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O prefeito representou 11 municípios goianos que fazem parte dos circuito das cavalhadas. Pág. 3

Mineração Exposição
G44 Patrocina a Maior Feira 

Internacional de Pedras Precio-
sas do Centro-Oeste Brasileiro

Campos Verdes apresenta 
suas potencialidades na Expo 

Municípios 2019

Representantes do setor de pedras preciosas, indústria 
da mineração do Brasil e do mundo se reunirão de 06 
a 08 de setembro de 2019 na cidade de Campos Verdes. 
Pág. 5

O município de Campos Verdes, teve a oportunidade de 
apresentar as suas potencialidades na Expo Municípios, 
um evento aberto ao público, organizado pela Federa-
ção Goiana de Município (FGM). Pág. 4
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Em Brasília, Sávio Soares e Caiado
solicitam ao IPHAN que Cavalhadas de Goiás 

tornem-se Patrimônio Cultural do Brasil
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Reflexão do dia

Por Fernando Arataque 

  Para Pensar
QUEM DISSE QUE O BOLSONARO NÃO ESTÁ FA-
ZENDO UM BOM GOVERNO?...

Muitos dirão que já se passaram 7 meses e estamos 
adentrando aos oitavo mês e o homem não fez nada.
Muito pelo contrario, se você faz parte da família do 
Olavo Setúbal (donos do Itau), da família dos Moreiras 
Sales (Também banqueiros), da XP Investimentos(Cor-
retora onde Dellagnol fazia palestras) e da elite deste 
país (Aproximadamente 2% da população), o governo 
Bolsonaro e o governo dos sonhos. Mas se você não 
faz parte deste grupo que forma a elite deste pais, as 
coisas não estão boas e provavelmente vão piorar.
  Ai você que faz parte do andar de baixo me 

pergunta: como piorar ? se a bolsa está firme e em alta ? bem meu caro amigo, só que 
neste sistema neoliberal a bolsa em alta não quer dizer que vai ter mais empregos, te-
ríamos se o capital que entra em bolsa fosse revestido em maquinários e na expansão 
das ditas cujas, só que não,este dinheiro está sendo investidos na própria bolsa ou seja 
e o dinheiro ganhando dinheiro sem precisar de mais mãos de obra (chama isto de 
rentismo). 
 Bolsonaro, como ele mesmo já disse não entende de economia e o verdadeiro 
presidente das elites chama-se Paulo Guedes e o seu neoliberalismo e suas privatiza-
ções juntamente com as reformas trabalhistas e da previdência, não faz conta dos po-
bres deste pais. Bolsonaro poderia até ter uma boa intenção só que embarcou na canoa 
errada e está naquela situação de abraço dos afogados, não pode soltar o guedes e nem 
o Moro se não o dito “mercado” lhe tira do poder. 
 O homem está tão só que conta somente com os seus filhos. A sua volta todos 
estão querendo mais poder. O Moro já e candidato em plena campanha,do outro lado 
tem o Dória e a direita brigando com a direita. E nesta guerra o povo e carta fora do 
baralho, pois com duas ou três conversas prometendo mais empregos,mais moradias 
muitos e muitos milhões caem neste canto de sereia... pra nos que somos pobres está 
ruim e pode piorar. Com a imprensa contraria e um povo sem um senso critico mais 
apurado, seu governo pode ter acabado antes de começar. (Edson Mendes)

Por Edson Teixeira Mendes

  Caiu na Rede   Linha do Tempo

Curta nossa página no Facebook
/imprensa.docerrado

Foto anos 70: Preparação preparação para as Ca-
valhadas de Pilar de Goiás

“A Vida Anda Pra Frente, João!”

 Desde muito pequenos fomos 
instruídos a alcançar objetivos, in-
centivados a lutar com unhas e den-
tes por aquilo que disseram que era o 
melhor para nós. É assim na escola, 
foi assim em nossa casa. Mal conse-
guíamos equilibrar nosso frágil corpo 
e já nos impulsionavam a caminhar. 
“Vem aqui, Neném da titia; dá um 
abraço no Papai!” Escondiam nosso 

