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Crixás

Santa Terezinha de Goiás

Tonim resgata desfile cívico
para celebrar aniversário da cidade

Além do desfile, a programação festiva ainda contou com a realização de projetos sociais, almoço para a comunidade, inauguração de obras e shows. Pág. 3

A  14ª edição do Festival do Pequi reúne
comidas típicas e apresentações nacionais

O evento faz parte das comemorações do aniversário de emancipação do município, que completou 66 anos no último dia 30 de outubro. Pág. 11

Pilar de Goiás

Prefeitura celebra
278 anos de história de Pilar de Goiás

Foram 03 dias de festas com grandes shows realizados de portões abertos. Também teve entrega de equipamentos agrícolas e uma linda cavalgada. Pág. 7
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Reflexão do dia

Por Fernando Arataque 

  Para Pensar
PRA PENSAR...OLHA A ÉTICA INDO PRO RALO...
Cientistas chineses e o espanhol Juan Carlos Izpisúa 
pulverizaram um recorde mundial ao cultivar embri-
ões de macaco em laboratório até 20 dias após a fecun-
dação, obtendo uma visão sem precedentes do desen-
volvimento dos primatas. Os pesquisadores caminham 
agora pelas difusas fronteiras da bioética: as leis da Es-
panha e dos EUA permitem o uso em pesquisa de em-
briões humanos que sobram nas clínicas de fertilidade, 
mas há décadas estabeleceram uma linha vermelha de 
14 dias, tempo insuficiente para a formação do sistema 
nervoso central. Os 20 dias no embrião de macaco são 
“basicamente” equivalentes aos 20 dias nos humanos, 
segundo Izpisúa.O avanço abre uma caixa preta. Há 

mais de três décadas, o embriologista britânico Lewis Wolpert cunhou uma frase mítica 
na disciplina: “O momento mais importante da sua vida não é o seu nascimento, seu 
casamento ou sua morte, mas a gastrulação”. A afirmação soa como piada, mas não é. A 
gastrulação, uma etapa fundamental no desenvolvimento de um embrião, ocorre entre 
duas e três semanas após a fecundação. Naquele momento, a bolinha de 200 células 
surgida da união de um óvulo e um espermatozoide começa a se tornar uma estrutura 
complexa com três camadas: a primeira dará lugar aos pulmões, o trato gastrointestinal 
e o fígado; a segunda camada se transformará no coração, nos músculos e órgãos repro-
dutivos; e a terceira se tornará a pele e o sistema nervoso. A equipe de Izpisúa pôde ver a 
gastrulação ao vivo fora do útero.Matéria do jornal EL PAIS. (Edson Mendes)

Por Edson Teixeira Mendes

  Caiu na Rede   Linha do Tempo

Viatura antiga da PMGO: Chevrolet Caravan

Pessoas

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

Fernando Arataque

Sem dúvidas uma lacuna, que jamais será preenchida.

 Doutor Orlando Naziozeno tinha algo de 
diferente, um jeito especial de cuidar das pesso-
as, uma de suas marcas. Orlando era um homem 
de fibra, mas também era muito humano com 
as pessoas. Entrou na Política, gostou tanto que 
continuou nela e foi o primeiro presidente da Fe-
deração Goiana de Municípios (FGM). O povo 
crixaense deu a ele quatro mandatos de prefeito, e 
quando se pergunta em Crixás quem foi o melhor 
prefeito da cidade na história, ninguém tem dúvi-
das em responder, “foi o doutor Orlando”.
 Sua gestão fez surgir uma nova cidade, 
tocador de obras, líder nato, diferenciado, tinha 
um dom em administrar e fazer para o povo. 
Gostava de realizar, de fazer, de inovar, de cons-
truir o novo e ver a obra feita. O mais querido, o mais amado político que já existiu de sua 
querida Crixás. Poderia tem ido mais longe na política, e perdeu a política, poderia ter 
feito ainda mais por Crixás, com certeza seria candidato ano que vem, e perdeu a cidade. E 
como perdeu, mas pelas ruas, avenidas, zona rural e bairros, a sua história é vista todos os 
dias, e seu povo agora órfão pode ver seu legado, e desta forma se lembrar todos os dias, 
do médico do povo. (Por Beto Mendes - Cenário Notícias)

