio, que vai beneficiar 
centenas de pessoas. 
Agradeço mais uma vez 
a empresa, na pessoa da 
Silmara, coordenadora 
e responsável pela área 
de relacionamento com 
a comunidade”, afirma o 
prefeito.
 É importante 
lembrar, que essa parce-

no esporte, após uma 
ampla atenção na área 
da saúde e da educa-
ção. Em breve entrega-
remos este importante 
complexo esportivo 
que será fundamental 
para os nossos jovens, 
oferecendo um novo 
espaço público que ser-
virá para a formação 
de novos atletas em 
diversas modalidades. 
Estamos empenhados 
em gerar cada vez mais 
qualidade de vida para 
a nossa população e 
em especial para co-
munidade rural de Pi-
lar Cruz,” comentou o 
prefeito Sávio Soares. 
Fonte: Ascom

ria entre a prefeitura de 
Pilar de Goiás e a Mine-
radora LeaGold viabili-
zou recentemente a doa-
ção de um kit biométrico 
para a unidade do Vapt 
Vupt da cidade vizinha 
de Itapaci, um equipa-
mento para impressão de 
carteira de identidade di-
gital que custa R$ 20 mil. 
“Fizemos esse pedido à 
mineradora, através da 
Silmara Przywitowski 
e graças a Deus fomos 
atendidos. Entendemos 
a importância dessa uni-
dade do Vapt Vupt para 
nossa região e, por isso, 
não medir esforços em 
intermediar essa conver-
sa”, diz o prefeito Sávio.

Novo espaço tem o objetivo de incentivar a prática esportiva
de crianças e adultos

Doação de 12 manilhas tipo aduelas e de um kit biométrico
para a unidade do Vapt Vupt da cidade vizinha de Itapaci estão 

entre as conquistas mais recentes

Projeto ‘Prefeitura Perto de Você’
leva serviços para a zona rural de Campos Verdes

 A Prefeitura de 
Campos Verdes reali-
zou a segunda edição 
do projeto ‘Prefeitura 
Perto de Você’. Desta 
vez, a comunidade be-
neficiada foi da Cape-
la Nossa Senhora das 
Graças – região São 
João. Lá a comunidade 
recebeu atendimento 
e serviços de diversas 
secretarias municipais 
e de instituições essen-
ciais. O atendimento 
foi realizado das 14h às 
20h nesta última sexta-
-feira, dia 28 de junho. 
A primeira comunida-
de a receber o projeto 
‘Prefeitura Perto de 
Você’ foi a região do 
Córrego dos Macacos 
 Como na pri-
meira edição, a equipe 

da  secretaria de Saúde 
foi uma das mais re-
quisitadas, ofertando 
serviços como exames 
laboratoriais, testes rá-
pidos, vacinas, aferi-
ção de pressão arterial, 
atendimento odontoló-
gico, médico, psicológi-
co e de nutricionista. 
 Dentre as varia-
das atividades do even-
to, destaca-se ainda o 
cadastramento para 
aração de terra; doa-
ção de mudas de árvo-
res nativas; sorteios de 
brindes; sorteio de recu-
peração de uma nascen-
te e de um mata-burro; 
atendimento bancário; 
torneio de truco; ginca-
nas; oficina de artesa-
nato; e até serviços de 
beleza como manicure, 

pedicure, corte e hidra-
tação de cabelo e ma-
quiagem.
 De acordo com 
o prefeito de Campos 
Verdes, Haroldo Naves, 
a iniciativa cumpre o 
dever da gestão pública 
em atender as necessi-
dades essenciais de cada 
região do município.
 “Desta vez, o  
projeto ‘Prefeitura Perto 
de Você’ chegou a região 
São João para contem-
plar a população com 
centenas de atendimen-
tos essenciais gratuitos e 
trabalhos de assistência 
social e outros mais. Até 
o final de nosso manda-
to buscaremos atender 
todo os cantos do mu-
nicípio de Campos Ver-
des, declarou.
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Pilar de Goiás Tradição