brinquedo preferido e saíamos engatinhando em busca dele. E a 
gente, sem entender muita coisa, seguia a procura. E a cada desa-
fio superado éramos recompensados com algo que nos agradava. 
Doces, abraço, medalhas, beijo, bonecas, atenção, videogames, ca-
rinho, carros... O prazer de possuir algo que tantos desejavam nos 
entorpecia a tal de ponto de esquecermos o que fora feito para che-
gar até ali. A satisfação de cumprir metas e proporcionar orgulho 
àqueles que admiramos nos impulsionava a querer sempre mais!
 Platão, no entanto, já dizia, amamos aquilo que dese-
jamos e desejamos o que não tem temos. Logo, a satisfação da 
conquista tornar-se-ia inevitavelmente efêmera. A estrelinha de 
melhor aluno do primeiro bimestre já não valia mais nada no 
segundo; o Playstation 1 era bom enquanto não existia o 2. E a 
“vida” sempre seguia colocando novos desafios, metas cada vez 
mais ousadas. Vestibular, diploma, pós, mestrado, especialização, 
concurso; admissão, aceitação, promoção, diretoria, presidência... 
E nós, algumas vezes por nós mesmos – tantas outras por aqueles 
que respeitamos, amamos e admiramos -, corremos feito loucos 
numa corrida maluca!  
 Estudamos E/OU trabalhamos MUITO para conquistar 
aquilo que disseram que era bom para a gente no futuro. E o futu-
ro chegou. E cá estamos, do meio da vida pra frente (quem sabe?!), 
e nem sempre ele é como nos venderam. 
 Uma mansão pode não representar um Lar; Uma lista de 
mulheres pode não significar sequer um amor verdadeiro; Status 
talvez possa não ser sinônimo de respeito e admiração; O dinheiro 
pode, muitas vezes, comprar boa companhia, mas jamais amizade 
verdadeira. Tal qual a comida e bebida bacana postadas no Insta-
gram servem mais para alimentar a fome d´alma do que encher a 
barriga. A history com localização é um grito silencioso de deses-
pero e socorro ao mundo que diz: “Ei, eu não estou perdido, sério! 
Olha aqui, estou onde muitos queriam estar! Portanto, me aceitem, 
eu sou bom! Sério, tenho quase 20 mil seguidores!”  #Like4Like
 E hoje tem tanta gente sem rumo seguindo gente perdi-
da.  Lembra-me, tudo isso, uma passagem da clássica obra “Alice 
nos país das Maravilhas”, de Lewis Carroll, na qual Alice está ca-
minhando pela floresta quando chega a uma encruzilhada, à sua 
frente vários caminhos, inúmeras placas, e ela se sente indecisa. 
Eis que surge sob uma árvore o Gato. Debochado, irônico, ques-
tiona se pode ajudá-la.  
 Moral da história: devemos sempre questionar os padrões 
que nos são impostos. Refletir sobre o que verdadeiramente nos 
faz bem e diferenciar daquilo que dizem ser o melhor para gente. 
Isso é uma análise exclusivamente individual e íntima. Cabe, no 
fim, a nós mesmos, decidirmos o que queremos da vida e o que 
faremos para que ela seja uma vida boa, próspera e, de fato, feliz. 
Porque acredito muito que viemos a esse mundo para que tenha-
mos uma passagem que nos proporcione evolução e sabedoria. 
Como eu sempre digo: “A vida anda pra frente, João!”. 

Fernando Arataque
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Brasília/ Pilar de Goiás Cultura

Leagold Mining participa
da terceira edição do Itapaci é Show

 A Pilar de Goi-
ás Desenvolvimento 
Mineral S/A, do Gru-
po Leagold Mining, 
participou da tercei-
ra edição do Itapaci 
é Show, consolidado 
como a principal atra-
ção da cidade e uma 
das maiores de Goi-
ás. Realizado em uma 
grande estrutura mon-
tada no Parque Agro-
pecuário entre 7 e 11 
de agosto, o evento 
teve entrada gratuita. 
 Como nos anos 
anteriores, a Leagold 
Mining teve participa-
ção ativa no evento. No 
estande “Mundo Mine-
ração”, apresentou as 
práticas responsáveis 
adotadas pela compa-
nhia em suas opera-
ções e também os pro-
jetos sociais realizados 
na região. Os visitantes 

puderam experimentar 
um pouco do universo 
da operação da empre-
sa por meio do manu-
seio de amostras de 
rochas e de miniaturas 
de máquinas utilizadas 
nas atividades.
 Para a Pilar 
de Goiás Desenvolvi-
mento Mineral S/A, 
foi uma oportunidade 
única de estreitar laços 
com as comunidades. 
“Foi um momento de 
compartilhamento dos 
nossos valores e com-
promissos com a po-
pulação que nos aco-
lhe. Não poderíamos 
deixar de participar da 
principal festa da cida-
de”, avalia Luis Abadi, 
Gerente Geral da uni-
dade. Silmara Przywi-
towski da Cruz, Coor-
denadora de SSMAC 
(Saúde, Segurança, 

