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A sexta edição do evento contou com visitação às minas, stands de negócios, garimpe e pague, palestras, corrida do carrinho do bamburro e shows de renome nacional. Pág. 7

Pilar de Goiás Mineração Infraestrutura

Meio Ambiente

Crixás

Ao lado do prefeito Sávio, 
Caiado participa de eventos 
culturais em Pilar de Goiás

G44 Mineração é destaque
na VI Feira Internacional das 

Esmeraldas

Sávio entrega 17ª ponte
construída em sua administração

Em Guarinos, Leagold apoia 
caminhada ecológica

Entrevista
com Fernando Paiva

O governador vistoriou obra de restauro da Igreja de 
Nossa Senhora das Mercês e prestigiou o encerramento 
das Cavalhadas. Pág. 5

Patrocinadora oficial da feira, G44 Brasil teve o stand 
mais visitado e recebeu autoridades em sua sede para 
conhecer seu empreendimento. Pág. 3

Agora foi a vez de a região Santa Maria receber o bene-
fício, sobre o córrego Rio Vermelho. A ponte recebe o 
nome de Fábio Rosa Neto. Pág. 4

Essa foi a quinta edição da caminhada, que é organiza-
da pela secretaria municipal do meio ambiente, e teve 
como destino a Cachoeira do Samuel. Pág. 5

“Não vim aqui para fingir que estou trabalhando; vim 
ajudar o prefeito a gerir o bem público com o máximo 
de eficiência”, Fernando Paiva.. Pág. 6
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VI Feira Internacional das Esmeraldas
é mais uma vez sucesso e atrai centenas de

turistas para Campos Verdes
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Reflexão do dia

Por Fernando Arataque 

  Para Pensar
PRA PENSAR...AS GUERRAS...O INIMIGO NÃO É 
BOLSONARO...MENSAGENS DOS FILMES...

 A provável guerra entre os Estados Unidos e 
o Irã terá consequências inimagináveis para todo o 
mundo. Pois a região representa aproximadamente 
30% do fornecimento de energia do mundo, 20% do 
comércio e quase 4% do PIB mundial.
 E caso esta guerra venha mesmo a acontecer, 
estaríamos em um novo “crash de 29”. Acontecimento 
que se deu 1929 quando as bolsas americanas foram 
a lona e o mundo foi junto. E como desgraça pouca e 
bobagem, nos temos a nossa própria guerra interna. 
De um lado a policia mal aparelhada e mal paga enxu-

gando gelo contra as facções que tomaram o estado de assalto (Principalmente o Rio de 
Janeiro) e no meio desta guerra a população que não tem nada com isso, mas é quem 
está pagando o pato com as balas perdidas e que quais sempre são encontradas nos 
corpos, principalmente das criancinhas. Esses resultados destas ações são chamados 
de efeitos colaterais. Bem, tente explicar esses efeitos as famílias que estão perdendo 
seus entes nesta carnificina sem fim... O presidente de direito e de fato e o Sr Bolsonaro. 
 Todavia a politica mais deletéria para a pobreza está sendo tocada pelo Sr Pau-
lo Guedes, que muito espertamente vem usando o presidente como aquele bêbado que 
fica em frente ao buteco soltando impropérios e maldizendo todo mundo, enquanto os 
dois pilantras vão pela porta de traz e faz o limpa no caixa. O programa de privatiza-
ções e as reformas da previdência, trabalhista e a tributaria só deixam as contas para 
a população de baixa renda, a classe alta esta totalmente brindada, principalmente os 
bancos. E olhem que mesmo neste período, diga-se de passagem longo, os bancos tive-
ram os maiores lucros da historia... Pra quem tem mais de 30 anos, e possível que tenha 
visto um documentário do João Moreira Sales,(filho de banqueiro mas que tem uma 
visão mais social) por nome de “Noticias de uma guerra particular” e o filme Forrest 
Gump do diretor Robert Lee Zemeckis, com o ator Tom Hanks. 
 No documentário do João, ele retrata a guerra que hoje vive o rio e no filme 
Forrest Gump, onde a historia conta a vida de um cara que começa a correr e o povo 
começa a correr junto dele e cada vez mais tem mais gente correndo com ele, o pro-
blema e que ele não sabe porque corre. E tudo isso foi lá pra 20 anos atrás e parece tão 
atual com o momento que estamos vivendo. Um presidente que diz não saber nada de 
economia e uma guerra declarada e com o apoio de um governador. A vida imitando a 
arte. (Edson Mendes)

Por Edson Teixeira Mendes

  Caiu na Rede   Linha do Tempo

Curta nossa página no Facebook
/imprensa.docerrado

Foto da década de 80 do prédio da Prefeitura 
Municipal de Pilar de Goiás

Pra não dizer que não falei so-
bre a amizade...

 Dentre todas as coisas 
que considero importantes nes-
sa nossa caminhada, sem dúvi-
da, a amizade é uma das mais 
imprescindíveis.
 Agradeço a Deus por 
conhecer muita gente, ter vá-
rios colegas e partilhar um 

network razoavelmente significativo. Agradeço, entre-
tanto, muito mais por ter sido abençoado com a dádiva 
de ter amigos.
 E diferentemente do que um dia pensei, tenho 
muitos amigos. Com o tempo aprendi que as situações 
difíceis pelas quais passei nunca afastaram meus ami-
gos, apenas os selecionaram.
 Aprendi também que cada pessoa é especial e 
única, consequentemente possui características intrín-
secas. Saber compreender e aceitar a particularidade do 
outro é essencial na construção de um relacionamento 
salutar, verdadeiro e duradouro.
 Há aqueles que constantemente estão fisica-
mente presentes, amigos que fazemos questão de estar 
ao nosso lado sempre que possível; outros, todavia, vez 
ou outra, simplesmente somem - às vezes por semanas, 
meses ou anos - , mas quando acontece o reencontro 
parece que nunca se distanciaram. Talvez porque mes-
mo que tenham seguido destinos diferentes, nunca se 
esqueceram das suas origens e de que um dia cami-
nharam lado a lado; há amigos de infância, aqueles que 
invocam nossos nomes no diminutivo, mas que foram 
essenciais ao nosso crescimento; há, outrossim, amigos 
virtuais, pessoas que às vezes sequer conhecemos pes-
soalmente, apesar disso, em algum momento se fize-
ram presentes em nossas ocasiões mais solitárias.
 Há também os ex-amigos, aqueles que nos en-
sinaram - amiúde de forma dolorosa - o que não deve 
ser feito. Não poderia me esquecer daqueles que já par-
tiram e deixaram, além da aflição e saudade, a reflexão 
sobre a finitude.
 Meus amigos possuem os mais diversos gêne-
ros, cada um tem sua característica marcante. Uns gos-
tam de falar, outros preferem ouvir; há os que sempre 
recorro quando me sinto necessitado, bem como aque-
les que tenho prazer em poder ajudar. Alguns tem me-
tade da minha idade e outros mais que o dobro. Todos 
possuem qualidades e valores que me proporcionam 
admiração e orgulho. Não obstante, tem sim seus de-
feitos e imperfeições.?
 Talvez a amizade se manifeste a partir do mo-
mento em que ambos saibam reconhecer suas virtudes 
e falhas e, acima de tudo, respeitá-las.
 A vocês, meus amigos, minha gratidão pelo com-
panheirismo e lealdade, da mesma maneira desejo toda 
felicidade do mundo a vocês, pois são merecedores!

Fernando Arataque
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Campos Verdes Mineração

G44 Mineração é destaque na
VI Feira Internacional das Esmeraldas

 Entre os dias 
06, 07 e 08 de setembro 
aconteceu em Campos 
Verdes a sexta edição da 
Feira Internacional das 
Esmeraldas. O evento 
promovido pela prefei-
tura, com o apoio da G44 
Mineração, teve como 
objetivo apresentar a po-
tencialidade mineral do 
município ao mundo.
  Principal parcei-
ra da prefeitura na rea-
lização da Feira, a G44 
montou, logo na entra-
da do espaço reservado 
para o evento, um con-
corrido stand, no qual 
expôs seu projeto de 
mineração, apresentou a 
empresa aos passantes, 
além de duas modernas 
máquinas de lapidar, 
com seus respectivos la-
pidários, com demons-
trações ao vivo de como 
se confecciona as pedras 
lapidadas. 
 Na ocasião, a 
empresa ainda apresen-
tou um nova iniciativa, 
que é o aproveitamento 
dos rejeitos que saem 
das minas para fabri-

cação de tijolos e blo-
cos a ser empregado na 
construção civil, o que 
atraiu milhares de pes-
soas para conhecer essa 
nova tendência, fazendo 
do stand da empresa o 
mais visitado do evento.
 É importante 
ressaltar que os presi-
dentes da G44 Brasil, 
Saleem Ahmed Zaheer 
e Josy Escobar, estive-
ram no local da Feira e 
participaram de vários 
atos da programação, 
como na abertura do 
evento, a convite do 
prefeito Haroldo Na-
ves, que na ocasião des-
tacou a importância da 
atuação da empresa no 
município. 
 Além disso, o 
diretor jurídico da G44 
Brasil, Watson Silva, mi-
nistrou palestra sobre 
a história da empresa 
com o tema “De Brasília 
para o Mundo”, com o 
detalhamento da tra-
jetória da G44, desde a 
concepção e chegada ao 
município de Campos 
Verdes, até as etapas 

atuais de construção do 
centro de lapidação e 
fabricação de jóias que 
está em fase de finaliza-
ção, na cidade.
 Na sede da G44, 
que fica no Trecho do 
Netinho, Saleem Ah-
med e Josy Escobar re-
ceberam várias autori-
dades e convidados que 
participavam do evento 
para apresentar a es-
trutura da empresa na 
cidade, como a constru-
ção da planta industrial 
para beneficiamento de 
pedras preciosas e os 
projetos do centro de la-
pidação e da fábrica de 
jóias, que estão em fase 
final de construção. 
 Entre os visitan-
tes, várias referências 
do mercado de minera-
ção, além de autorida-
des políticas do Brasil 
e do mundo, como, por 
exemplo, o cônsul da 
Itália e Conselheiro Eco-
nômico da Embaixada 
da Itália, Carlo Jacobuc-
ci, que ao conhecer o 
projeto de mineração da 
empresa, destacou: “A 

