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Em pouco mais de um ano, o município de Campos Verdes - Goiás, localizado a 300 km de Goiânia e a 374 km de Brasília, se transformou no principal projeto de mineração 
e beneficiamento de esmeraldas da G44 Brasil S.A no país. Pág. 3

Campos Verdes se tornará o maior 
centro global de produção de joias

Santa Terezinha de Goiás Campos Verdes Homenagem
Cavalhadas de Cedrolina: 
tradição se mantém forte

“Projeto Prefeitura Perto de 
Você” é sucesso mais uma vez

Em Goiás Velho, Sávio recebe a 
mais alta Comenda do Estado

Com apoio da Prefeitura e da Goiás Turismo, Associa-
ção dos Cavaleiros de Cedrolina realiza mais uma edi-
ção das Cavalhadas. São 61 anos de história. Pág. 7

A Prefeitura de Campos Verdes realizou a 3º edição do 
“Programa Prefeitura Perto de Você”, contemplando os 
moradores da região da Tiuba e adjacências. Pág. 4

O prefeito recebeu a honraria como forma de reconheci-
mento à contribuição dada ao desenvolvimento do Es-
tado de Goiás. Pág. 3
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Reflexão do dia

Por Fernando Arataque 

  Para Pensar
PRA PENSAR...EDUCAR-SE  E REINVENTAR-SE...

 Pouca importa se você tem 8 ou 80 anos...É 
preciso que você esteja atento as mudanças.As coi-
sas mudam em uma rapidez muito superior ao seu 
total entendimento.
 Os paradigmas que até algum tempo a traz 
eram dogmas imutáveis estão todos deixados de 
lado.Tudo...Tudo a sua volta não é e nunca mais 
será do jeito que já foi um dia.A obsolência das pro-
fissões e de modelos de produção fará que pouca 
importa a sua idade e preciso que você acompanhe 
as novidades que estão nas “prateleiras” e que da-
rão lugar a outras, dentro de no máximo 6 meses. 

Destas novidades para o surgimento de outras.
 O cheque mais antigo que se tem noticia e de 16 de fevereiro de 1659,bom, 
passado ai trezentos e cinquenta e nove anos,cinco meses uns dias,o Reino Unido 
baniu o cheque do seu sistema de compensação.
 Na suécia e outros países nórdicos de cada 10 transações,somente em 2 usa-
-se dinheiro em cédula,a criptomoeda e a bola da vez.Todas as transações bancarias 
hoje são feitas sem que seja preciso ir a uma agência bancaria.E isto é só o come-
ço,os automóveis autônomos a inteligencia artificial e para entender e compreen-
der estas mudanças e preciso educar-se e reinventar-se continuamente e pouco 
importa a sua idade...
 EDUCAÇÃO!!!...e a base de tudo...de tudo...Educação é combinação daqui-
lo exemplificado desde o berço, pela família, com o ensino de qualidade, baseado 
na sabedoria – o uso correto do conhecimento com base em conceitos verdadeiros.é 
a única saída, sem change qualquer outra tentativa...ou o cavalo passará encilhado 
e você não estará apto a monta-lo. (Edson Mendes)

Por Edson Teixeira Mendes

  Charges e Memes   Linha do Tempo

Curta nossa página no Facebook
/imprensa.docerrado

Foto da década de 70. Igreja Nossa Senhora das 
Mercês, em Pilar de Goiás. A pequena igreja foi 
construída entre 1783 e 1824 pelos escravos e tem 
estilo colonial. Desde mês de Julho deste ano vem 
recebendo uma reforma coordenada pelo Ipham “ Em todas as épocas em qualquer sociedade, sá-