Foto: Reprodução
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Santa Terezinha de Goiás Comemoração

Tonim resgata desfile cívico
para celebrar aniversário da cidade

 Quando os 
ponteiros do relógio 
marcaram quatro ho-
ras da manhã, do dia 
23 de outubro próxi-
mo passado, o prefei-
to de Santa Terezinha 
de Goiás Antônio da 
Penha Machado de 
Camargo já estava de 
pé, para dar início às 
atividades comemo-
rativas do aniversário 
do município, que co-
memorou nessa data 
seus 56 anos de eman-
cipação política e ad-
ministrativa. E a fes-
ta começou cedo, às 
05h00, com uma linda 
alvorada e queima de 
fogos, que aconteceu 
em todos os setores da 
cidade.
 Logo após, às 
07 horas, começaram 
os atendimentos so-
ciais em parceria com 
o Governo de Goiás, 
que enviou para o 
município uma equi-
pe do Vapt-Vupt para 
confecção gratuita de 
documentos. Ainda 
dentro dos serviços 
sociais oferecidos na 
programação festiva 
em comemoração ao 
aniversário do municí-
pio, a comunidade foi 
beneficiada mais uma 
vez pelo programa 
Saúde em Movimento, 
do médico missioná-
rio Dr. George Morais, 
que ofereceu gratui-
tamente à população 
consultas e exames de 
imagem como prósta-
ta, abdômen, mamo-
grafia, tireóide, ultras-
som de grávidas, entre 
outros.
 Paralelo aos 
atendimentos sociais 

que buscavam a ga-
rantia da saúde e da 
cidadania da comuni-
dade, o prefeito Tonim 
Camargo resgatou o 
civismo no município 
e promoveu um lin-
do desfile com a par-
ticipação de alunos 
das redes municipal 
e estadual de ensino, 
que saiu da Praça da 
Santa e percorreu a 
Avenida Dona Dita 
até o Paço Municipal, 
onde foi montado um 

palco para receber os 
shows que acontece-
ram à noite. Além dos 
alunos, também par-
ticiparam do desfile 
algumas autoridades 
locais como vereado-
res, secretários, prefei-
to Tonim e sua esposa 
Ivone Camargo. Usiel 
Cabral, gerente de 
desenvolvimento sus-
tentável da Secretaria 
Estadual do Meio Am-
biente e o ex-prefeito e 
presidente da Codego 

Marcos Cabral tam-
bém estiveram no mu-
nicípio e participaram 
do desfile.
 Além de levar 
de volta o desfile cívi-
co para o município, o 
prefeito Tonim Camar-
go também resgatou 
a fanfarra municipal, 
que está ensaiando 
há apenas 3 meses e 
fez bonito na avenida, 
juntamente com a Ban-
da Musical do Colégio 
Militar de Itapaci. “Era 
um sonho meu ver de 
volta esses desfiles. 
Confesso que hoje fi-
quei emocionado, me 
fez lembrar quando 
estudava no Colégio 
São Geraldo, especial-
mente por ver na ave-
nida nossa Fanfarra 
Municipal encantan-
do os que estavam ali 
para apreciar o even-
to. Parabéns ao Maciel 
pela eficiência no en-
saio de nossos alunos 
e obrigado ao pessoal 

de Itapaci que veio 
para abrilhantar ain-
da mais a nossa festa”, 
disse o prefeito Tonim 
Camargo ao Imprensa 
do Cerrado.  
 Seguindo a 
programação de even-
tos em comemoração 
aos 56 anos de Santa 
Terezinha de Goiás, 
foi servido um farto 
e delicioso almoço à 
comunidade local e 
visitantes. Logo após, 
às 14h00, as equipes 
sub 13, 16 e sub 17 do 
município receberam 
os atletas das catego-