Itália está aqui para for-
talecer laços, parcerias 
e fazer um intercâmbio 
de informações com o 
município de Campos 
Verdes. Temos uma 
tradição no designer 
de jóias e na fabricação 
de equipamentos para 
o setor de mineração, 
e isso pode contribuir 
com o trabalho que está 
sendo realizado aqui”, 
disse Carlo Jacobucci. 
Quem também passou 
pelo empreendimento 
foi o Secretário Nacio-
nal de Geologia, Mine-
ração e Transformação 
Mineral, Alexandre Vi-
digal de Oliveira  e o 
diretor-presidente do 
CRPM, Serviço Geoló-
gico do Brasil, Esteves 
Conalgo.

Cidadão campo-verdense

 Todo esse inves-
timento e contribuição 
dada ao desenvolvi-
mento do município de 
Campos Verdes garan-
tiram ao executivo Sa-
leem Ahmed o título de 

cidadão campo-verden-
se, agora denominado 
cidadão esmeraldino. 
A honraria, outorgada 
pela Câmara de Verea-
dores, foi entregue a Sa-
leem na noite do segun-
do dia de programação 
da Feira, pelo prefeito 
Haroldo Naves.

 A homenagem 
fez parte da entrega de 
comendas “Homens e 
Mulheres que brilham 
e fazem a diferença”. 
“Foi muito gratificante 
receber esse titulo. Que-
ro agradecer aos verea-
dores e ao prefeito pela 
honraria e parabenizar a 
todos os envolvidos na 
realização dessa feira. 
Foram 3 dias geniais”, 
diz Saleem.
 A G44 prome-
te ainda que no ano de 
2020 vai continuar sen-
do parceira da Feira In-
ternacional das Esme-
raldas, haja vista que 
desde de o ano passado 
a empresa se consolidou 
dentro da cidade como 
maior empregadora do 
município, e da região, 
e dentro da feira como 
maior expositor. A em-
presa acredita em Cam-
pos Verdes e por isso 
tem investido em opera-
ções que geram empre-
go e renda não apenas 
para o município, como 
também para cidades da 
região como Santa Tere-
zinha de Goiás e Itapaci.

Patrocinadora oficial da feira, G44 Brasil teve o stand mais visitado e recebeu autoridades em sua sede para conhecer seu empreendimento

Fotos: Divulgação

Momento em que Saleem, ao lado de sua esposa Josy 
Escobar, recebe o título de cidadão Campo-verdense
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Pilar de GoiásInfraestrutura

 Em 5 de setembro de 2019, por volta das 16:30 horas, uma equipe 
da Pilar de Goiás Desenvolvimento Mineral (PGDM) detectou um vaza-
mento na tubulação que transporta o rejeito desintoxicado da Usina de 
Beneficiamento para a barragem. O vazamento ocorreu na seção inicial da 
tubulação, em um local distante do centro urbano.
 Prontamente, a empresa implementou todas as ações do seu Plano 
de Emergência Ambiental, garantindo a contenção total do vazamento. O 
incidente foi imediatamente comunicado à Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), a agência ambien-
tal do estado. Ainda em conformidade com o plano de emergência, uma 
equipe do PGDM visitou as propriedades próximas para verificar a situa-
ção e garantir a adoção das medidas necessárias.
 Vale ressaltar que o incidente não interfere na segurança e estabili-
dade da barragem, cuja estrutura está localizada a uma distância de 4 km 
após o local onde ocorreu o vazamento da tubulação.
 O PGDM informa que está totalmente mobilizada no plano de 
reparo do vazamento, na investigação da ocorrência, na coleta de infor-
mações e no apoio aos proprietários nos arredores do local onde ocorreu 
o vazamento. A empresa colabora totalmente com as autoridades para es-
clarecer a situação e está disponível para responder a quaisquer perguntas 
sobre o assunto.

NOTA

Sávio entrega 17ª ponte
construída em sua administração

 Na manhã do 
último dia 28 de setem-
bro, o prefeito do muni-
cípio de Pilar de Goiás 
Sávio Soares realizou 
uma festiva cerimônia 
de entrega de mais uma 
obra executada por sua 
administração, que vai 
beneficiar o produtor 
rural, especialmente 
aqueles que residem 
na região Santa Maria. 
Trata-se de uma ponte 
de concreto edificada 
sobre o Córrego Rio 
Vermelho, a 17ª ponte 
construída pelo prefei-
to Sávio nesses quase 7 
anos de administração, 
todas com recursos pró-
prios do município. A 
ponte recebe o nome de 
Fábio Rosa Neto, que 
faleceu ainda criança no 
córrego, quando tenta-
va atravessá-lo com sua 
mãe, à cavalo.  
 Para festejar a 
conquista para o muni-
cípio, a prefeitura mon-
tou uma grande estru-
tura de tendas, palco e 
som próximo à ponte, 

onde compareceu uma 
grande quantidade de 
populares, moradores 
da região, e autoridades 
políticas do município, 
além do prefeito da ci-
dade de Hidrolina Zazá 
Elói e dos representan-
tes da Lea Gold Leo-
nardo Borges e Flávia 
Dornelas. Um apetitoso 
almoço regado de chur-
rasco e refrigerantes, 
doado por fazendeiros, 
foi servido ao público 
presente, e ainda teve 
show ao vivo com o 
cantor Everton Borges. 
 Para construir a 
ponte, a prefeitura con-
tou com o apoio da mi-
neradora Lea Gold, que 
fez doação das aduelas.
 Vale ressaltar, 
que a construção dessa 
ponte representa o res-
gate de mais um com-
promisso de campanha 
do prefeito Sávio Soares 
e a realização de um so-
nho de mais de 40 anos 
dos moradores daquela 
região. “É um momento 
de muita alegria para 

nós entregar esse bene-
fício para o produtor 
rural. Essa ponte vai 
facilitar o escoamento 
de nossa produção agrí-
cola, além de garantir 
melhores condições de 
trafegabilidade aos mo-
radores aqui dessa re-
gião. Quero agradecer a 
cada secretário de nossa 
administração pelo tra-
balho que vêm reali-
zando, o que possibilita 
que façamos uma admi-
nistração de resultados. 
 Quero agrade-
cer à Dona Janete Rosa 
e seu Geriel por em-
prestar o nome de seu 
filho para essa ponte”, 
disse o prefeito Sávio.
 Vis ive lmente 
emocionada, a senho-
ra Janete Rosa, mãe 
do homenageado pelo 
prefeito Sávio, falou 
com nossa reportagem 
e agradeceu pela ho-
menagem feita a seu fi-
lho. “Se tivéssemos essa 
ponte aqui há 30 anos, 
meu filho não teria fale-
cido e essa homenagem 

nos emociona. Agrade-
ço ao Sávio e aos verea-
dores por esse momen-
to. Parabéns prefeito 
Sávio pelo ótimo traba-

lho realizado aqui em 
nossa região. 
 Moro aqui há 34 
anos e não tenho medo 
de errar em dizer que o 

Sávio é o melhor prefei-
to desse período, em to-
dos os sentidos, seja em 
ações sociais ou em cons-
trução de obras”, disse

Agora foi a vez de a região Santa Maria receber o benefício, sobre o córrego Rio Vermelho. A ponte recebe o nome de Fábio Rosa Neto

Fotos: Lanuzio Vicente/ Deivis Rodrigues

Prefeito Sávio destacando para seus correligionário a importância de se construir 
pontes em Pilar de Goiás
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Pilar de Goiás Tradição

Ao lado do prefeito Sávio, Caiado
participa de eventos culturais em Pilar de Goiás

 Era quase meio 
dia quando o avião da 
governadoria aterrissou 
de forma segura no cam-
po de aviação da cidade 
de Itapaci, trazendo o 
governador do Estado 
Ronaldo Caiado, que 
ao descer do avião foi 
recebido por diversas 
autoridades políticas e 
militares da região, entre 
eles o prefeito de Pilar de 
Goiás Sávio Soares, pro-
tagonista do momento, 
haja vista que o destino 
do governador era seu 
município, onde Caiado 
visitaria a Igreja de Nos-
sa Senhora das Mercês, 
que passou por restaura-
ção recentemente e ainda 
prestigiaria o encerra-
mento das Cavalhadas. 
Ao chegar a Pilar de Goi-
ás, Ronaldo Caiado foi 
até a casa do ex-prefeito 
Vateco, pai do Sávio, 
onde almoçou com lide-
ranças e populares e de 
lá seguiu para a Igreja. 
Com o governador, esta-
vam dois secretários de 
estado, Edival Lourenço, 
cultura, e Marcos Cabral, 
desenvolvimento social.
 Na Igreja, cuja 
construção de arquitetu-
ra colonial foi feita entre 
1783 e 1824 por escravos 
e pardos, a solenidade de 
entrega da obra teve iní-
cio às 14 horas, com falas 
de autoridades como o 
pároco Beneval, secretá-
rio estadual da cultura 
Edival Lourenço, prefeito 
Sávio Soares e Governa-
dor Ronaldo Caiado. Em 
sua fala, o pároco Bene-
val agradeceu ao gover-
no de Goiás e ao Iphan 
– Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Na-
cional e pediu à comuni-
dade que use o como um 
templo religioso e não 
apenas como museu.