bios foram punidos e rejeitados, simplesmente porque 
não podem ser forçados a viver de forma mecânica e 
automática.
 Pessoas inteligentes estão sempre buscando sua 
individualidade, mas não porque elas são egoístas e re-
jeitam qualquer outra forma de pensamento, mas por-
que pensam por si próprias.
 Pessoas inteligentes sempre parecem rebeldes e 
desobedientes aos olhos da maioria, e por isso, acabam 
criando um ambiente desconfortável e irritante a maio-
ria medíocre da humanidade.
 Pessoas inteligentes amam viver em liberdade, 
pois entendem que a sabedoria vem pelo amor a li-
berdade, do contrário, entendemos que a ignorância é 
a idolatria das grades e as correntes, mas não adianta 
explicar isso a maioria das pessoas que não sabem usar 
sua inteligência.
 As pessoas que tem a ousadia de usar sua inte-
ligência e pensam por si mesmas mostram-se perigosas 
para a ‘matrix’, pois elas são vistas como inimigas pelos 
poderosos que comandam a sociedade e o sistema.
 Pessoas inteligentes que pensam por si mesmas 
são perigosas para governos, igrejas, nações, grupos, 
corporações, ou seja, são perigosas para qualquer tipo 
de servidão.
 O fato é, que poucos aceitam sua própria gran-
deza, preferem a pequenez da servidão pelo medo da 
liberdade, preferem ser comandadas a ser o seu próprio 
comandante, de forma que passam a vida buscando fe-
licidade e se tornam dependentes do sistema..
 Tente imaginar uma sociedade onde pessoas 
pensam por si mesmas e descobrissem que não preci-
sam depender de governos, igrejas, corporações ou 
quaisquer grupos?
 Um homem em si, é a imagem e semelhança de 
Deus, é a própria chama viva, indomável, imparável e 
destemida, enfim, um homem sábio que pensa por si 
mesmo, prefere mil vezes morrer como um homem do 
que viver como um robô ou como um escravo.
 Vivemos uma nova era e economia, conhecimen-
to e sabedoria é LIBERDADE, por isso merece ser com-
partilhado.”

 #lideresempreendedores

Fernando Arataque.
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Campos Verdes Mineração

Campos Verdes se tornará o
maior centro global de produção de joias

 Em pouco mais 
de um ano, o municí-
pio de Campos Verdes 
- Goiás, localizado a 
300 km de Goiânia e a 
374 km de Brasília, se 
transformou no prin-
cipal projeto de mine-
ração e beneficiamento 
de esmeraldas da G44 
Brasil S.A no país. A 
mineradora tem de-
monstrado que não 
pensa apenas em divi-
dendos, mas também 
no desenvolvimento 
social do município e 
da comunidade local, 
aonde pretende levar 
qualidade de vida, 
emprego e renda.
 Pensando nis-
so, a G44 iniciou inves-
timentos na construção 
de um parque tecno-
lógico de lapidação 
de pedras preciosas e 
numa fábrica de joias 
que serão operados por 
um time especializado 
que promete transfor-
mar o município num 
dos maiores centros de 
comercialização, bene-
ficiamento de esmeral-
das, estudos, cursos de 
formação, fabricação, 
venda de esmeraldas e 
joias do mundo.
 Em menos de 
seis meses, a minera-
dora formou 21 lapi-
dadores em um curso 
gratuito oferecido pela 
empresa em parceria 
com a prefeitura, além 
de contratar 220 fun-
cionários para a obra 
de construção do seu 
parque indústrial. A 
perspectiva é que nos 
próximos meses mais 
postos de trabalho se-
jam gerados com as ati-
vidades de beneficia-

mento das esmeraldas.
 No parque in-
dustrial da G44, que 
fica no trecho do Ne-
tinho, estão sendo in-
vestidos milhões de 
reais. Lá, numa área 
que ocupa cerca de 
60.700,00 metros qua-
drados, abrigará um 
laboratório equipado 
com as mais modernas 
tecnologias de prototi-
pagem, impressão 3D, 
injeção à cera, crava-
ção e fundição.
 Outro desta-
que positivo é que o 

investimento da G44 
realizado no municí-
pio de Campos Verdes, 
fortalecerá a economia 

local e, paralelamente, 
gerará emprego e ren-
da para a população 
esmeraldina.

 C e r t a m e n t e , 
com a conclusão do 
projeto da G44, Cam-
pos Verdes definirá-se 

em uma espécie de 
marco entre as cidades 
que mais produz joias 
no mundo.