rias de base do Atléti-
co Goiano para 3 jogos 
festivos, que aconte-
ceram no Estádio Rai-
mundão. O prefeito 
Tonim Camargo ainda 
entregou à comunida-
de obras recém-con-
cluídas no município, 
sendo a reforma do 
abrigo dos idosos e 
duas pontes, uma so-
bre o Córrego Sabarú, 
em Luzelândia, e ou-
tra sobre o Córrego 
Lajinha, na região do 
Petengo.  
 Já à noite, no 
palco, autoridades 
locais deixaram suas 
homenagens ao mu-
nicípio e, logo em 
seguida, teve shows 
com as Irmãs Freitas e 
a Banda Pedro Afonso 
e Sobrinhos. No meio 
do show das Irmãs 
Freitas, uma pausa 
para o prefeito To-
nim Camargo puxar 
o coro dos “Parabéns 
Para Você” e para um 
emocionante show 
pirotécnico. Após as 
homenagens ao muni-
cípio, o palco voltou a 
ser dos cantores, que 
agitaram o público 
presente até quase 3 
da manhã, 22 horas 
depois das homena-
gens começarem.

Além do desfile, a programação festiva ainda contou com a realização de projetos sociais, almoço para a comunidade,
 inauguração de obras e shows

Fotos: Lanuzio Vicente/ Lucivaldo Cunha

Prefeito Toninho e primeira-dama Ivone, celebrando 
o aniversário da cidade
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Santa Terezinha de GoiásEcobike

Ecobike 2019 atrai ciclistas de 3 estados diferentes

 Naquilo que 
já se tornou tradição, o 
município de Santa Tere-
zinha de Goiás foi palco 
de mais um concorrido 
passeio ciclístico e am-
biental. Trata-se do Eco-
bike 2019, que está em 
sua terceira edição e con-
tou com a participação 
de 260 ciclistas, oriundos 
de 35 cidades de 03 esta-
dos diferentes. O evento, 
idealizado e organiza-
do por Usiel Cabral, faz 
parte das comemora-
ções do aniversário de 
emancipação política do 
município e aconteceu 
na manhã do dia 20 de 
outubro, três dias antes 
da data oficial do ani-
versário da cidade, que 
esse ano completou 56 
anos de independência. 
A saída e a chegada do 
passeio se deram no Clu-
be Vila Verde, passando 
pelas principais ruas e 
avenidas da cidade.

 De acordo com 
Usiel Cabral, a quanti-
dade de participantes 
superou as expectativas 
dos organizadores, haja 
vista que, segundo ele, 
no evento do ano passa-
do foi oferecida uma pre-
miação mais atrativa, de 
R$ 15 mil reais, enquan-
to esse ano foi oferecido 
apenas R$ 4 mil e teve 
apenas 62 participantes a 
menos. “No ano passado 
cobramos uma taxa de 
inscrição de R$ 70 reais 
com premiação de quase 
15 mil, no total, com 322 
inscritos. Esse ano a taxa 
foi maior, R$ 120 reais, e 
a premiação menos atra-
tiva, apenas R$ 4 mil e, 
mesmo assim, contamos 
com 260 pessoas peda-
lando, por isso vejo o 
Ecobike como sucesso to-
tal”, disse Usiel.
 Usiel Cabral 
destaca ainda a impor-
tante parceria com a 

secretária de estado do 
meio ambiente e desen-
volvimento sustentável, 
que mandou uma equi-
pe para acompanhar o 
evento, fazendo a limpe-
za pós-rota e plantio de 
mudas ao longo da rota. 
“Aproximadamente 500 
mudas foram plantadas. 
Teve ainda o lançamen-
to da patrulha ambien-
tal mirim, que ajudou 
nesse projeto ambiental 
dentro do evento, mos-
trando que o Ecobike 
hoje é auto-sustentável, 
tanto economicamente, 
quanto ambientalmen-
te. Foram retirados da 
rota aproximadamente 
500 quilos de passivo 
ambiental, não apenas 
o lixo deixado durante 
a rota, como também re-
síduo que já estavam ali 
há anos, como restos de 
cadeiras, peças de com-
putador, garrafas de cer-
veja, entre outros itens”, 
destacou Usiel.
 Ainda de acor-
do com Usiel, o apoio da 
prefeitura, que forneceu 
a alimentação e ambu-
lância para acompanhar 
os ciclistas, foi de fun-
damental importância e 
aqui registra seus agrade-
cimentos à administração 
pública pelo respaldo. 
“Quero agradecer ainda a 
todos os ciclistas de Santa 
Terezinha de Goiás pelo 
apoio na organização 
do evento e a todos que 
vieram de fora, dando 
vida ao pedal e fazendo a 
coisa acontecer. Também 
quero agradecer Aurilene 
(Leninha), que teve um 
papel importante, por 
ficar responsável pela 
parte da alimentação e 
comunicação  do evento, 
assim como  o Jornal Im-
prensa do Cerrado e ao 