Meio Ambiente e Co-
munidade), concorda: 
“Somos uma das pou-
cas mineradoras com 
operações subterrâne-
as no Estado de Goiás. 
Por isso, foi tão impor-
tante mostrar a nossa 
forma de trabalho no 
estande”, revela.
 “No estande 
a comunidade pôde 

conhecer e esclarecer 
dúvidas sobre as ati-
vidades realizadas na 
mineradora. Foi uma 
honra apresentar nos-
sos conhecimentos 
e nosso dia-a-dia ao 
público”, diz Janair 
Oliveira do Carmo, 
operador de equipa-
mentos pesados da 
mina subterrânea.

Itapaci É Show 2019

 Entre as atra-
ções do Itapaci é Show 
2019, realizada como 
parte das comemora-
ções pelo aniversário 
de 74 anos de eman-
cipação política e ad-
ministrativa do mu-
nicípio, celebrado no 
dia 11 de agosto, es-

tiveram os sertanejos 
Cléber e Cauan, Naia-
ra Azevedo, Israel e 
Rodolfo, dentre ou-
tros, além de rodeio, 
onde foram realizadas 
montarias em touros, 
válido pela quarta 
etapa da Copa Goya-
ses. Na condução do 
rodeio, Ivan Diniz, o 
“Poeta do Rodeio”.

Em Brasília, Sávio Soares e Caiado solicitam
ao IPHAN que Cavalhadas de Goiás tornem-se

Patrimônio Cultural do Brasil
 Tradição bicen-
tenária e de peculiar be-
leza, as Cavalhadas de 
Goiás estão a um passo 
de se tornarem Patrimô-
nio Cultural do Brasil. 
O pedido de registro foi 
entregue à presidente 
do Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan), Kátia 
Bogéa, na tarde desta 
segunda-feira (19/8), 
pelo governador Ronal-
do Caiado acompanha-
do do prefeito de Pilar 
de Goiás, Sávio Soares, 
representando os 11 
municípios goianos que 
possuem Cavalhadas. 
“As Cavalhadas têm 
uma importância ímpar 
para Goiás. É histórico, 
é cultural, é turístico”, 
definiu o governador 
ao se dizer confiante 
de que a tramitação do 
processo terá desfecho 
favorável.

 Admirador e 
defensor da cultura 
goiana, Caiado parti-
cipou ativamente do 
circuito de Cavalhadas 
em 2019. Ainda em 
maio, quando lançou a 
temporada e anunciou 
apoio do governo esta-
dual para a realização 
de cada edição, o go-
vernador já articulava 

junto à superintenden-
te do Iphan em Goiás, 
Salma Saddi, a preten-
são de eternizar essa 
festividade como um 
bem imaterial.
 As Cavalha-
das de Goiás são rea-
lizadas nos seguintes 
municípios: Pirenó-
polis, Santa Cruz de 
Goiás, Palmeiras de 

Goiás, Posse, Jaraguá, 
Crixás, Hidrolina, São 
Francisco de Goiás, 
Santa Terezinha de 
Goiás, Corumbá de 
Goiás e Pilar de Goi-
ás. Em nome de todos 
os prefeitos, o gestor 
de Pilar de Goiás, Sá-
vio Soares, agradeceu 
a Caiado por dar ta-
manha visibilidade 
às tradições culturais. 
“Tenho certeza que, 
com as Cavalhadas se 
tornando patrimônio 
imaterial, vamos ter 
mais uma porta aberta 
para buscar os bene-
fícios e recursos para 
melhorar nossas ci-
dades, e receber bem 
os turistas”, projetou. 
Na ocasião, o prefeito 
convidou a todos para 
a edição das Cavalha-
das em seu municí-
pio, que será nos dias 
7 e 8 de setembro.Em 

Brasília, Sávio Soares 
e Caiado solicitam ao 
Iphan que Cavalhadas 

de Goiás tornem-se 
Patrimônio Cultural 
do Brasil.