 O secretário es-
tadual da cultura, Edi-
val Lourenço, lembrou 
que a igreja é uma das 
obras do período colo-
nial do estado que se 
encontra em melhor es-
tado de conservação, e 
atribuiu isso ao zelo da 
comunidade para com 
sua riqueza cultural. Da 
mesma forma, o gover-
nador Ronaldo Caiado 
destacou a beleza da 
obra e o bom trabalho 
realizado na restaura-
ção. “Peço aos lideres 
religiosos e ao poder pú-
blico aqui de Pilar que 
zelem por isso. Aqui foi 
investido dinheiro pú-
blico e esse espaço preci-
sa ser usado, ser aberto 
para a manutenção do 
trabalho aqui realizado, 
pois a utilização evita o 
surgimento de cupins, 
por exemplo. Parabéns 
a todos os envolvidos 
nessa obra”, disse.
 Vis ive lmente 
feliz por ver mais uma 
obra efetivada em seu 
município, o prefeito 

Sávio lembrou que fez 
catequese naquela igreja, 
quando criança, e agra-
deceu ao governador 
por sua presença. “O pa-
dre Beneval pode contar 
com o apoio da prefei-
tura para a preservação 
dessa igreja, especial-
mente desse trabalho de 
restauração ora entregue 
à comunidade religiosa. 
Parabéns ao governador 
Ronaldo Caiado pelo 
apoio dado às questões 
culturais do estado, a 
exemplo da realização 
das cavalhadas, evento 
que estamos finalizando 
hoje em nosso municí-
pio, com apoio total do 
Estado”, disse o prefeito. 
 A recuperação 
da igreja foi contempla-
da pelo Edital de Restau-
ro de Bem Material, do 
FAC, no Edital 7/2016, 
com R$ 250 mil para a 
remoção e substituição 
de madeiras acometidas 
por cupins e fungos, que 
poderia trazer danos à 
conservação do imóvel. 
Também foram neces-

sários a execução de 
reforços estruturais im-
portantes, intervenções 
nas argamassas internas 
e externas, pintura e pro-
jetos técnicos prediais, 
mantendo a estrutura 
original da igreja, que 
é considerada uma re-
líquia do século XVIII. 
Um monumento tomba-
do pelo Iphan em 1980, 
que atravessou dois sé-
culos até os dias atuais 
mantendo suas caracte-
rísticas coloniais.

 Sobre as Cavalhadas

 Logo após o en-
cerramento da entrega 
da obra de restauração 
da Igreja, todos os pre-
sentes se dirigiram até 
o Estádio Municipal 
Homero Macedo Go-
mes para prestigiar o 
segundo e último dia da 
encenação das Cavalha-
das, uma tradição que se 
repete no município há 
124 anos. Os cavaleiros, 
mouros e cristãos, e mas-
carados, personagens da 

apresentação, seguiram 
em desfile da igreja até 
o local das batalhas, em 
ritmo ditado pela banda 
musical do Colégio Mili-
tar de Itapaci. 
 Vale destacar, 
que a encenação das 
Cavalhadas em Pilar de 
Goiás foi a última das 11 
que integram o circuito 
goiano das Cavalhadas, 
uma festa que une fé, 
cultura e tradição, sim-
bolizando a batalha en-
tre dois exércitos com 
12 cavaleiros cada, que 
durante dois dias, 7 e 8 
de setembro, se apresen-
taram  com belíssimas 
coreografias. Junto a esta 
manifestação, encontra-
-se a presença dos Mas-
carados, personagens in-
contáveis que se vestem 
com máscaras e saem às 
ruas, a cavalo ou a pé, fa-
zendo algazarras.

 Em sua fala, 
durante as Cavalhadas, 
o governador Ronaldo 
Caiado que assistiu a 
apresentação no cama-
rote, ao lado do prefei-
to Sávio, agradeceu ao 
povo de Pilar de Goiás 
por manter viva essa tra-
dição no município e ga-
rantiu a continuidade do 
circuito das Cavalhadas. 
“Esse tipo de manifes-
tação terá sempre nosso 
apoio. No mês passado, 
por meio da secretaria 
estadual da cultura, fize-
mos um pedido junto ao 
Iphan para o tombamen-
to das Cavalhadas como 
patrimônio imaterial, e o 
prefeito Sávio esteve em 
meu gabinete, cobrando 
a inclusão das Cavalha-
das de Pilar de Goiás, o 
que mostra sua preocu-
pação com essa tradi-
ção”, disse o governador.

O governador vistoriou obra de restauro da Igreja de Nossa Senhora das Mercês e prestigiou o encerramento das Cavalhadas

Sávio, Caiado e Marcos Cabral saudados pelos mascarados da Cavalhada de Pilar 
de Goiás

Fotos: Lanuzio Vicente/ Deivis Rodrigues
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Fernando PaivaEntrevista

“Não vim aqui para fingir que estou trabalhando; vim ajudar o prefeito 
a gerir o bem público com o máximo de eficiência”, Fernando Paiva

 Português de 
nascimento, Fernan-
do Paiva, 57 anos, foi 
criado até os 13 anos 
em Angola, na África, 
e veio para o Brasil no 
final de 1974. Em 1981 
chegou a Crixás, onde 
alguns anos depois se 
consagrou como um 
bem sucedido empre-
sário do ramo de son-
dagem e pesquisa mi-
neral. Pai do prefeito 
Plínio Paiva, do municí-
pio de Crixás, Fernando 
assumiu recentemente, 
sob protestos da oposi-
ção e aplausos de corre-
ligionários, a secretaria 
municipal de assun-
tos extraordinários, e 
conversou com nossa 
reportagem no último 
dia 30 de setembro, so-
bre sua migração para 
o setor público. Confira 
a seguir os principais 
pontos dessa entrevista.

IC: Quando o senhor 
chegou a Crixás? É pos-
sível fazer um resumo 
de sua história no mu-
nicípio?   

Fernando Paiva: Che-
guei aqui em 1981, re-
cém-graduado técnico 
em agrimensura pela 
então Escola Técnica Fe-
deral de Goiás, para de-
senvolver, praticamente 
como pioneiro, os traba-
lhos de pesquisa mineral 
para a Minerasul, uma 
empresa do Grupo Inco, 
do Canadá, que foi ad-
quirida pela AngoloGold 
em 1985, projeto que de-
pois se transformou no 
que é hoje a Mineração 
Serra Grande, para a 
qual, depois de gradu-
ado em administração, 
também trabalhei direta-
mente com a superinten-
dência do grupo, saindo 
em 1998, a pedido meu 
para montar meu pró-
prio negócio, aqui em 
Crixás. Em 1999 conheci 
o Walid Khaoule, através 
do garimpo de Campos 
Verdes e montamos em 
sociedade a Servitec, 
que se transformou em 
sucesso nacional. Vende-
mos a empresa para um 
grupo francês e agora 
surgiu a oportunidade 
de atender o pedido do 
prefeito Plínio, que é 
meu filho, para que eu 
o ajudasse na adminis-
tração da cidade e aqui 

estou, como Secretário 
Municipal de Assuntos 
Extraordinários, cargo 
criado em 1991 no mu-
nicípio.

 IC: Assim que você as-
sumiu esse cargo, mui-
tas pessoas, especial-
mente da oposição ao 
grupo político de seu 
filho, chamaram sua 
indicação de nepotis-
mo. O que tem a dizer 
sobre isso?

Fernando Paiva: Veja 
Bem. Quando eu as-
sumi essa função, já 
estava ciente que isso 
iria acontecer. De que 
a oposição, ou aqueles 
que não são conhece-
dores do assunto iriam 
trazer isso à baila, isso 
é natural, afinal sou 
pai do prefeito. Só que 
do ponto de vista le-
gal, por mais que eles 
queiram não existe ne-
potismo no meu caso, 
pois exerço uma função 
política e, segundo a sú-
mula vinculante núme-
ro 13 do STF, eu posso 
assumir um cargo polí-
tico, posto que eu estou 
exercendo um cargo 
do primeiro escalão, e 
isso não trará nenhum 
problema de ordem ju-
rídica, a menos que eu 
não tivesse condições 
técnicas e cognitivas de 
assumir um cargo des-
sa natureza. Então não 
há nepotismo em meu 
caso, sem contar que 
tudo foi precedido de 
análise jurídica.