Drone Cerrado pela co-
bertura e divulgação de 
nosso evento, com uma 
cobertura excelente, dan-
do visibilidade ao Ecobi-
ke 2019, que já está entre 
os maiores eventos ciclís-
tico do estado, e que vem 
tomando uma dimensão 
espetacular, quando se 
fala em pedal”, afirma. 
 Questionado so-
bre os preparativos para 
o Ecobike 2020, Usiel Ca-
bral disse que já está sen-
do planejada uma edição 
especial, um encontro das 
edições, para a qual espe-
ra a participação de 500 a 
600 ciclistas. “Vamos reu-
nir os participantes das 
três edições em uma só, 
com uma taxa menor de 
inscrição, na faixa de ape-
nas R$ 40 a 50 reais, uma 
vez que não será preciso 
a confecção de uma nova 
camiseta, pois o ciclista 
poderá, em nosso site, es-
colher com qual camiseta 
participar. Quem não foi 
a nenhuma pagara uma 
taxa maior, pois teremos 
que confeccionar uma ré-
plica da edição escolhida 
por ele”, disse. 
 Para receber bem 
os participantes, os orga-
nizadores do evento pre-
param estacionamento, 
camisa do evento, equipe 
de apoio mecânico, hi-
dratação, café da manhã, 
lanche e almoço, além de 
carro de apoio, que acom-
panhou os ciclistas pelos 
55 quilômetros percorri-
dos. Para realizar o even-
to, Usiel Cabral contou 
com a importante parce-
ria de ciclistas de Santa 
Terezinha de Goiás e com 
o apoio de várias empre-
sas, personalidades e ór-
gãos públicos, entre elas 
a Prefeitura Municipal, 
Secretária de Estado do 

Idealizado e organizado por Usiel Cabral e Valéria Patrícia, o evento ciclístico fez parte das comemorações dos 56 anos de
emancipação política de Santa Terezinha de Goiás 

Meio Ambiente, Câmara 
de Vereadores, Ativa FM, 
O Boticário, Clube Vila 
Verde, Sávio Soares, Jota 

Importados, Plínio Paiva, 
Cremisim, Mistura Brasi-
leira, Fernanda Amaral, 
Gabriel Cabral e FGM.

Fotos: Divulgação
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Brasília/ Campos Verdes Comemoração

Noite de gala marca
celebração de dois anos da G44 Brasil

 Cerca de mil 
pessoas estiveram pre-
sentes no evento. A fes-
ta de comemoração foi 
realizada no Setor de 
Clubes Sul da capital 
Federal e foi planejada 
nos mínimos detalhes 
para comemorar as re-
alizações da empresa 
no último ano.
 O início da 
solenidade foi com 
a apresentação dos 
passos realizados à 
frente da gestão dos 
negócios no ramo da 
mineração e cripto-
moedas e como que os 
projetos consolidaram 
a empresa até aqui.
 A empresa foi 
apresentada pelos pró-
prios colaboradores 
por meio de um vídeo 
institucional que emo-
cionou a todos.
 Na sequência, 
um novo projeto de 
fabricação de joias foi 

apresentado aos par-
ticipantes em formato 
de pré-estreia.
 Com a pala-
vra, o presidente da 
empresa, Saleem Ah-
med Zaheer, agra-
deceu emocionado a 
todos os presentes e 

atribuiu a Deus o su-
cesso na realização de 
tantos projetos. Ele 
ainda destacou: “Nós 
estamos a celebrar os 
nossos dois anos de 
empresa, com mui-
ta alegria, muita fes-
ta e muita gratidão. 