O prefeito representou 11 municípios goianos que fazem parte dos circuito das cavalhadas

Corpo diretivo da empresa esteve presente Visitantes encantados com a engenharia mineiral da 
Leagold

Fotos: Flávio Duarte

Sávio discursando na sede do Iphan Nacional
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Goiânia/ Campos VerdesExposição

Campos Verdes apresenta suas
potencialidades na Expo Municípios 2019

Comitiva São Jorge Guerreiro foi
destaque em cavalgada para Guarinos

 A Expo Muni-
cípios é o maior evento 
municipalista do centro-
-oestee conta com apre-
sentação das potenciali-
dades de 246 municípios 
goianos na área do turis-
mo, negócios, vocação 
econômica, cultura e a 
gastronomia, nos diver-
sos estandes da feira. 

 Todos os anos, 
no mês de julho, a cida-
de de Guarinos recebe 
milhares de fieis que 
vão ao município em ro-
maria, para prestigiar a 
Festa em Louvor à Nos-
sa Senhora da Penha e, 
durante as festividades, 
o município recebe mais 
de 40 comitivas de cava-
leiros e amazonas, que 
saem de muitos municí-
pios do estado rumo à ci-
dade da fé que, esse ano, 
recebeu pela primeira 
vez a Comitiva São Jor-
ge Guerreiro, da cidade 

 Campos Ver-
des marca presença na 
feira com um estande 
institucional que apre-
senta suas potenciali-
dadescomo joias pro-
duzidas no município, 
exposições de peças 
artesanais de material 
utilizado na mineração 
de esmeraldas, cacha-

de Crixás, que percorreu 
54 quilômetros até o San-
tuário Nossa Senhora 
da Penha, numa grande 
manifestação de fé, reli-
giosidade e unidade.
 De Crixás a 
Guarinos, os romeiros 
da Comitiva São Jorge 
Guerreiro realizaram 
dois pousos, sendo o 
primeiro na Fazenda 
do Sebastião Correia e o 
segundo na Fazenda do 
Luiz Mineiro e, depois 
de dois dias de peregri-
nação foi recebida em 
Guarinos pelo Padre Pe-

ça do município e o 
projeto ‘garimpe e pa-
gue’ onde os visitantes 
podem garimpar por-
ções de xisto e encon-
trar pedras preciosas 
de esmeraldas.
 O prefeito de 
Campos Verdes e pre-
sidente da Federação 
Goiana de Municípios 

riquito, que abençoou a 
comitiva e parabenizou 
seus participantes pela 
demonstração de devo-
ção. De fato, durante o 
percurso, percebeu-se o 
cumprimento real do ob-
jetivo da cavalgada. 
 De acordo com 
Mary’slane Xavier da 
Silva (Nana), uma das 
representantes da co-
missão organizadora 
da comitiva, a primeira 
romaria da São Jorge 
Guerreiro rumo a Gua-
rinos superou todas as 
suas expectativas. “Sa-

(FGM), Haroldo Naves, 
realizou a abertura da 
Expo e ressaltou a par-
ticipação de Campos 
Verdes e a importância 
disso para promover 
negócios, divulgar o 
município e levar a mi-
neração de esmeraldas 
para o conhecimento de 
todo o Estado de Goiás. 

“A Expo Municípios 
2019 nos dá a oportu-
nidade de apresentar o 
que nós estamos fazen-
do no nosso município. 
Trouxemos aqui tudo 
sobre a nossa vocação 
econômica com a mine-
ração de esmeraldas, as 
joias e sua fabricação, 
além de divulgarmos a 

Feira Internacional das 
Esmeraldas que será 
realizada entre os dias 
06 a 08 de setembro em 
Campos Verdes. Esta 
é a maior feira inter-
nacional do setor de 
pedras preciosas do 
centro-oeste brasilei-
ro”, comentou Haroldo 
Naves.

O município de Campos Verdes - Goiás está tendo a oportunidade de apresentar as suas potencialidades na Expo Municípios, um evento aber-
to ao público, organizado pela Federação Goiana de Município (FGM), que ocorre de 07 a 08 de agosto no Centro de Convenções, em Goiânia

Cavaleiros e amazonas percorreram 54 quilômetros de Crixás ao Santuário Nossa Senhora da 
Penha, em Guarinos. Essa foi a primeira cavalgada da comitiva

bíamos que nossa caval-
gada seria abençoada, 
de muita paz e graças a 
Deus foi bem acima do 
que esperávamos, gra-
ças à organização e do 
comprometimento de 
todos os romeiros com 
aquilo a que nos propu-
semos, que foi realizar 
uma cavalgada de paz e 
verdadeiramente de de-
voção”, disse Nana.
 Ainda de acordo 
com a Nana, foi muito 
gratificante perceber que 
o trabalho que está sendo 
realizado pela São Jorge 

Guerreiro foi entendido 
pelos participantes e que, 
com isso, ainda contribui 
para não deixar morrer 
essa tradição em Crixás. 
“Nossa comitiva é for-
mada por verdadeiros 
devotos de Nossa Senho-

ra da Penha. Queremos 
agradecer a todos os ro-
meiros que participaram 
conosco, no ano que vem 
faremos de tudo para rea-
lizarmos uma cavalgada 
ainda mais bonita”, fina-
liza Nana. 