Fotos: Lanuzio Vicente

Futura sede do parque industrial e centro de lapidação da G44
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Campos VerdesLançamento

Em Campos Verdes, “Projeto Prefeitura Perto
de Você” é sucesso mais uma vez

 A Prefeitura 
de Campos Verdes re-
alizou a 3º edição do 
“Programa Prefeitu-
ra Perto de Você”, em 
2019. Desta vez, foram 
os moradores da região 
da Tiuba e adjacências, 
que compareceram 
em peso e receberam 
os serviços ofertados 
pelo programa. Foram 
ofertados serviços de 
diversas secretarias 
municipais e de insti-
tuições governamen-
tais. O atendimento foi 
realizado na Fazenda 
Alegre, das 14h às 20h 

nesta última quinta-fei-
ra, dia 25 de julho.
 A Secretaria 
Municipal de Saúde 
(SMS) deslocou profis-

sionais de diversos se-
tores e programas para 
atender os moradores 
daquela localidade. 
Entre muitos serviços, 

a SMS ofertou exames 
laboratoriais, testes rá-
pidos, vacinas, aferi-
ção de pressão arterial, 
atendimento odontoló-
gico, médico, psicológi-
co e de nutricionista.
 Durante o even-
to também houve uma 
importante palestra 
com Pedro Mesquita da 
Emater, sobre plantio 
de mandioca, ativida-
de atualmente cultiva-
da pela comunidade 
local com o objetivo de 
criar uma fábrica de 
produtos oriundos da 
mandioca. Dentre as 

variadas atividades 
do projeto, destaca-se 
ainda o cadastramento 
para aração de terra; 
doação de mudas de ár-
vores nativas; sorteios 
de brindes; sorteio de 
recuperação de uma 
nascente e de um ma-
ta-burro; atendimento 
bancário; torneio de 
truco; gincanas; ofici-
na de artesanato, e até 
serviços de beleza como 
manicure, pedicure, 
corte e hidratação de 
cabelo e maquiagem.
 Para o prefeito 
Haroldo Naves, é ne-

cessária a aproximação 
da prefeitura e das co-
munidades rurais. “Na 
cidade, a população tem 
mais opções de se des-
locar para em busca dos 
serviços ofertados pela 
prefeitura. Mas na zona 
rural, existem dificul-
dades. Decidimos criar 
este projeto inédito na 
história do município e 
levar o atendimento do 
Prefeitura Perto de Você 
para todas as comuni-
dades rurais, com ser-
viços da área de saúde, 
social e lazer”, reforçou 
o prefeito Haroldo.

Reféns, tensão e roubo. Prisão de assaltantes agita Pilar de Goiás
 A pacata cidade 
de Pilar de Goiás teve 
sua rotina mudada e os 
moradores locais vive-
ram momentos de muita 
adrenalina na tarde des-
sa segunda-feira, 29, por 
razão da prisão de dois 
indivíduos que ocupa-

vam um veículo Fiat do 
Doblo, cujo quais são 
suspeitos de praticar 
assalto à mão armada 
na cidade de Crixás. In-
formações dão conta de 
que os suspeitos assal-
taram uma comerciante 
na cidade de Crixás, por 

nome de Rosa Caroline, 
que teve sua residência 
invadida na hora do al-
moço, quando apenas 
sua secretária do lar, que 
foi feita refém, estava no 
recinto. Ao chegar em 
casa, a comerciante tam-
bém foi mantida como 
refém e teve eletrodo-
mésticos, jóias, celulares 
e dinheiro roubados.
 Numa ação rá-
pida, guarnições da Po-
lícia Militar de Crixás, 
ao serem informadas do 
crime, iniciaram uma 
operação para tentar 
prender os criminosos, 
que evadiram do local. 
Policiais de Santa Tere-
zinha, Pilar de Goiás e 
região foram acionados 
e foi montado um cer-
co policial na rodovia, 
o qual foi furado pelos 
criminosos, iniciando 
ali uma perseguição até 
Pilar de Goiás, onde ou-
tro cerco estava monta-
do. Na tentativa de es-
capar do cerco policial, 
os indivíduos invadi-
ram o bar do sargento 
aposentado Lopes, que, 
como sugere vídeos 
feitos por moradores, 

Foto: Divulgaçãotambém foi feito refém. 
Houve negociação e os 
suspeitos se entrega-
ram, sendo levados pre-
sos para Itapaci, onde 
foi lavrado o flagrante 
do ocorrido.
 P a r t i c i p a r a m 
da operação o Sargento 
Levi, Cabo Uchoa, Sar-
gento Teixeira, Sargento 
Zé Luiz, Sargento Emí-
lio, Sargento Agnaldo e o 
pessoal de Pilar de Goiás. 
Há informações, ainda 
não confirmadas, de que 
os dois envolvidos no as-
salto estavam morando 
em Crixás há alguns dias.