Festa do Divino de
Pilar de Goiás é encerrada em grande estilo

 No último dia 29, 
Após quatro semanas de 
muita louvor e celebração, 
chega ao final as comemo-
rações da tradicional Festa 
do Divino de Pilar de Goiás. 
O ápice da festa aconteceu  
quando o Tradicional Corte-
jo Imperial percorre as ruas 
dos casarios antigos de Pilar 
de Goiás, desde a casa do 
Imperador até a Igreja Nossa 
Senhora do Pilar.
 Em meio as cores 
bem fortes, velas e muita fé, 
o cortejo do Imperador, que 
saiu da casa do ex-prefeito 
Vateco, foi acompanhado 
por diversos  participantes, 
tais como: Alferes, guias, 
contra-guias, ajudantes e 
catireiros. Fieis dos qua-

tro cantos do município e 
de outras cidades também 
acompanharam o cortejo Im-
perial do Divino, em direção 
a igreja matriz, onde o padre 
Beneval, solenemente, cele-
brou a Missa em honra ao 
divino Espirito Santo para o 
fim do evento. 
 Após a santa mis-
sa, novamente, os fieis em 
procissão seguiram o secto 
do Imperador para o lado 
esterno da Igreja, onde gru-
po de senhores da Irman-
dade do Santíssimo espe-
rava para receber e erguer 
o mastro, que mede apro-
ximadamente 30 metros de 
comprimento, e que leva um 
estandarte com imagem do 
Divino Espirito Santo. Uma 

grande queima de fogos de 
artificios marcou e iluminou 
o ritual secular de fé. 
 A 272ª edição da tra-
dicional Festa do Divino Es-
pírito Santo foi representada 
este ano pelo Imperador Sá-
vio Soares (prefeito de Pilar) 
e pela Imperatriz Gesyellen 
Kamilliy. A celebração  re-
corda a descida do Espírito 
Santo sobre os 12 apóstolos 
de Jesus Cristo, em Pente-
costes, sete semanas depois 
da Páscoa.
 Ao final aconteceu 
uma quermesse da paróquia 
de Pilar de Goiás para cele-
brar o momento, uma grande 
oportunidade para apreciar 
comidas tipicas e participar 
de um bingo.

Pedrinho Sem Terra promove Mutirões 
de saúde na zona rural de Crixás

MP obtém liminar que obriga
Saneago a fazer a limpeza geral
do sistema de abastecimento

de água de Crixás
 Naquilo que já 
se tornou sua marca, o 
vereador por Crixás Pe-
drinho Sem Terra reali-
zou recentemente mais 
dois mutirões de saúde 
na zona rural do municí-
pio de Crixás. Dessa vez 
ele levou para o municí-
pio exames de vistas. Sua 
ação beneficiou o assen-
tamento Chico Mendes, 
que atendeu 70 pessoas 
com exames de vistas 
gratuitos, e o assenta-
mento Alirio Correia, 
onde outras 100 pessoas 
receberam o benefício, to-
talizando 170 pessoas fa-
vorecidas pelo mandato 
popular do parlamentar.
 Com uma atua-
ção aguerrida na Câmara 
de Vereadores, Pedrinho 
Sem Terra já é conhecido 
no município como o ve-
reador dos mutirões, haja 
vista que através de sua 
atuação, o programa Saú-
de em Movimento já rea-
lizou seis mutirões na ci-
dade de Crixás e na zona 
rural e agora os assenta-
mentos Chico Mendes e 
Alírio Correia recebem 
mais mutirões de exames 
de vistas, fruto do traba-
lho do parlamentar.  
 Os mutirões ga-

 Acolhendo pe-
dido do Ministério Pú-
blico de Goiás, o juiz 
Alex Lessa determinou 
a realização do procedi-
mento de limpeza (de-
sincrustação), limpeza 
e manutenção de todo o 
sistema de tratamento e 
abastecimento de água 
do município de Crixás, 
no prazo de 90 dias, sob 
pena de multa diária de 
R$ 5 mil. Também con-
forme requerido pelo 
MP, sendo insuficiente 
essa primeira provi-
dência para garantir a 
qualidade da água for-
necida à população, a 
empresa terá mais 90 
dias, desta vez, para 
substituir a tubulação 
e demais aparelhos do 
sistema ou adotar outra 
medida técnica para a 
adequação do serviço, 
sob pena de multa diá-
ria de R$ 10 mil e proi-
bição da cobrança das 
tarifas públicas até a de-
vida regularização.
 A ação foi pro-
posta no dia 15 do mês 
passado, ocasião em 
que o promotor Caio 
Affonso Bizon esclare-
ceu que vários mora-