Fotos: Lanuzio Vicente

Fotos: Lanuzio Vicente

Cavaleiros e amazonas após a peregrinação oram aos 
pés do santuário de Nossa Senhora da Penha



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

G44 Mineração Feira

G44 Mineração Patrocina a Maior Feira Internacional 
de Pedras Preciosas do Centro-Oeste Brasileiro

 Representantes 
do setor de pedras pre-
ciosas, indústria da mi-
neração do Brasil e do 
mundo se reunirão de 06 
a 08 de setembro de 2019 
na cidade de Campos 
Verdes - Goiás para a “VI 
Feira Internacional das 
Esmeraldas”, que pro-
moverá uma série de de-
bates, exposições de joias, 
negócios, turismo mine-
ral e shows com cantores 
de renome nacional. 
 Realizado pela 
Prefeitura de Campos 

Verdes e patrocina-
do pela G44 Brasil S.A 
(empresa do setor de 
mineração e beneficia-
mento de pedras pre-
ciosas de esmeraldas), 
o evento busca promo-
ver e apoiar a coopera-
ção internacional para 
o desenvolvimento de 
recursos minerais natu-
rais, contribuindo para 
criação de uma rede 
mundial de intercâmbio 
de informações, tecno-
logia, economia, saúde 
e segurança nas ope-

rações de mineração e 
proteção ambiental.
 Nos quatro dias 
de evento, os visitan-
tes poderão conhecer 
as mais belas e valiosas 
esmeraldas do mundo 
e ter a oportunidade de 
adquirir peças legítimas 
por um preço especial e 
acompanhar todo o tra-
balho da confecção das 
joias até o produto final. 
Na feira também é pos-
sível visitar as áreas de 
garimpagem de esme-
raldas, acessando minas 
de até 250 metros de 
profundidade, dotadas 
de galerias que impres-
sionam por sua estrutu-
ra, grandeza e beleza.
 A G44 é a prin-
cipal patrocinadora do 
evento. Além da parti-
cipação do presidente, 
Saleem Ahmed, haverá 
palestras com executi-
vos da empresa, e serão 
apresentados dados so-
bre o projeto de mine-
ração e beneficiamento 
de esmeraldas localiza-
das no município.
 No estande da 
G44 Mineração serão 
apresentados projetos 

conduzidos pela em-
presa no Brasil e o in-
vestimento que ela faz 
em tecnologia, como o 
centro de lapidação de 
pedras preciosas mon-
tado no município de 
Campos Verdes, que 
hoje emprega mais de 30 
pessoas formadas pela 
empresa através de um 
curso gratuito, e são pos-
teriormente contratadas.

Fotos: Lanuzio Vicente

Uma amostra da qualidade das esmeraldas de Cam-
pos Verdes que encantam a todos
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Campos VerdesSaúde

Projeto Zumba garante bem
estar de mulheres em Campos Verdes

 Tudo começou 
como uma atividade re-
creativa, um passatempo 
da professora pedago-
ga Núria Dâmares, que 
juntamente com amigas 
se reuniam para prati-
car zumba, mas, devi-
do à grande adesão de 
mais mulheres, o que era 
apenas distração virou 
um importante projeto 
social no município, o 
Projeto Zumba, que hoje 
conta com o apoio da 
Prefeitura e da G44 Mi-
neração. Hoje, cerca de 
90 mulheres participam 
das aulas de zumba que 
acontecem todos os dias, 
das 18h00 às 19h00 na 

quadra da feirinha, uma 
realidade que já faz par-
te da agenda cultural do 
município.
 De acordo com 
a Núria, a prefeitura tem 
garantido incentivos 
significativos para que 
o projeto fosse colocado 
em prática, com a dispo-
nibilização do espaço e 
fornecimento do equipa-
mento de som. “Agrade-
cemos à vereadora Dilza, 
à primeira-dama Paulê-
nia, que são nossas ma-
drinhas e incentivadoras 
e ao prefeito Haroldo 
Naves, que nos garan-
te total apoio. Agrade-
cemos também a G44, 

que viu a dedicação das 
mulheres de Campos 
Verdes e dou para nós os 
uniformes, tornando-se 
uma importante parcei-
ra para o fortalecimento 
desse projeto”, disse a 
professora Núria.
 Ainda segundo 
a professora, o projeto 
já beneficiou várias mu-
lheres auxiliando-as na 
perda de peso e, até, tra-
tamento de depressão e 
stress. “Temos alunas de 
68 anos de idade e casos 
de mulheres que chega-
ram a perder 17 quilos. 
Além disse, muitas alu-
nas vieram para cá com 
sintomas de depressão 