Prefeito Aroldo Naves apresentando o projeto aos 
moradores da região da Tiuba

Fotos: Lanuzio Vicente



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

Goiás Velho/ Pilar de Goiás Homenagem

Em Goiás Velho, Sávio
recebe a mais alta Comenda do Estado

 No último dia 25 
de julho, quinta-feira, o 
prefeito da cidade de Pi-
lar de Goiás Sávio Soares 
esteve na cidade de Goiás 
Velho para participar das 
solenidades de celebra-
ção dos 292 anos daquele 
município e receber, das 
mãos do governador Ro-
naldo Caiado, a comen-
da da Ordem do Mérito 
Anhanguera, ponto alto 
da programação anual 
do aniversário da cidade, 
que nessa época se torna 
capital do Estado, tempo-
rariamente. 
 Os escolhidos 
para receber a honraria 
são selecionados pela 
relevância dos serviços 
prestados ao Estado de 
Goiás. Ressaltando, que 
a comenda da Ordem do 
Mérito Anhanguera é a 
mais alta condecoração 
concedida pelo governo 
do Estado de Goiás.

 Enter outros 
laureados com a Ordem 
do Mérito Anhanguera 
estavam: o prefeito de 
Santa Terezinha, Tonin 
Camargo, o prefeito de 
São Luiz do Norte, Jacob 
Ferreira, o secretário do 
governo de Goiás, Mar-
cos Cabral e o Ministro 
da casa civil do governo 
federal, Onix Lorenzoni, 
entre outras autoridades.
 De acordo com 
o prefeito Sávio Soares, 
receber a comenda foi 

um momento de muita 
emoção e alegria, por se 
tratar da mais alta hon-

raria do Estado de Goiás. 
“Que honra receber das 
mãos do governador Ro-

naldo Caiado a Comen-
da da Ordem do Mérito 
Anhanguera. Essa home-
nagem me orgulha mui-
to e reforça ainda mais 
o meu compromisso de 

trabalhar sempre para o 
bem da nossa comunida-
de pilarense e do nosso 
Estado de Goiás”, publi-
cou o prefeito em suas 
redes sociais.

O prefeito recebeu a honraria como forma de reconhecimento à contribuição dada ao desenvolvimento do Estado de Goiás

TJ confirma decisão que suspende uso
de verba pública em temporada de férias de Uruaçu

 O Tribunal de 
Justiça de Goiás confir-
mou decisão do Juízo 
de Uruaçu que proibiu 
a prefeitura de Uruaçu 
de custear a Temporada 
de Férias 2019, prevista 
para começar na próxi-
ma terça-feira (23/7). A 
decisão do presidente 
do TJGO, Walter Carlos 
Lemes, indeferiu pe-
dido de suspensão da 
liminar formulado pelo 
município de Uruaçu, 
no qual se argumentou 
que a decisão acarreta 
dano à ordem, à econo-

mia e à saúde pública.
 No entanto, 
conforme destaca o de-
sembargador, “embora 
sob a rubrica de viola-
ção do interesse públi-
co, o requerente (muni-
cípio) circunscreve-se 
aos aspectos jurídicos 
da causa originária, 
não se ocupando, efe-
tivamente, de demons-
trar que a execução da 
liminar possui o con-
dão de implicar grave 
lesão a quaisquer dos 
bens jurídicos mencio-
nados”.

Entenda 

 A ação civil pú-
blica foi proposta pela 
promotora de Justiça, 
titular da 3ª Promotoria 
de Justiça de Uruaçu, 
Daniela Haun Serafim, 
na última semana, vi-
sando evitar o colapso 
financeiro do município, 
uma vez que a prefeitu-
ra pagaria integralmente 
pelo evento, enquanto, 
por outro lado, a admi-
nistração municipal está 
em atraso com diversos 
compromissos, tais como 
os devidos a servidores 
públicos, e em débito 
com diversos contratos, a 
exemplo do firmado para 
a coleta de lixo, devendo 
também precatórios e até 
mesmo a previdência. 
 Acolhendo as 
argumentações do MP, 
nesta segunda-feira 
(15/7), o juiz Leonardo 
Naciff Bezerra proibiu a 
prefeitura de Uruaçu de 
custear a Temporada de 
Férias 2019. O município 
também não poderá efe-
tuar gastos públicos para 

qualquer despesa com 
festas e shows, devendo 
direcionar a verba pre-
vista para o cumprimen-
to das suas prioridades 

orçamentárias, confor-
me a discricionariedade 
administrativa, conside-
rando as necessidades 
mais prementes da po-

pulação. Leia no Saiba 
Mais sobre a decisão. 
(Texto: Cristina Rosa / 
Assessoria de Comuni-
cação Social do MP-GO)