IC: Mas o senhor tam-
bém assumiu o cargo 
de gestor público e 
esse não é um cargo 

político. Não estaria aí 
o nepotismo?

Fernando Paiva: Por 
uma questão estratégi-
ca e administrativa eu 
assumi também essa 
função até para reduzir 
custos, o que poderia 
caracterizar o nepotis-
mo, pois é de segundo 
escalão. Porém nessa 
função eu ajudo na ad-
ministração, entrando 
no mérito das decisões 
de todas as secretarias, 
só que essa minha fun-
ção não tem ônus para o 
município, eu não rece-
bo nada por isso, então 
mais uma vez isso não 
caracteriza nepotismo, 
pois recebo apenas o 
salário referente ao car-
go de secretário. Minha 
atuação como gestor do 
executivo, fica como se 
fosse um bônus, tendo 
inclusive servido para 
substituir duas pessoas.

IC: Trazendo sua ex-
periência empresarial 
privada para o públi-
co, nesses pouco mais 
de 30 dias que está à 
frente dessas funções, 
já deu para fazer uma 
análise de como está a 
situação da administra-
ção no momento?

Fernando Paiva: Na re-
alidade há que se fazer 
algumas observações. 
A abordagem do ponto 
de vista de gestão da 
administração priva-
da e da pública precisa 
ser diferente, por mais 
que a discussão que se 
tornou pública é de se 
trazer a eficácia do pri-
vado para o meio públi-
co. Quando chegamos 

na área pública, todas 
as nossas ações têm 
peso político também, 
na vida privada a visão 
é lucro monetário, na 
pública o lucro é social, 
com diversas variáveis 
intangíveis que não são 
medidas com números 
financeiros e sim com 
atendimento e fomento.
 Contudo, aqui-
lo que é necessário e 
possível fazer com todo 
rigor da eficiência e 
busca da competência 
administrativa, estamos 
fazendo. Eu apontei al-
guns problemas. Claro 
que não encontrei nada 
pior do que já foi, ape-
nas pontos que podem 
melhorar. As coisas 
acontecem sistematica-
mente no Brasil dessa 
forma, com mais ou me-
nos intensidade. Aqui 
não estava pior que ne-
nhum lugar não ou do 
que em gestões anterio-
res. Eu não sou salva-
dor da Pátria. Vim para 
trazer ajuda ao Plínio 
para que ele possa ser 
político de fato e deixar 
tecnicamente as coisas 
na mão de quem tem 
que fazer acontecer, por 
intermédio das diver-
sas secretarias que com-
põem a estrutura admi-
nistrativa do município. 
Tem algumas coisas que 
precisam ser mudadas e 
já começamos a mudar, 
mas isso demanda tem-
po. Vamos ter que fazer 
cortes, nossa arrecada-
ção está diminuindo e 
temos uma legislação 
a cumprir do ponto de 
vista fiscal.

IC: Recentemente o 
secretário da saúde foi 
afastado do cargo pela 
justiça. O que houve 
nesse caso?

 Fernando Paiva: Essa é 
uma situação complexa 
de se comentar, pois é 
inevitável atingir outras 
esferas da nossa Re-
pública como o Poder 
Judiciário, o Ministério 
Público, além do legis-
lativo e executivo. Hoje 
a rigidez e a fiscalização 
estão maiores, não ape-
nas pelo ofício das pes-
soas que compõem o 
corpo  da justiça, como 
também através das re-
des sociais e diversas 
fontes de informação.

 No caso do 
afastamento do secre-
tário, no meu modo de 
entender e salvo melhor 
juízo, eu acho que por 
mais que alguns dos 
itens apregoados pelo 
Ministério Público pos-
sam ter ocorrido, o MP 
transgrediu os limites 
entre os poderes. Nós 
temos que ter poderes 
independentes e har-
mônicos, mas há hoje 
uma judicialização da 
gestão pública. Nosso 
secretário foi julgado 
pela qualidade de seu 
trabalho e não por atos 
de corrupção ou de 
malversação do erário 
e essa não é função do 
MP, inclusive algo cor-
roborado pelo desem-
bargador que o fez re-
tornar à função.

IC: O prefeito teve al-
guns problemas logo 
no começo do mandato 
dele, inclusive com seu 
afastamento. Você acha 
que ele errou em algu-
ma situação que justifi-
casse seu afastamento?

Fernando Paiva: Com 
certeza erros adminis-
trativos houve. Mas 
aqui somos assessora-
dos por um corpo jurí-
dico e licitatório que em 
momento algum levan-
tou a tese de haver um 
erro; talvez todos eram 
muito jovens, estavam 
assumindo naquele mo-
mento algo que nunca 
fizeram e não tinham a 
experiência necessária. 
Por tudo que eu conhe-
ço, tenho plena certeza 
de que se houve algo 
mal feito, não foi de 
conhecimento do pre-
feito. Ele deixou isso a 
cargo de profissionais 
que estavam aqui para 
isso, para dizerem o 
que pode e o que não 
pode. Se houve erros a 
justiça irá determinar, 
mas eu tenho certeza de 
que não houve dolo por 
parte do prefeito.

IC: É sabido por todos 
que há certo atrito entre 
a Prefeitura e a Câmara. 
Você, como principal 
assessor do prefeito 
agora, fez alguma coisa 
para minimizar isso?

Fernando Paiva: Quan-
do eu cheguei eu senti 

que havia pouca har-
monia entre esses dois 
poderes, certo grau de 
tensão elevado no tra-
tamento entre as par-
tes. Eu creio que houve, 
por parte do executivo, 
certo descaso mesmo 
em responder a tempo 
alguns questionamen-
tos e requerimentos e, 
a primeira coisa que eu 
fiz, em comum acordo 
com o prefeito, foi pas-
sar a participar de todas 
as sessões, com o ob-
jetivo de estreitar essa 
relação, conhecer os 
assuntos tratados, que 
tipo de requerimentos 
havia para assim ter 
embasamento do que 
é verdade de fato ou 
não, saber diferenciar 
política de politicagem. 
Então identifiquei que 
existiam algumas coisas 
que estavam em atraso, 
em responder àquele 
poder, mesmo que seja 
com uma negativa, mas 
que deveriam ser res-
pondidas. Peguei tudo 
que estava atrasado e 
respondemos pratica-
mente tudo. Isso, de 
certa forma, já criou 
uma maneira diferente 
de lidar com o legisla-
tivo e acho que dimi-
nuiu as tensões. Não é 
de meu feitio ficar en-
rolando muito, gosto 
de responder as coisas 
com certa celeridade e 
ser transparente.

IC: Recentemente, por 
ocasião de uma ação po-
licial na prefeitura de 
Nova Crixás, vazou um 
áudio seu falando de 
possíveis dívidas de fa-
zendeiros relacionadas 
ao ITR daquele municí-
pio. Como isso ocorreu? 
O áudio é verídico?

Fernando Paiva: Eu te-
nho muita experiência 
na área privada e me 
considero um profissio-
nal com bastante baga-
gem, mas na área públi-
ca parece que ainda sou 
neném, tenho muito a 
aprender. Reconheço 
que cometi um erro ao 
me abrir, quando ins-
tado a fazê-lo por uma 
pessoa que eu prefiro 
não trazer o nome à 
tona, por que já basta 
o que fizeram comigo 
e eu não vou devolver 
fazendo a mesma coisa. 

Foto: Lanuzio Vicente
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Mas ocorreu o seguinte: 
através de uma conver-
sa privada pelo whatsa-
pp com um, abre aspas, 
amigo, um advogado, 
me foi enviado um ví-
deo do prefeito da cida-
de de Nova Crixás que 
teceu alguns comentá-
rios e com algumas fra-
ses escritas falando do 
meu interlocutor sobre 
o assunto e eu, no meio 
do calor daquela discus-
são privada, fiz alguns 
comentários. Aquele 
áudio é legítimo, mas 
no meu entendimento 
seria para ficar entre eu 
e meu interlocutor, mas 
para minha surpresa eu 
vi meu áudio em tudo 
quanto é grupo de zap 
daquela cidade e até 
em num blog chamado 
Goiás24Horas que eu 
nunca sequer procu-
rei. Então eu me senti 
traído na minha priva-
cidade, embora tenha 
dito aquilo, porque em 
momento algum eu au-
torizei a divulgar meus 
áudios. Eu já me retra-
tei no blog e também 
no grupo do sindicato. 
Aquilo estava dentro 
de outro contexto. Que-
ro aproveitar mais uma 
vez para reiterar meus 
pedidos de desculpas 
a quem eu tenha ofen-
dido.