O que era apenas um hobby da professora Núria Dâmares e amigas, a zumba virou, em 
Campos Verdes, um amplo projeto social que beneficia quase 90 mulheres

e stress e tiveram me-
lhoras significativas em 
seus quadro, pois isso 
aqui é um momento de 
muita alegria e descon-
tração, um momento 
que tiramos para cuidar 
de nós mesmo. Além de 
boa forma física, a zum-
ba também proporciona 
bem estar”, garantiu.
 O projeto zum-
ba está em execução no 
município há mais de 2 
anos e sempre teve à sua 
frente a professora Núria 
Dâmares, que se diz li-
sonjeada por fazer parte 
dessa ação. “No início 
do projeto, em conjun-
to com minha colega de 

dança Josiane Aguiar, co-
meçamos a intensificar 
as aulas com o propósi-
to da dança e acabamos 
obtendo resultados ines-
perados como ajuda na 
cura de stress e depres-
são de algumas alunas. 
Dançar os mais diversos 
ritmos, acompanhando 
as coreografias com ale-

gria, dedicação e pos-
tura. É assim a vida de 
quem pratica Zumba Fit-
ness, uma ginástica em 
forma de festa (ou seria 
o contrário?). É a zum-
ba cuidando da saúde 
das mulheres da capital 
mundial das esmeral-
das”, comemora Núria 
Dâmares.

Caravana do PSB de Crixás comparece
ao 2º Congresso Regional realizado em Uruaçu

Ação do MP cobra responsabilização de ex-governador 
e da Enel por improbidade administrativa

 No último dia 
23 de agosto aconteceu 
na cidade de Uruaçu o 
2º Congresso Regional 
de Geração de empre-
go e Renda, promovido 
pelo senador Vanderlan 
Cardoso (PP), em parce-
ria com várias entidades 
e órgãos governamen-
tais, entre eles os mi-
nistérios do desenvol-
vimento regional e da 
saúde, Senado Federal, 
SEBRAE, SESI, SENAI, 
entre outros. O encontro 
aconteceu no auditório 
da Faculdade Fazem 
com inicio às 08h30, e 
contou com a presen-

 O Ministério Pú-
blico de Goiás (MP-GO) 
ingressou com ação civil 
pública por ato de impro-
bidade contra o ex-gover-
nador Marconi Perillo e 
a Enel Distribuição Goi-
ás, visando ao reparo do 
dano e aplicação das pe-
nalidades previstas em 

ça de várias lideranças 
políticas de 22 cidades 
da região, a exemplo 
do presidente do PSB 
de Crixás Eli Gueroba, 
que na ocasião esta-
va acompanhado dos 

lei, pela remissão e anistia 
de créditos de ICMS em 
favor da empresa.
 De acordo com 
o autor da ação, promo-
tor de Justiça Fernando 
Krebs, em 2016, Marconi 
Perillo efetuou renúncia 
fiscal do imposto, em de-
sobediência à legislação. 

companheiros Vinicius 
Pereira e Antônio Antu-
nes. Também estiveram 
presentes os crixaenses 
Curicaca, Antônio Pio, 
o ex-vereador Tide Pio e 
Baiano da Saneago.