Foto: Divulgação

Governador Ronaldo Caiado entregou pessoalmente a comenda aos laureados da noite

Prefeito Sávio Soares com a Ordem do Mérito Anhan-
guera em mãos

Fotos: Deivis Rodrigues
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Pilar de Goiás/ Pilar CruzBenefícios

Prefeito Sávio Soares vistoria obra do Centro Poliesportivo

Detran vai credenciar
instituições para parcelar 

débitos veiculares

Governo do estado lança 
protocolo para prevenir 
violência nas escolas

 A obra do Cen-
tro Poliesportivo do Dis-
trito de Pilar Cruz chega 
na sua fase final e neste 
domingo (28) o prefeito 
Sávio Soares acompa-
nhado do seu pai e ex-
-prefeito Vateco, do che-
fe de gabinete, Milton 
Junior, vistoriaram o an-
damento dos trabalhos. 
O principal objetivo do 
centro poliesportivo é 
preparar as crianças e os 
jovens da cidade para se 
tornarem atletas de des-
taque no futuro. No en-
tanto, o espaço também 

poderá sediar partidas 
oficiais de campeonatos.
 A obra foi ini-
ciada em 2018 pela 
gestão do prefeito Sá-
vio Soares, e cerca de 
R$ 400 mil reais estão 
sendo investidos entre 
recursos da prefeitura 
e do governo Federal. 
A infraestrutura do es-
paço conta com quadra 
de concreto para a prá-
tica de vôlei, handebol 
e futsal, além de arqui-
bancadas e iluminação.
 100% do cro-
nograma dos serviços 

foram executados, con-
forme prognóstico feito 
pela Secretaria Muni-
cipal de Obras e Infra-
estrutura e no próximo 

Novo espaço tem o objetivo de incentivar a prática esportiva de crianças e será entregue no próximo
dia 03 de agosto para a comunidade do distrito de Pilar Cruz

Detran amplia concorrência para empresas interessadas
em operar o recebimento multas e tributos veiculares em cartões 

de crédito ou débito 

dia 03 de agosto duran-
te a Festa em Louvor a 
Nossa Sra. Santána a 
obra será entregue para 
a comunidade.

 O Departamen-
to Estadual de Trânsito 
de Goiás (Detran-GO) 
abriu novo processo de 
credenciamento de em-
presas interessadas em 
operar, por meio de car-
tões de crédito ou débito 
e outras formas de paga-
mento, inclusive digital, 
o recebimento de mul-
tas de trânsito, licencia-
mento e demais tributos 
vinculados a veículos 
registrados no estado de 
Goiás. A medida busca 
ampliar a concorrência e 
dar maior transparência 
à transação financeira 
entre as instituições e 
os proprietários de ve-
ículos. As novas regras 
constam na Portaria nº 
633/2019, publicada no 
Diário Oficial, na última 
quinta-feira dia 25.
 Poderão se cre-
denciar empresas e ins-
tituições financeiras que 
queiram oferecer aos 
proprietários de veículos 
a opção de efetuar pagar 
IPVA, licenciamento e 
multas aplicadas por ór-
gãos autuadores que au-
torizam o parcelamento 
ou arrecadação por meio 
de cartões de crédito ou 
débito. Para isso, preci-
sam cumprir as regras 
da portaria e passar pela 
prova de conceito, que 

 Aumentar a 
segurança nas escolas 
com a adoção de me-
didas de prevenção e 
de procedimentos em 
caso de crises. Esse é o 
objetivo do Protocolo 
de Segurança Escolar 
(Proseg), lançado nesta 
segunda-feira (29) pelo 
governador Ronaldo 
Caiado (DEM) e pela 
secretária de Educa-
ção, Fátima Gavioli, na 
sede da pasta.
 O Proseg foi 
desenvolvido por 
meio de uma parceria 
entre a Secretaria Es-
tadual de Educação 
(Seduce) e a Secretaria 
de Segurança Pública 
(SSP). E elaborado pela 
Superintendência de 
Segurança Escolar e 
Colégio Militar da Se-
duce. De acordo com a 
pasta, trata-se de uma 
“orientação que visa 
minimizar as conse-