rantem que sejam reali-
zadas consultas médicas 
com prescrição e distri-
buição de medicamentos 
e, solicitação de exames 
laboratoriais.  Por meio 
da equipe de enferma-
gem, são realizados tes-
tes rápidos de PSA para 
diagnóstico de doenças 
sexualmente transmissí-
veis, exames citopatoló-
gico (Preventivo) e aferi-
ção de pressão arterial. 
 Questionado so-
bre seu trabalho em prol 
da comunidade rural, 
especialmente com a re-
alização desses mutirões, 
Pedrinho Sem Terra afir-
mou que é importante o 
parlamentar estar sem-
pre ao lado do povo e que 
seu mandato permanece-
rá sempre pronto para 
atender a comunidade 
de Crixás, especialmen-
te com ações voltadas 

dores apresentaram à 
promotoria local quei-
xas quanto à qualidade 
da água, que chegava 
totalmente turva às tor-
neiras das casas. Apesar 
de moradores de vários 
bairros terem apresen-
tado a mesma reclama-
ção, a situação estava 
especialmente grave no 
Setor Pedro Machado.
 Após a pro-
positura da ação, a 
Saneago chegou a pe-
dir uma reunião com 
o promotor de Justiça 
para apresentar pro-
vidências que visam à 
solução dos problemas 
existentes. Também in-
formaram ter sido ini-
ciado um pregão para a 
aquisição do desincrus-
tante (produto para 

à saúde. “Sabemos das 
dificuldades pelas quais 
passam as pessoas, princi-
palmente aquelas menos 
favorecidas, na hora que 
precisa de um atendi-
mento médico especiali-
zado ou de exames mais 
complexos, por isso nós 
priorizamos essa área. A 
população poderá contar 
sempre com o apoio de 
nosso mandato”, afirma 
Pedrinho Sem Terra.  
 Pedrinho tam-
bém é conhecido como o 
vereador dos mutirões, 
visto que já participou 
e organizou seis vindas 
para Crixás do “Programa 
Saúde em Movimento”, 
que é mantido pelo médi-
co George Morais, esposo 
da deputada Flávia Mo-
rais. O programa garante 
exame gratuito a pessoas 
carentes através de uma 
clinica móvel e itinerante. 

limpeza da tubulação), 
o qual seria aplicado no 
Setor Pedro Machado 
no prazo de 60 dias.
 Além disso, in-
formaram que, no mes-
mo prazo, seria feita a ins-
talação de descargas em 
todas as pontas de rede 
(final do encanamento) 
do bairro, o que seria re-
plicado, posteriormente, 
nos demais setores da 
cidade. O cumprimento 
destas medidas está sen-
do acompanhado pelo 
promotor que, agora, 
também passa a verificar 
atendimento às medidas 
liminares que acabam de 
ser impostas à Saneago. 
(Texto: Cristiani Honório / 
Cristina Rosa / Assessoria 
de Comunicação Social do 
MP-GO.)

Dessa vez, o parlamentar que é conhecido como o vereador dos muti-
rões, levou exames de vistas para dois assentamentos do município

Durante trinta dias, as folias Sertão dos Picos, Sertão do Meio e São Patrício percorreram três regiões rurais
destintas para viver tradição que já dura 272 anos
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Mineração

O treinamento aconteceu no dia 15 de junho e teve o objetivo de capacitar moradores dos setores Vila Nova e do Centro da cidade

Mineração Serra Grande realiza novo simulado
de emergência de barragem em Crixás

 Com o com-
promisso de zelar pela 
segurança da comuni-
dade de Crixás, a An-
gloGold Ashanti reali-
zou, no último dia 15 de 
junho, às 14h00, mais 
um simulado de emer-
gência para a barragem 
Serra Grande, quando 
sinais sonoros foram 
emitidos e a população 
foi orientada a parar 
suas atividades e se di-
rigir pelas rotas de fuga 
até o ponto de encontro 
mais próximo de onde 
estivesse. Esses pontos 
estão localizados ao 
lado da Biblioteca Mu-
nicipal, Praça Aquiles 
de Azevedo, Secretaria 
Municipal da Educa-
ção e Praça Manoel Ro-
drigues. Vale lembrar, 
que antes da simulação 
houve treinamento da 
comunidade nos dias 11 
e 13 do mesmo mês, no 
Salão Paroquial. 
 Este foi o tercei-
ro simulado promovido 
pela empresa em Cri-
xás. Em 2018, a Anglo-
Gold Ashanti realizou 
dois simulados na cida-
de, nos dias 21 e 27 de 
novembro, envolvendo 
aproximadamente mil 
moradores e alunos 
de escolas dos setores 
Morada do Sol, Novo 