IC: Por falar em ITR, 
como está a situação 
desse imposto aqui em 
Crixás? Os produtores 
já aceitaram o valor 
estipulado, haja vista 
que é sabido que houve 

 O Governo de 
Goiás, por meio da Se-
cretaria de Estado da 
Administração (Sead) 
abre do Processo Sele-
tivo Simplificado, em 
caráter excepcional, 
que visa a contratação 
de 2.524 Vigilantes Pe-
nitenciários Tempo-
rários - VPT’s para a 
Diretoria-Geral de Ad-
ministração Penitenci-
ária (Dgap), conforme 
Edital 005/2019, pu-
blicado nesta segun-
da-feira, 30/09.

certa resistência inicial-
mente?

Fernando Paiva: Veja 
bem. Na realidade, isso 
é outra armadilha polí-
tica muito bem engen-
drada, principalmente 
pelo pessoal do sindica-
to rural, que politizou o 
assunto, quando na re-
alidade se trata de um 
assunto técnico e fiscal 
e que nada tem a ver 
com o município, entre 
aspas. Para explicar, te-
nho que começar falan-
do de 2009, quando o 
então prefeito Olímpio 
César firmou um con-
vênio com a Receita Fe-
deral, no qual em troca 
de receber 100% do to-
tal arrecadado com ITR 
– Imposto Territorial 
Rural, o município faria 
a fiscalização e cuidaria 
de todos os assuntos re-
lacionados ao cumpri-
mento da instrução nor-
mativa que trata sobre 
o VTN – valor da terra 
nua, a pauta que é uti-
lizada para cálculo do 
ITR. Quando a receita 
federal cuida desse as-
sunto, quando ela mes-
ma fiscaliza se os fazen-
deiros estão declarando 
a verdade, o município 
que não tem esse convê-
nio recebe apenas 50%.
 Acontece que 
o então prefeito e os 
demais que o sucede-
ram queriam 100% e 
se comprometeram for-
malmente que fariam a 
parte deles, que seria a 
fiscalização e os cálcu-
los de uma pauta e essa 

 As inscrições 
estarão abertas a partir 
do dia 04/10/2019 e 
terminam até as 18 ho-
ras do dia 21/10. Pro-

pauta de VTN nunca foi 
feita, apenas se defen-
diam juridicamente, até 
que a Receita Federal 
notificou o município 
de Crixás recentemen-
te, dando prazo para 
regularizar a situação 
e promover o cumpri-
mento da lei, instituin-
do uma pauta de VTN, 
o que foi feito pela pri-
meira vez no município 
no que falam que subiu 
300%. Baseado em que 
eles estão comparando, 
se nunca teve pauta de 
VTN no município? É 
importante ressaltar 
aqui, que nossa pauta 
ora calculada de VTN 
é a menor da região, o 
problema é que o pesso-
al estava acostumado a 
pagar aproximadamen-
te R$ 200 reais por ano 
de imposto por uma 
terra de 70 alqueires por 
exemplo, agora passa-
ram a pagar R$ 1.000 
reais, mas é este o valor 
que é o correto, nós só 
estamos cumprindo a 
lei. A Câmara, inconsti-
tucionalmente revogou 
o decreto, que é vincu-
lante e não precisaria 
passar pelo crivo da câ-
mara e por isso vamos 
nos limitar a comunicar 
à Receita Federal que o 
decreto foi revogado.

IC: Fugindo um pouco 
das polêmicas, como 
você está vendo a gestão 
do prefeito Plínio Paiva?

Fernando Paiva: Her-
damos um problema do 
Setor Morada do Sol III, 

vas serão em dezembro. 
Será exigido segundo 
grau completo.
 O Processo Se-
letivo Simplificado é 

de outras administra-
ções que ninguém nun-
ca conseguiu resolver 
e o primeiro passo era 
obter a licença ambien-
tal e essa licença já está 
em nossas mãos, e ago-
ra podemos buscar ver-
bas para a infraestrutu-
ra daquele setor, esse já 
é por si só um grande 
feito, pois todos diziam 
que era impossível con-
seguir. Não está fácil 
administrar, estamos 
com poucos recursos, 
inclusive com atrasos 
do Estado nos repasses 
do Sistema Único de 
Saúde desde 2018. Esse 
ano ainda não recebe-
mos todos os meses e o 
governador diz que não 
pagará 2018, por ser de 
outra administração.
 São inúmeras as 
obras como asfalto, rua 
com galerias pluviais, 
pontes de concreto na 
zona rural, manuten-
ção de serviços sociais, 
muitas cirurgias eletivas 
realizadas além de con-
quistas de novos equi-
pamentos, etc. obtidas 
neste mandato, basta 
procurarmos que en-
contraremos algo nesse 
sentido.
 Além disso, hoje 
Crixás é um dos poucos 
municípios de Goiás que 
tem todas as certidões 
negativas. Crixás é um 
dos poucos municípios 
do estado de Goiás que 
tem todos os balancetes 
de 2017 e 2018 já apro-
vados, sem ressalvas, 
o que a grande maioria 
não consegue. Temos 

pela necessidade tem-
porária de excepcional 
interesse público. A 
remuneração é de R$ 
1.950,46, composto de 
vencimento e Gratifi-
cação de Risco de Vida 
e de Auxílio-Alimen-
tação, nos termos da 
Lei nº 19.951, de 29 de 
dezembro de 2017, po-
dendo ainda o contra-
tado ser remunerado 
por prestação de servi-
ços extraordinários.
 A jornada de 
trabalho é de 40 horas 

muito o que fazer ainda, 
pois temos que pensar 
em melhoria contínua, 
nunca podemos nos 
acomodar e é para isso 
que estou aqui também.

IC: Qual setor da ad-
ministração precisa de 
maior atenção sua? Já 
fez essa avaliação?

Fernando Paiva: Ainda 
é cedo para falar, pois 
estou aqui há pouco 
mais de um mês, mas 
vamos partir para cima 
da Secretaria de Obras e 
Infraestrutura para or-
ganizar um pouco. Lá 
precisamos de um 5S, 
uma gestão à vista. Lá 
é um ponto a melhorar. 
Temos que melhorar 
muito na produtivida-
de das máquinas, dos 
profissionais que estão 
lá. Acho que gastamos 
muito com manuten-
ção. Quando eu era 
empresário eu tinha 
máquinas e elas não 
quebravam como que-
bram as máquinas da 
prefeitura. No próximo 
mês vou entrar nisso.

IC: Do ponto de vista 
administrativo, quais 
são suas expectativas 
para o futuro?

Fernando Paiva: Eu 
creio que estamos cami-
nhando para um final 
de mandato com algu-
mas surpresas positi-
vas, incluindo asfalta-
mentos novos, etc. Eu 
acho que a grande pan-
cada de cortes deveria 

semanais, preferen-
cialmente em regime 
de plantão, compreen-
dendo dias úteis, sába-
dos, domingos e feria-
dos, fixada de acordo 
com a necessidade da 
DGAP/GO, resguar-
dando o repouso sema-
nal remunerado.
 As inscrições 
serão exclusivamen-
te via internet, no site 
www.escoladegover-
no.go.gov.br. O último 
dia para o pagamento 
da taxa de inscrição 

ter acontecido logo no 
inicio e não fizeram isso, 
mas agora temos que 
fazer, o que pode pesar 
politicamente, pois são 
medidas de austerida-
de, impopulares. Para 
cumprimento da lei e 
nos mantermos no limi-
te de gastos com pesso-
al, já cortamos gratifica-
ções, horas extras, além 
do que entendemos que 
hora extra e gratificação 
não pode ser utilizada 
para aumentar salário, 
elas têm que ser utili-
zadas quando de fato 
a pessoa merece por ter 
feito algo mais. Precisa-
mos mandar para a Câ-
mara uma readequação 
na lei de cargos e salá-
rios para esse fim.

 IC: Falta um ano para 
as eleições municipais 
de 2020 e sabemos que 
essa pergunta deveria 
ser feita ao prefeito Plí-
nio, mas gostaríamos 
de saber: Plínio tentará 
a reeleição?

Fernando Paiva: A 
principio estamos tra-
balhando para sua pré-
-candidatura. Nosso 
grupo gostaria de vê-lo 
candidato, mas ele ain-
da não deu a palavra 
final. Contudo, vamos 
continuar a trabalhar 
para fazer com que ele 
reúna condições de ten-
tar a reeleição e para 
isso temos que mantê-
-lo num ritmo de admi-
nistração que faça com 
que ele seja o candidato 
natural do grupo.

será dia 22/10/2019. A 
taxa de inscrição é de 
R$ 40,00.
 O Processo Se-
letivo Simplificado será 
realizado em uma úni-
ca etapa. A prova objeti-
va, com data especifica-
da no Cronograma. As 
demais informações de 
interesse dos candida-
tos constarão da íntegra 
do Edital 005/2019 di-
vulgado no site oficial 
do certame, no endere-
ço http://www.escola-
degoverno.go.gov.br/
files/Pss/2019/VPT/
EDITALVPTFINAL.pdf 
 C o m u n i c a ç ã o 
Setorial da Diretoria-Ge-
ral de Administração Pe-
nitenciária. Comunicação 
Setorial da Secretaria de 
Estado da Administração

Governo vai contratar 2.524 vigilantes 
penitenciários temporários

Processo seletivo é para um ano

Fernando Paiva Entrevista
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Crixás/ Nova CrixásAcidente