 Com mais essa 
obra, no distrito de Pilar 
Cruz, o prefeito Sávio 
Soares mostra seu com-
promisso com aquela lo-

atesta se a candidata tem 
capacidade técnica de 
efetuar o serviço com se-
gurança.
 Mesmo as em-
presas já credenciadas 
para operar o serviço – 
existem quatro em Goi-
ás – devem se adequar à 
nova portaria. Entre as 
mudanças está uma que 
prevê maior transparên-
cia no trato com o usuá-
rio. Elas terão que infor-
mar, em seus portais, as 
condições de pagamen-
to e as taxas de juros co-
bradas nas transações. 
“Queremos dar maior 
comodidade ao con-
tribuinte. Para que ele 
possa escolher com faci-
lidade a instituição que 
lhe ofereça as melhores 
condições de crédito”, 
pondera o diretor Téc-
nico e de Atendimento, 
Isac Silva de Souza.
 Os débitos com 

quências de uma crise, 
que se vale na padro-
nização das ações por 
parte de toda comuni-
dade escolar”.
 O protocolo 
tem orientações para 
coibir a prática de 
atos como indiscipli-
na escolar, agressões 
verbais e físicas, porte 
de arma, bulliyng, vio-
lência sexual, uso de 
drogas, entre outros. E 
destaca também ações 
para servidores, como 
prevenção de ameaças 
à comunidade escolar 
e formas de agir nesses 
casos.
 “O protocolo 
incentiva a comunida-
de escolar a conhecer 
as diretrizes de segu-
rança, com o propósito 
de promover a cida-
dania e a cultura de 
paz, com resolução de 
conflitos por meio do 
diálogo e da coopera-

calidade, já que são três 
grandes obras ali cons-
truídas até momento de 
sua administração, além 
de outras na zona rural.

a dívida ativa, em pro-
cesso de cobrança admi-
nistrativa e de veículos 
registrados em outros 
estados não poderão ser 
parcelados. Para o pa-
gamento, o contribuinte 
poderá utilizar até três 
cartões de crédito e/ou 
débito. O parcelamento 
é de inteira responsabi-
lidade do proprietário 
junto à empresa creden-
ciada, que deverá repas-
sar o valor integral do 
débito à vista ao Detran-
-GO.
 De acordo com 
o diretor, as empresas 
ou instituições terão que 
obedecer ao teto estabe-
lecido para cobrança de 
taxas e juros. Ele será 
calculado com base no 
valor médio da tabe-
la do Banco Central. A 
iniciativa visa coibir a 
cobrança de juros abusi-
vos. Fonte: Portal Goiás

ção dentro da escola”, 
afirma a secretária.
 No lançamen-
to do protocolo, anun-
ciado durante o balan-
ço dos seis meses de 
administração na edu-
cação, Caiado ressal-
tou que fundamental 
garantir o respeito aos 
professores na sala de 
aula. “É inadmissível e 
inimaginável nós con-
vivermos com o nú-
mero de agressões que 
foram relatadas acon-
tecendo nas escolas no 
Estado de Goiás”, dis-
se o governador.
 O Mais Goiás 
entrou em contato com 
a Seduce em busca de 
dados sobre violência 
nas escolas estaduais. 
A assessoria de im-
prensa da pasta, entre-
tanto, respondeu que 
não há nenhum regis-
tro nesse sentido. 
Fonte: Mais Goiás

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Prefeito Sávio e Vateco atestando a qualidade da obra Prefeito Sávio saúda os trabalhadores pelo término da obra
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Santa Terezinha/ Cedrolina Tradição

Com apoio da Prefeitura e da Goiás Turismo, Associação dos Cavaleiros de Cedrolina realiza mais uma
edição das Cavalhadas. São 61 anos de história 