Horizonte, Horizonte 
Novo, Santa Izabel e 
Vila Nova. Dessa vez, o 
treinamento foi voltado 
para os moradores da 
Zona de Autossalva-
mento (ZAS) dos seto-
res Vila Nova e Centro 
e, de acordo com a em-
presa, o objetivo foi tes-
tar os procedimentos de 
segurança e preparar a 
população a como atuar 
em uma eventual situa-
ção de emergência.
 É importante 
observar, que a realiza-
ção do simulado é uma 
exigência legal e integra 
o Plano de Ação Emer-
gencial de Barragem de 
Mineração (PAEBM), e 
foi organizada pela An-
gloGold Ashanti – Serra 
Grande em parceria com 
a Prefeitura de Crixás, 

com o apoio da Defesa 
Civil Estadual (CEDEC), 
Polícia Militar e outros 
órgãos governamentais. 
“Além de contribuir com 
a capacitação dos mora-
dores para situações de 
emergências, o simulado 
ainda é a oportunidade 
para informar e, conse-
quentemente, tranquili-
zar a todos de que a em-
presa está sempre atenta 
à segurança de suas es-
truturas”, explica Her-
bert Ernesto, gerente de 
Metalurgia da unidade 
Serra Grande da Anglo-
Gold Ashanti.
 Na ocasião, 
nossa reportagem, que 
cobriu toda a simula-
ção, conversou com o 
casal Ronaldo e Elizene 
Rodrigues, os primei-
ros a chegar ao ponto 

de encontro localizado 
na Praça Manoel Ro-
drigues, em frente à 
Igreja Matriz. Segundo 
o casal, deu para ouvir 
bem o som das sirenes. 
“O som foi bem claro 
e esses testes mostram 
quem a empresa está 
melhorando cada dia 
mais. nós esperamos 
que melhorem mais ain-
da para ficarmos mais 
seguros aidna. Tomara 
que eles não parem com 
esse movimento para 
que nós não caiamos 
no esquecimento. Sabe-
mos que a barragem é 
segura, mas não sabe-
mos o que pode acon-
tecer. Graças a Deus o 
pessoal da empresa está 
cuidando, orientando e 
estamos satisfeitos com 
esse trabalho deles”, 

disse Ronaldo.
 Também con-
versamos com o fiscal 
da Agência Nacional 
de Mineração (antigo 
DNPM), que esteve pre-
sente em Crixás para 
acompanhar a simula-
ção. Em sua opinião, 
o treinamento foi po-
sitivo, pois teve uma 
adesão muito boa da 
população, que, em sua 
avaliação, participou de 
forma organizada e or-
deira. “Acredito que a 
empresa atingiu os ob-
jetivos do simulado. A 
população participou, 
questionou e isso é im-
portante. Recentemente 
fizemos uma vistoria, 
inclusive com consultas 
a auditores externos e 
com a presença de um 
especialista em barra-

gens, que veio aqui além 
de nossa equipe, devido 
à preocupação nossa. 
Na ocasião, foi atestado 
que a barragem da Ser-
ra Grande está estável”, 
afirmou Sócrates.  
 Em nota, a An-
gloGold Ashanti afirma 
que a barragem Serra 
Grande está segura, 
pois em março de 2019 
recebeu a nova decla-
ração do atestado de 
estabilidade emitido 
por auditoria externa. 
A AngloGold Ashan-
ti esclarece, ainda, que 
adota padrões e normas 
de segurança nacionais 
e internacionais para 
todas as suas estrutu-
ras e que todas contam 
com fator de seguran-
ça acima do valor es-
tabelecido em norma e 
atendem às exigências 
dos órgãos regulamen-
tadores e fiscalizadores 
nas esferas municipal, 
estadual e federal. “Em 
caso de dúvidas, os mo-
radores podem utilizar 
o canal gratuito de aten-
dimento da AngloGold 
Ashanti: 0800 72 71 500. 
A empresa está sempre 
aberta ao diálogo e se 
põe à disposição da co-
munidade para quais-
quer esclarecimentos”, 
diz a nota.

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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