Caminhão cai no Córrego da Papuda,
na GO 366 entre Crixás e Nova Crixás

Liminar ao MP autoriza Saneago barrar captação 
irregular de água feita por fazendeiro em Goianésia

 Uma ponte 
sobre o Córrego da 
Papuda, na GO 366, 
caiu na manhã de 
ontem (16) enquanto 
um caminhão car-
regado com tijolo 
passava pelo local. 
A ponte liga a cida-
de de Nova Crixás 
a Crixás. Apesar do 

 m atendimento 
a pedido do Ministério 
Público de Goiás, a ju-
íza Ana Paula Castro 
autorizou a Saneago a 
promover imediata in-
terrupção da captação 
de água do Ribeirão 
Anda Só, realizada por 
Valdir Luiz Vieira, du-
rante o período de es-
tiagem. O fazendeiro 
também está proibido 
de exercer a atividade 
nessa época, sob pena 
de multa diária de R$ 
1 mil.

susto, o motorista 
saiu sem nenhum fe-
rimento.
 A Goinfra en-
viou uma equipe para 
o local, onde foi feito 
um desvio, e já estava 
funcionando na tarde 
de ontem (16)
 A ponte era 
uma estrutura de 

 O promotor 
de Justiça Antônio de 

madeira provisória, 
que apresenta con-
dições precarias e 
não resistiu ao peso 
do veículo. Ao lado 
da estrutura há uma 
ponte de concreto 
com obras paradas 
há dois anos. 
 A Goinfra 
declarou que a re-

Pádua Freitas Júnior, 
autor da ação, relata 

tomada da obra da 
ponte inacabada de-
pende da disponibi-
lidade financeira do 
Estado. Disse que 
já atua na busca de 
investimentos para 
dar continuidade 
aos trabalhos. Fonte: 
Com informação de O 
Popular

que, em 2017, o mu-
nicípio enfrentou uma 
crise hídrica, situação 
que foi agravada em 
razão do período de 
estiagem, da captação 
irregular de água do 
ribeirão e das várias ir-
rigações ilegais, o que 
motivou a propositura 
de ação civil pública 
contra vários proprie-
tários rurais.
 Neste ano, o 
município enfrenta 
nova crise, ainda mais 
grave, havendo cen-

tenas de residências 
sem o abastecimento 
necessário. Segundo 
o promotor, a Sane-
ago e a Secretaria de 
Meio Ambiente de 
Goianésia (Semma), 
ao verificarem as cau-
sas do agravamento, 
constataram que, além 
da estiagem, alguns 
proprietários estavam 
captando água do ri-
beirão. Consta de um 
parecer técnico a reali-
zação da captação por 
Valdir Vieira. Ao todo, 

são três fazendeiros 
irregulares, sendo que 
dois deles já são réus 
em outra ação.
 A própria Sem-
ma recomendou a ime-
diata interrupção da 
captação, sendo, por-
tanto, necessário a au-
torização judicial para 
que a Saneago faça a 
interrupção, em caráter 
de urgência, confor-
me requerido na ação. 
(Cristiani Honório/ As-
sessoria de Comunicação 
Social do MP-GO)

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Projeto “Prefeitura Perto de Você”
chega a sua IV edição em Campos Verdes

Maior estuprador em série do país, é preso em Goiás

 A Prefeitura 
de Campos Verdes re-
alizou a IV edição do 
programa “Prefeitu-
ra Perto de Você”, em 
2019. Desta vez a comu-
nidade beneficiada foi 
a área urbana de Cam-
pos Verdes, que recebeu 
atendimento e serviços 
de diversas secretarias 
municipais e de insti-
tuições essenciais. O 
atendimento foi reali-
zado das 07h às 18h, no 
dia 27 de setembro.
 A Secretaria de 
Saúde foi uma das mais 
requisitadas, ofertando 
serviços como exames 
laboratoriais, testes rá-
pidos, vacinas, aferi-
ção de pressão arterial, 
atendimento de 3 odon-
tólogos, atendimento 
médico especializado, 
de psicólogo e nutricio-
nista. Milhares de pes-
soas foram atendidas 
e puderam contar com 
serviços da receita fe-
deral, alistamento mili-

 Uma força-tare-
fa foi montada entre a 
união da Polícia Civil, 
Polícia Técnico-Cientí-
fica e Instituto Médico 
Legal, que resultou na 
prisão de Wellington no 
setor Veiga Jardim, em 
Aparecida de Goiânia.
 Segundo a de-
legada titular da 2º 
Delegacia Regional de 
Policia Aparecida de 
Goiânia, Dra. Cybelle 
Tristão, a intensificação 
foi feita na investigação 
dos casos de estupro do 
município e então eles 
descobriram que os 47 
estupros investigados, 
tinham o mesmo autor.
 Os registros 
mostram que o estupra-
dor agiu em Aparecida 
de Goiânia, Abadia de 
Goiás, Bela Vista de Goi-
ás e Hidrolândia.
 “Um indivíduo 
altamente perigoso”, 
afirmou  Cybelle.

tar, cantinho da beleza, 
brincadeiras, sorteios 
de brindes e todos os 
serviços da prefeitura.
 O Prefeito Ha-
roldo Naves destacou 
a ação conjunta de to-
das as secretarias mu-
nicipais com o objetivo 
de aproximar o serviço 
público da população. 
“A IV Edição do proje-

 O criminoso 
agia da seguinte forma: 
Ele abordava as mu-
lheres para assaltá-las, 
sempre de moto, usan-
do capacete, inclusive 
durante o ato para difi-
cultar o reconhecimen-
to, sempre portando ar-
mas de fogo, geralmente 
para furto de celulares e 
logo após, já em posse 
dos aparelhos, ordenava 
que as vítimas subissem 
na moto.
 Ele as levava 
para matas e lotes bal-
dios e praticava sexo 
oral, vaginal e anal. O 
homem também grava-
va o ato para que a víti-
ma não pudesse denun-
ciá-lo.
 No dia 07 de 
maio de 2011 Welling-
ton, que é pai de cinco 
filhos, foi preso em fla-
grante por ter estupra-
do uma mulher e logo 
após ter feito sexo oral 

to “Prefeitura Perto de 
Você” mais uma vez foi 
um sucesso absoluto. 
Pela primeira vez na 
história de Campos Ver-
des houve atendimento 
médico com Pediatra, 
Cardiologista e Ortope-
dista, além do médico 
Ginecologista e Clínico 
geral. Houve atendi-
mento com 3 Odontólo-

em sua filha de 5 meses, 
no Jardim Ipanema em 
Goiânia.
 No ato da pri-
são, apresentou um do-
cumento falso em nome 
de Sérgio Rodrigues da 
Silva, mas a polícia des-
confiou pois a foto não 
era parecida com ele e 
então outro documen-
to falso foi apresenta-
do. Em vista disso e da 
abordagem da polícia, 
Wellington revelou o 
nome verdadeiro.
 A Polícia ao 
pesquisar o nome em 
seu banco de dados, 
viu que o criminoso 
possuía antecedentes 
criminais por roubo, 
estupro e homicídio no 
estado do Mato Grosso. 
Sendo assim, foi trans-
ferido e condenado a 57 
anos de prisão, porém 
no dia 20 de novembro 
de 2013, conseguiu fu-
gir da penitenciária.

Pela primeira vez na história do município foi oferecido atendimento médico especializado na área de Pediatria, Cardiologia e Ortopedia

Wellington Ribeiro da Silva de 52 anos, foi preso no dia 12 desse mês, por ter cometido estupro em 22 vítimas,
já confirmadas através de exame de DNA

 Permaneceu du-
rante um ano em MT e 
depois voltou para o 
estado de Goiás. E aqui 
atuava de maneira es-
pecializada para não 
deixar rastros. Sempre 
com documentos fal-
sos, veículos roubados e 
nunca permanecia mais 
de dois meses na mesma 
residência.
 Dos casos já con-
firmados por testes de 
DNA, o criminoso co-
meçou sua trajetória no 
ano de 2008 com duas 
vítimas, no ano seguin-
te fez três vítimas, já em 
2014 foram quatro víti-
mas. No ano de 2015, fo-
ram duas vítimas, já em 
2016 alcançou o número 
máximo de vítimas que 
foram cinco, e nos anos 
de 2017, 2018 e 2019, fez 
duas vítimas por ano. 
em sua maioria, meno-
res de idade Wellington 
é conhecido em MT por 

fazer parte de uma qua-
drilha que logo se tornou 
uma associação crimi-
nosa especializada em 
roubo e que fez parte da 
operação Monte Líbano 
que investigou a morte 
de uma mãe e seus dois 
filhos menores de idade. 
Wellington é o autor do 
crime e a vítima era uma 
ex-companheira dele.
 O pedido do 
Secretário de Estado da 
Seguranca Publica do 

estado de Goiás, Rod-
ney Rocha é que seja 
veiculado as imagens 
do estuprador.  “O meu 
pedido a imprensa é de 
que publiquem a foto 
desse criminoso e inclu-
sive em outros estados”, 
completou Rodney. Ele 
afirma que a impren-
sa precisa divulgar as 
imagens para que ou-
tras possíveis vítimas se 
encorajem a denunciar. 
Fonte: G1

gos, sendo 2 cirurgiões 
buco maxilo. Também 
tivemos Psicóloga, Nu-
tricionista, serviços da 
Receita Federal, alista-
mento Militar, cantinho 
da beleza e todos os ser-
viços da Prefeitura à dis-
posição da População. 
Eu e a Primeira Dama 
Paulenia Lopes estive-
mos presentes no evento 

das 6 da manhã às 18:30 
da tarde atendendo às 

pessoas”, comentou o 
prefeito Haroldo.