Cavalhadas de Cedrolina: tradição se mantém forte

 Desde 1958 a 
comunidade de Cedro-
lina, distrito de Santa 
Terezinha de Goiás, re-
aliza a apresentação das 
Cavalhadas, encenação 
da batalha medieval 
entre Mouros e Cristãos 
que acontece no Estádio 
Alexandre Pereira de 
Godoy e é preparada 
por moradores locais, 
agora organizados em 
associação. Esse ano, a 
apresentação das Ca-
valhadas aconteceu 
nos dias 20 e 21 de ju-
lho, mas a comunidade 
esteve em festa de 18 
a 21, do mesmo mês. 
O evento contou com 
apoio do prefeito An-
tônio da Penha Macha-
do de Camargo (PDT), 
que não mediu esforços 
para viabilizar ajuda 
logística para os festei-
ros na organização da 
festa como, palco para 
os shows, ajuda na tra-
dicional janta de confra-

ternização, entre outros.
 I m p o r t a n t e 
ressaltar, que esse é o 
terceiro ano que as Ca-
valhadas de Cedrolina 
faz parte do Circuito 
Goiano das Cavalha-
das, fator que melhorou 
a estrutura do campo 
de batalhas, que recebe 
cobertura para as ar-
quibancadas, camaro-
tes e som de qualidade. 
Além das Cavalhadas, a 
população teve a opor-

tunidade de prestigiar 
shows musicais nos 4 
dias de festa, entre eles 
Voney dos Teclados, De 
George e Mourão, Vo-
nei Ribeiro e Delmir e 
Delmon, que atraíram 
uma grande multidão 
de pessoas para a Pra-
ça Central do distrito, 
onde aconteceu o even-
to musical.  
 De acordo com 
o prefeito Tonim Camar-
go, todas as manifesta-

ções culturais do muni-
cípio podem contar com 
o apoio de sua adminis-
tração e disse que foi 
prazeroso estar ao lado 
da comunidade de Ce-
drolina, nesses 4 dias de 
festa. “Sempre tive aqui 
na condição de verea-
dor, vice-prefeito e ami-
go dessa gente, mas esse 
ano foi especial, pois 
foi minha primeira vez 
como prefeito e pude 
colaborar bem mais 
para que as Cavalhadas 
tivessem sucesso total. 
Quero dizer aos festeiros 
do ano que vem, que as 
portas de meu gabinete 
estão abertas para eles, 
podem contar conosco, 
sempre”, diz o prefeito. 
 As Cavalhadas 
realizadas em Cedroli-
na têm crescido cada dia 
mais e se mantém forte 
graças ao amor daquela 
gente por essa tradição, 
que é passada de pai 
para filho; uma tradição 

que reúne religiosida-
de, cultura folclórica e 
ainda contribui para o 
fortalecimento da eco-
nomia local, através do 
turismo. A Bandinha da 
Saudade, que há anos 
está presente no evento 
com a tradicional alvo-
rada e acompanhan-

do os cavaleiros até o 
local da apresentação, 
mais uma vez emocio-
nou o público presente. 
“É tudo muito lindo. 
A bandinha emociona 
com a melodia nostálgi-
ca”, disse uma visitante 
de Itapaci, ao Imprensa 
do Cerrado.

Fotos: Lanuzio Vicente

Prefeito Toninho Camargo recebendo o secretário de Estado, 
Marcos Cabral, para assistirem os festejos das Cavalhadas

Musicos, cavaleiros e mascarados alegrarando a popu-
lação de Cedrolina



Julho de 2019www.imprensadocerrado.com.br8    |

Institucional

Mas não paramos por aqui. Nossa vitalidade 
possui um brilho raro. O brilho nos olhos de 
quem quer alçar voos ainda mais altos. 

Saiba mais em:
www.aga185anos.com.br

A AngloGold Ashanti comemora 185 anos de um legado precioso. Essa é a  

prova de que o passar do tempo traz ensinamentos inestimáveis. Não é por acaso 

que somos a indústria mais longeva do Brasil: depois de tantos anos, sempre tendo 

a SEGURANÇA como primeiro valor, adquirimos experiência o suficiente para atuar 

com RESPEITO às PESSOAS, compromisso com o MEIO AMBIENTE, parceria 

com as COMUNIDADES, em constante busca pela EXCELÊNCIA.

Lívia Blom Figueiredo,  
Raul Blom Lana Figueiredo  
e Frederico Lana Figueiredo.  
Ele trabalha em Crixás (GO). 
Ela, em Nova Lima (MG). 
Destinos que se cruzaram  
na AngloGold Ashanti e 
renderam bons frutos.