Segundo informações da 
então Secretaria de Es-
tado da Fazenda, a con-
duta do ex-governador 
propiciou dano aos cofres 
públicos de quase R$ 60 
milhões e, por consequ-
ência, um enriquecimen-
to ilícito da Enel, empresa 
que adquiriu a Celg Dis-

O evento é uma iniciativa do senador Vanderlan Cardoso e visa o desenvolvimento regional com debates
sobre a geração de emprego e renda

 Durante o even-
to foram ministradas pa-
lestras e apresentação de 
alternativas para com-
bater o desemprego nos 
municípios da região, 
que poderão direcionar 
as ações dos gestores em 
seus municípios. “Nossa 
região é carente da gera-
ção de emprego e renda 
e por isso vi esse con-
gresso com algo de mui-
ta importância, pois o 
desenvolvimento de um 
município só acontece 
por meio da geração de 
emprego e renda”, disse 
Eli Gueroba ao nosso pe-
riódico.

tribuição S.A.
 Após tramitação 
e aprovação no Legisla-
tivo estadual, o projeto 
foi encaminhado e san-
cionado, dando origem 
à Lei n° 19.473/2016. O 
promotor sustenta que, 
na ocasião, o ex-gover-
nador descumpriu a Lei 

 Aproveitando 
a ocasião do encontro, 
o presidente do PSB 
de Crixás Eli Gueroba 
entregou ao senador 
Vanderlan Cardoso seis 
solicitando vários bene-
fícios para seu municí-
pio, como, por exemplo, 
recapeamento para as 
ruas da cidade, telefonia 
celular para o distrito 
de Auriverde e para os 
assentamentos Eli Cor-
reia e Chico Mendes, 
Caminhão Caçamba e a 
realização do congresso 
regional em Crixás volta-
do para a geração de em-
prego e renda. “Não po-

de Responsabilidade Fis-
cal, pois o projeto de lei 
não atendeu aos requisi-
tos legais exigidos para 
a concessão de benefí-
cios fiscais. Para Krebs, 
a escolha da data limite 
para a anistia e remissão 
de créditos tributárias 
também foi benevolente 

deria jamais perder essa 
oportunidade de pedir 
recursos para nosso mu-
nicípio. Fomos lá para 
buscar conhecimentos, 
mas também para pe-
dir”, finalizou Eli.
 Além do sena-
dor Vanderlan Cardoso, 
o congresso contou ainda 
com participação de pre-
feitos da região, do pre-
sidente da Fieg Sandro 
Mabel, do superintende 
do desenvolvimento do 
Centro Oeste de Goiás 
Nelson Vieira, da repre-
sentante do Ministério da 
Saúde Suely Almeida, do 
representante do ministé-
rio do desenvolvimento 
regional Goiás Joaquim 
Carneiro, do superinten-
dente de produção rural 
e sustentável de Goiás 
Donalvam Maia e do 
engenheiro da Valec Rai-
mundo Junior, que apre-
sentou as parcerias possí-
veis para a região. 

demais, abrindo mão da 
arrecadação de imposto 
devida, quando da fede-
ralização da empresa.
 O promotor re-
quereu liminarmente 
o bloqueio de bens dos 
acionados no valor total 
de R$ 285.699.668,95 e, 
tendo em vista a gravida-
de da conduta dos réus, a 
indenização de, pelo me-
nos, R$ 20 milhões. (Cris-
tiani Honório / Assessoria 
de Comunicação Social do 
MP-GO) 

Fotos: Lanuzio Vicente

Fotos: Divulgação

Eli Gueroba ao lado do Senador Vanderlan Cardoso e 
assessor do senador, Avelar Vaz
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Sávio Soares e seu pai Vateco saem do MDB

 O prefeito do 
município de Pilar de 
Goiás, Sávio de Sousa 
Soares Batista protoco-
lou na tarde de hoje, 26 
de agosto, junto ao Tri-
bunal Regional Eleitoral, 
seu pedido de desfilia-
ção do MDB, o qual foi 
encaminhado ao presi-
dente municipal da sigla. 
Além do prefeito, seu pai 
e ex-prefeito do municí-
pio Waltenir Soares Ba-
tista, popularmente co-
nhecido por Vateco, que 
estava filiado ao partido 
havia 30 anos, também 
formalizou seu pedido 
de desfiliação.
 No requeri-
mento de desfiliação 
da agremiação, que foi 
protocolado no Cartório 
Eleitoral às 16h17, sob o 
número 21053/19, o pre-
feito Sávio Soares alega 

motivos de ordem pes-
soal e afirma que a soli-
citação é de caráter irre-
vogável e irretratável, 
mesmos termos usados 
por seu pai Vateco.
 De acordo com 
o prefeito Sávio, que foi 

eleito prefeito duas ve-
zes pela legenda, os inte-
resses do MDB não estão 
correspondendo com os 
interesses do município 
e eles optaram pelos in-
teresses do município. 
“No momento isso é o 