Campos Verdes Saúde

Prefeito Haroldo e primeira-dama Paulenia, comemoram junto com as crianças o 
sucesso do Programa

Fotos: Lanuzio Vicente

Foto: Divulgação



Setembro de 2019www.imprensadocerrado.com.br10    |

GuarinosMeio Ambiente

Em Guarinos, Leagold apoia caminhada ecológica

 As dependên-
cias do Serviço de 
Convivência e Forta-
lecimento de Vínculos 
da cidade de Guarinos 
foi o ponto de parti-
da da 5ª caminhada 
ecológica realizada 
no município, através 
da secretaria munici-
pal do meio ambiente, 
que tem à sua frente 
o secretário Antônio 
Marcos. No local, foi 
servido um reforçado 
café da manhã para os 
mais de 70 participan-
tes, além das autori-
dades presentes como 
prefeita Ana Maria, 
ex-prefeito de Crixás 
Olímpio César, que 
na ocasião representa-
va o deputado Vagner 
Neto e representantes 
da Leagold, principal 
apoiadora do evento 
que visa à conscienti-
zação ambiental.

 Após o café da 
manhã, todos os pre-
sentes caminharam 
por trilhas em terrenos 
íngremes, com des-
tino à Cachoeira do 
Samuel, que fica em 
um ribeirão denomi-
nado Córrego Caba-
çal que ainda não está 
catalogada e recebe 

o nome de Cachoei-
ra do Samuel por está 
na propriedade de um 
fazendeiro chamado 
Samuel. Para chegar 
até o destino, foi pre-
ciso uma caminhada 
de aproximadamente 
1,5 hora para percorrer 
os 4 quilômetros que 
separam o centro da 

cidade e a cachoeira. 
Uma caminhada can-
sativa, que é recom-
pensada pela pureza 
do lugar. Cercada de 
vegetação intocável, a 
Cachoeira do Samuel, 
de águas cristalinas é 
um destino turístico 
que emociona por sua 
beleza encantadora.

 De acordo com 
Antônio Marcos, se-
cretário municipal do 
meio ambiente, 95% da 
população de Guari-
nos ainda não conhece 
a Cachoeira do Samuel, 
pois ela ainda não foi 
catalogada e afirmou 
que o objetivo da cami-
nhada foi de divulgar 
as belezas naturais do 
município e conscien-
tizar a comunidade 
sobre a importância de 
se ter um lugar como a 
cachoeira preservada. 
“Quero agradecer à Le-
agold pelo apoio dado 
ao nosso evento, o que 
mostra a preocupação 
ambiental da empresa, 
e ao deputado Vagner 
Neto, que doou 250 
mudas para plantar-
mos em nosso muni-
cípio. Que essa cami-
nhada se torne tradição 
e que no ano que vem 

possamos realizar um 
evento ainda maior”, 
disse o secretário.
 A prefeita Ana 
Maria disse que se sen-
tia muito feliz pala re-
alização da caminhada 
no município, pois na 
atualidade são vistas 
tantas devastações e 
essa cachoeira se encon-
tra lá intocável. “Aju-
dem-nos a divulgar 
nossa cachoeira. Aqui 
hoje temos pessoas de 
Goiânia e de Nerópolis 
e isso é importante para 
essa divulgação desse 
bem maravilhoso que 
temos em nosso muni-
cípio. Todos os finais 
de semana recebemos 
pessoas de fora para co-
nhecer nossas belezas 
naturais. Agradecemos 
a Leagold pelo apoio 
incondicional dado aos 
nossos eventos”, disse a 
prefeita.

Essa foi a quinta edição da caminhada, que é organizada pela secretaria municipal do meio ambiente, e teve como
destino a Cachoeira do Samuel

 A Secretaria de 
Meio Ambiente e De-
senvolvimento Susten-
tável (Semad) realizou, 
esta semana, rodada de 
atendimentos a muni-
cípios interessados em 
tratar dos recursos in-
terpostos no sistema do 
Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) Ecoló-
gico. Ao todo, 85 muni-
cípios foram atendidos.
 Em 2019, 193 
municípios tinham 
prerrogativa de reque-
rer o ICMS Ecológico 
por abrigarem em seu 
território unidades de 
conservação ambien-

tal ou por serem dire-
tamente influenciados 
por elas ou possuírem 
manancial para abaste-
cimento público. O re-
sultado das análises re-
cursais será divulgado 
no dia 15 de outubro.
 O ICMS Ecoló-
gico é um mecanismo 
tributário que possibili-
ta aos municípios aces-
so a parcelas maiores 
do que aquelas que já 
têm direito dos recursos 
financeiros arrecadados 
pelo Estado por meio 
do ICMS em razão do 
atendimento de deter-
minados critérios am-
bientais estabelecidos 

na Constituição do Es-
tado e em leis estaduais.
 É importan-
te salientar que não se 
trata de um imposto 
diferente, mas um parâ-
metro de redistribuição 
de recursos do ICMS de 
acordo com ações em 
prol do meio ambiente.
 Para se enqua-
drar dentro da legis-
lação, os municípios 
goianos precisam pelo 
menos três de nove re-
quisitos técnicos: ações 
de gerenciamento de 
resíduos sólidos, inclu-
sive lixo hospitalar e 
resíduos da construção 
civil; ações efetivas de 

educação ambiental; 
ações de combate e re-
dução do desmatamen-
to, com comprovação 
de recuperação de áreas 
degradadas; estabele-
cimento de programas 
de redução do risco de 
queimadas, conserva-
ção do solo, da água 
e da biodiversidade; 
criação de programa 
de proteção de manan-
ciais de abastecimento 
público; identificação e 
enfrentamento de fon-
tes de poluição atmos-
férica, sonora e visual; 
identificação de edifi-
cações irregulares, bem 
como a comprovação 

das medidas adotadas 
para adequação às nor-
mas de uso e ocupação 
do solo; manutenção de 
programas de institui-
ção e proteção das uni-
dades de conservação; 
elaboração de legislação 
sobre a política municipal 
de meio ambiente.
 Os valores re-
passados progridem de 
acordo com o cumpri-
mento da lista: 3% para 
aqueles que cumpram 
ao menos seis requisi-
tos, 1,25% para Muni-
cípios que cumpram 
quatro e 0,75% para as 
cidades que cumpram 
ao menos três.

 Segundo Je-
ruza Aguiar, gerente 
de Descentralização, 
Apoio aos Municípios 
e Fundo Estadual do 
Meio Ambiente, a ro-
dada de recursos teve 
o intuito de auxiliar 
as gestões para que se 
adequem à legislação e 
não percam o benefício. 
“Os municípios enfren-
tam grandes desafios 
de ordem técnica, de 
capacidade dos profis-
sionais em entender o 
que a lei exige e colo-
car aquilo em prática, 
demonstrar de fato os 
avanços”, explica. Co-
municação Semad

ICMS Ecológico: 85 municípios apresentam recursos

Fotos: Lanuzio Vicente/ Lucivaldo Cunha

Foto: VTC

Pessoas de vários municípios também participaram da caminhada
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Campos Verdes Feira Internacional

VI Feira Internacional das Esmeraldas é mais uma vez 
sucesso e atrai centenas de turistas para Campos Verdes

A sexta edição do evento contou com visitação às minas, stands de negócios, garimpe e pague, palestras, corrida do
carrinho do bamburro e shows de renome nacional

 Na tarde do úl-
timo dia 06 de setem-
bro o pequeno e pro-
missor município de 
Campos Verdes teve 
sua rotina alterada de-
vido ao grande núme-
ro de pessoas que vi-
sitaram a cidade, para 
prestigiar a sexta edi-
ção da já tradicional 
Feira Internacional das 
Esmeraldas, evento 
idealizado pelo prefei-
to Haroldo Naves, que 
tem colocado o muni-
cípio em destaque no 
Brasil e no mundo. 
Durante o evento, que 
encerrou na noite do 
dia 8, domingo, o mu-
nicípio recebeu turis-
tas de todo o Brasil; e 
até de fora do país. 
 A abertura ofi-
cial da Feira aconteceu 
às 21h do dia 6, mas as 
atividades começaram 
às 14h, quando o pú-
blico teve acesso aos 
stands de atendimento 
da secretaria de desen-
volvimento econômico 
do estado e dos stands 
de negócios de pedras 
preciosas e jóias, com 

destaque para o stand 
da G44, que mostrou a 
potencialidade da em-
presa dentro do ramo 
mineral em Campos 
Verdes. No mesmo 
dia, ainda teve o con-
corrido garimpe e pa-
gue, quando centenas 
de pessoas tiveram a 
oportunidade de ga-
rimpar e muitos tive-
ram a sorte de extrair 
valiosas esmeraldas; 
teve também a diverti-
da corrida do carrinho 
do bamburro, desfile 
para escolha da garota 
esmeralda, palestras 
e show à noite com a 
dupla Alex e Leandro.
 A programação 

permaneceu no dia 07, 
quando além da con-
tinuidade de algumas 
atividades do dia ante-
rior, o prefeito Haroldo 
Naves fez a entrega, 
em seu gabinete, da 
Comenda Zé Capela: 
homens e mulheres 
que brilham, para pes-
soas com relevantes 
serviços prestados ao 
município. À noite, 
no palco principal do 
evento, teve show de 
Jefferson Alef e da fa-
migerada dupla Rick 
e Renner, que levou o 
grande público presen-
te à loucura, com su-
cessos como “Só Pen-
sando em Você”, “Só 

nós dois” entre outros.
 Já no último 
dia da Feira, 08, a 
programação festiva 
iniciou mais cedo, às 
06h30 com a realização 
da III Expedição Ciclís-
tica EcoGemas, show 
infantil bonecos de 
mamolengo, final do 
carrinho do bamburro 
e shows com Os Piri-
boys e a cantora Jen-
nifer. “Graças a Deus 
conseguimos realizar 
mais uma bem suce-
dida feira, que atraiu 
expositores de jóias de 
todo o Brasil, como da 
Bahia e Minas Gerais, 
e todos fizeram bons 
negócios. Além disso, 
o evento atraiu turistas 
que fomentaram nosso 
comércio e das cidade 
vizinhas, de forma que 
classifico a Feira como 
altamente positiva. 
Obrigado a todos os 
que nos ajudaram na 
realização dessa Fei-
ra”, disse o prefeito. 
 A VI Feira In-
ternacional das Es-
meraldas de Campos 
Verdes, considerada 

uma das maiores ex-
posições do setor de 
pedras preciosas da 
América Latina, con-
tou com a presença de 
várias autoridades da 
região; do secretário 
nacional de minera-
ção, Dr. Alexandre Vi-
digal; do presidente da 
CPMR (Serviço Geolo-
gico do Brasil, diretor 
da agência nacional de 
mineração), Dr. Este-
ves Pedro, além de mi-
lhares de pessoas, que 
tiveram a oportunida-
de de visitar as minas. 
 Também este-
ve em Campos Ver-
des, para participar 
da VI Feira Internacio-
nal das Esmeraldas, o 

conselheiro econômi-
co da embaixada da 
Itália Carlo Jacobucci, 
que além de visitar os 
stands e museu com a 
história do município, 
ainda foi até a G44 Mi-
neração para conhecer 
o projeto e foi recebi-
do pelos presidentes 
da empresa Sallem e 
sua esposa Jose, onde 
pôde ver a aplicação 
de novas tecnologias 
na busca das esmeral-
das. O secretário de 
estado do desenvolvi-
mento social Marcos 
Cabral também esteve 
no município, repre-
sentando o governa-
dor do Estado Ronal-
do Caiado.  

Fotos: Divulgação

Prefeito Haroldo entregando o prêmio de primeiro 
lugar a vencedora da Garota Esmeralda 2019
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LeaGold: promovendo projetos
que visam o bem coletivo da comunidade

 Três meses 
após a inauguração da 
unidade do Vapt Vupt 
de Itapaci, um dos 
serviços mais requi-
sitados é a confecção 
de identidade. Nesse 
período, já foram be-
neficiadas 815 pessoas 
com o documento. Sob 
essa perspectiva, a Le-
adGold comemora os 
números alcançados 
até o momento, uma 
vez que a doação do 
kit biométrico para a 
unidade foi realizada 
pela mineradora.
 O equipamen-
to, que serve para a im-
pressão de carteira de 
identidade digital cus-
tou cerca de R$20 mil 
reais e foi um pedido 
do vereador de Itapa-
ci, Anderson Martins e 
do prefeito de Pilar de 
Goiás, Sávio Soares, à 
mineradora. Durante a 
solenidade de inaugu-
ração, Sávio destacou 
a parceria com a em-
presa, em especial na 
geração de emprego e 
renda, além do incenti-
vo em diversos progra-

mas que são realizados 
ao longo do ano.
 Responsáve l 
Silmara Przywitowski, 
responável pela área 
de Saúde, Segurança, 
Meio Ambiente e Co-
munidade, em audi-
ência com a imprensa, 
na última quinta-feira 
(12) reforçou os com-
promissos sociais que a 
empresa tem perante a 
comunidade onde atua. 
“É uma preocupação 
da LeaGold promover 
projetos que visam o 

bem coletivo da comu-
nidade, bem como con-
tribuir para melhorar a 
qualidade de vida das 
pessoas”, diz.

 Ainda de acor-
do com Silmara, hoje, 
a empresa gera cerca 
de 800 empregos dire-
tos, e essa mão de obra 

vem de toda região do 
Estado, em especial de 
Pilar de Goiás, Itapaci 
e Guarinos. Segundo a 
Fieg, para cada empre-
go direto na minera-
do, outros 11 indiretos 
são gerados. Por outro 
lado, 79% das empre-
sas prestadoras de ser-
viços fixos que atende 
a multinacional são do 
Estado de Goiás, o que 
representa uma econo-
mia bastante interes-
sante para os municí-
pios.
 Por ocasião da 
inauguração da unida-
de em Itapaci, o supe-
rintendente de Gestão 
do Vapt Vupt, Dioji Ike-
da, explicou que a nova 
unidade terá capacida-

de para realizar aproxi-
madamente 10 mil aten-
dimentos mensais. Para 
Ikeda, a instalação do 
novo posto de atendi-
mento está alinhada ao 
projeto do Governador 
Ronaldo Caiado de prio-
rizar o cidadão e a exce-
lência na prestação dos 
serviços. “O governa-
dor não mediu esforços 
para que pudéssemos 
entrar em operação na 
data de hoje. Por meio 
de uma ação suprapar-
tidária, em parceria com 
prefeituras, vereadores 
e instituições, atendere-
mos uma importante re-
gião, dando andamento 
ao objetivo de atenção a 
todas as regiões do Esta-
do”, frisou Ikeda.

 Dois funcioná-
rios da Prefeitura de 
Nova Crixás, no norte 
goiano, foram presos 
nesta terça-feira (24) 
suspeitos de fraudar a 
fiscalização de impos-
tos e extorquir fazen-
deiros. De acordo com 
a Policia Civil, eles usa-
vam dos cargos na Se-
cretaria Municipal de 
Finanças para aumen-
tar o valor do Imposto 
sobre a Propriedade 
Territorial Rural (ITR) 
e, em seguida, extor-
quiam fazendeiros para 
indeferir as cobranças.
 O fiscal de tri-
butos Siomar Godois, 
de 64 anos, e o consul-
tor de ITR contratado 
pela prefeitura Euval-

do Aparecido, de 55 
anos, foram detidos 
nesta manhã. De acor-
do com delegado Fer-
nando Martins, a dupla 
fraudava as documen-
tações há seis meses. 
Como são funcioná-
rios, tinham acesso 
ao sistema e, por isso, 
conseguiam aumentar 
o valor do ITR das víti-
mas.

 O G1 tentou 
contato, por telefone, 
com a defesa dos sus-
peitos e com a Prefeitu-
ra de Nova Crixás, mas 
as ligações não foram 
atendidas.
 As investiga-
ções começaram após 
denúncias do Sindica-
to Rural da região. Os 
investigadores desco-
briram que as vítimas, 

ao se assustarem com 
os valores altos, recor-
riam à prefeitura. A do-
cumentação entregue 
ia parar nas mãos dos 
dois funcionários, que 
indeferiam os docu-
mentos.
 Depois, a du-
pla mandava uma carta 
para os fazendeiros ofe-
recendo os serviços de 
consultoria da empresa 

que era do próprio Sio-
mar para tentar reduzir 
a quantia. A polícia teve 
acesso a áudios de ne-
gociações entre o servi-
dor e uma das vítimas. 
Na conversa, ele chega 
a falar que é dessa for-
ma que ele consegue 
um dinheiro a mais, 
mas que as cartas foram 
enviadas apenas no “in-
tuito de ajudar”.

 “Vou dizer uma 
coisa para você. Se tiver 
algum erro na sua decla-
ração, você vai precisar 
fazer um “recursozinho”. 
É nessa parte que eu ga-
nho um ‘trocadinho’ do 
produtor, sabe? Mas é ba-
ratinho. Eu mandei essa 
carta mais no sentido de 
ajudar”, disse Siomar na 
conversa.
 O delegado Fer-
nando Martins disse 
que os presos vão res-
ponder por corrupção 
passiva, peculato, viola-
ção de sigilo fiscal, asso-
ciação criminosa e fal-
sidade ideológica. Ele 
completou que segue 
apurando para saber o 
valor total que a dupla 
conseguiu extorquir.

Dois funcionários da Prefeitura de Nova Crixás são 
suspeitos de fraudar impostos e extorquir fazendeiros
Segundo a polícia, eles aumentavam a quantia da taxa e, depois, cobravam para reduzi-la. Áudio registra quando um deles oferece o “serviço”
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Governador Caiado agradecendo a contrubuição a responsável pela área de saú-
de, segurança e meio-ambiente, Silmara Przywitowski