De acordo com o prefeito, os interesses da sigla não são os mesmos do município,
e eles optaram pelos interesses do município

mais importante para 
nós de Pilar de Goiás. Es-
tamos na base do gover-
no, apoiamos o Ronaldo 
Caiado desde sua eleição 
para o senado e precisa-
mos manter isso para o 
bem comum do muni-
cípio e de nossa gente”, 
disse o prefeito.
 Sávio também 
destacou a contribuição 
sua e de sua família à 
agremiação no municí-
pio. “Sempre estivemos 
ligados ao MDB, meu 
pai, conhecido com um 
dos principais lideres 
do partido na região foi 
filiado a vida toda ao 
partido, foi prefeito pelo 
partido, mas chega um 
momento, no qual temos 
que fazer uma escolha e 
escolhemos a governa-
bilidade do município”, 
afirma o prefeito.  

No distrito de Pilar Cruz, prefeito Sávio inaugura quadra 
poliesportiva e garante show de André e Andrade

 Na manhã do 
dia 03 de agosto, sábado, 
a comunidade de Pilar 
Cruz, distrito de Pilar 
de Goiás, recebeu a vi-
sita de autoridades do 
município, entre elas ve-
readores, secretários mu-
nicipais, prefeito Sávio 
Soares, vice-prefeito João 
Grilo, ex-prefeito Vateco 
e esposa Selma e, ainda, 
de autoridades das cida-
des vizinhas como Jacob 
Ferreira, prefeito de São 
Luiz do Norte, e Simá, 
prefeito de Nova Igua-
çu de Goiás, os quais 
tinham como objetivo, 
participar da inaugura-
ção de mais uma grande 
obra naquela localidade: 
uma ampla quadra po-
liesportiva coberta, que 
foi edificada com recur-
sos do Governo Federal 
e contrapartida do mu-
nicípio.
 Iniciada em 
2018, pela administra-
ção do prefeito Sávio 
Soares, a quadra leva 
o nome de Lourivaldo 
Ribeiro Lemes, morador 
do distrito já falecido e 

recebeu investimentos 
na ordem de R$ 400 mil. 
A inauguração dessa 
quadra representa a rea-
lização de um sonho an-
tigo dos moradores de 
Pilar Cruz, especialmen-
te dos desportistas, que 
agora contam com um 
espaço especializado 
para se aperfeiçoarem. 
A estrutura da quadra 
possibilita a prática de 
vôlei, handebol e futsal, 
e conta com cobertura, 
arquibancadas e ilumi-
nação. Vale ressaltar, 
que Pilar Cruz já foi 
beneficiado, pela atual 
administração, com um 

amplo posto de saúde e 
uma grande escola.
 Em entrevista 
à imprensa regional, o 
prefeito Sávio Soares 
afirmou que entregar 
à comunidade o centro 
poliesportivo Lourival-
do Ribeiro Lemes foi 
motivo de muita alegria 
para ele, e agradeceu ao 
ex-deputado e atual su-
plente de senador Pedro 
Chaves, que destinou a 
emenda para constru-
ção da quadra. “Com 
muita alegria e gratidão 
entregamos mais um 
importante benefício 
para o nosso querido 

povoado de Pilar Cruz 
e região, o tão sonhado 
por todos nós centro po-
liesportivo, um espaço 
que vai garantir a prá-
tica de esportes e entre-
tenimento para a comu-
nidade de Pilar Cruz. 
Já fizemos aqui investi-
mentos importantes na 
área da saúde, educação 
e agora no Esporte, além 
das demais áreas”, disse 
o prefeito Sávio, que ga-
rantiu levar, até o fim 
de sua administração, 
outros benefícios para a 
localidade.
 Como nos dois 
anos anteriores, a inau-

guração dessa obra 
ocorreu durante as 
festividades de Nossa 
Senhora de Santana 
e, além da quadra, o 
prefeito ainda garantiu 
shows em praça públi-
ca, entre eles a dupla 
André e Andrade, que 
levou uma verdadeira 
multidão para a pra-
ça do distrito, na noite 

de sábado, dia 03. “É 
gratificante vermos a 
alegria do povo. Como 
nos dois anos anterio-
res, quando entrega-
mos a o posto de saúde 
e a escola, resolvemos 
entregar esse beneficio 
durante as festivida-
des, uma alegria a mais 
para nossa gente”, dis-
se o prefeito Sávio. 

Com isso, o prefeito realiza sonho antigo daquela comunidade, que já recebeu outras duas importantes obras dessa administração:
um posto de saúde e uma grande escola

Fotos: Lanuzio Vicente/ Deivis Rodrigues
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