Uma coisa eu sempre 
digo, eu não cheguei 
aqui sozinho. Duran-
te todo esse tempo, os 
conselhos da minha 
diretoria foram fun-
damentais. Esse apoio 
sempre melhoraram 
o processo de cresci-
mento da empresa.” 
 Josy Escobar, 
vice presidente da G44, 
reforçou o agradeci-
mento: “Nós só temos 
que agradecer. Estamos 
muito emocionados de 
ver tanto depoimento 
de pessoas que traba-
lham com a gente, de 
pessoas que mudaram 
de vida. Hoje é dia de 
agradecermos a Deus 
e agradecer também 
a cada um que tem 
acreditado no nosso 
trabalho. A G44 Brasil 
é família. E como essa 
família unida a gente 
vai sempre vencer.”
 A solenidade 

foi finalizada com um 
brinde entre os presi-
dentes, a diretoria e 
os presentes, os para-
béns à empresa e uma 

queima de fogos na 
beira do lago, durante 
cerca de dois minutos. 
Fonte: Assessoria de Im-
prensa da Empresa 

A noite da última sexta-feira (11) foi de celebração. Sócios, amigos e colaboradores da G44 se reuniram em Brasília para celebrar
o segundo aniversário da holding empresarial G44 Brasil

Fotos: Lanuzio Vicente

Presidente da G44, Saleem e vice-presidente, Josy Es-
cobar, celebrando o aniversário da empresa e apre-
sentando o novo projeto Vert Vivant
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UirapuruDia das Crianças

Em Uirapuru, Evilázio Costa
promove mais uma festa para as crianças

 O Dia das 
Crianças passaria des-
percebido por muitas 
crianças de Uirapuru 
e região, se não fosse a 
nobre ação do produ-
tor rural Evilázio Costa 
Barros, que há 13 anos 
deu início a promoção 
de uma divertida festa 
em alusão à data festi-
va, celebrada no dia 12 
de outubro. Trata-se de 
um projeto encantador 
que recebe o nome de 
“A Vitória Criança Es-
perança”, e aconteceu 
no salão de eventos do 
CACO, dia 15 de outu-
bro, quando podíamos 
ver, nos rostos dos pe-
queninos, a mais pura 
expressão de gratidão.
 De acordo com 
o idealizador do pro-
jeto, Evilázio Costa, o 
evento acontece com 
ajuda de vários parcei-
ros e sem apoio do Po-
der Público. “Graças 
a Deus e ao apoio dos 
amigos, pudemos ga-
rantir um momento de 
muita alegria, muita 
diversão em brinque-
dos como pula-pula, 
por exemplo, e distri-
buição de guloseimas, 
como algodão doce, 
pirulitos, pipocas e ou-
tros”. Uma ação lou-
vável do senhor Evi-
lázio, que se estende 
também às crianças do 
povoado de Vila Ser-
taneja.   Também deve 
desfile de beleza com a 
participação das crian-
ças da comunidade, 
que teve como vence-
doras a Manuelle, em 
primeiro lugar; Bian-
ca, em segundo lugar 
e Maria Eduarda, em 
terceiro lugar. 
 Ainda de acor-

do com Evilázio, pro-
mover a festa o enche 
de orgulho e alegria. 
Ele afirma que pretende 
continuar realizando o 
projeto enquanto esti-
ver vivo. “Sinto-me feliz 
em ver no rosto dessas 
crianças a felicidade em 
ter um dia dedicado só 
para elas. Não podemos 
mudar o mundo, mas 
trazer um pouco de fe-
licidade para as crian-
ças é muito gratificante. 
Esse projeto acontece 
pela vontade de Deus, 
por isso que sempre dá 
certo, mesmo diante das 
adversidades. Enquan-
to eu tiver vida e saúde 

o projeto vai continu-
ar, vou lutar e buscar o 
apoio dos amigos”, ga-
rantiu.
 Evilázio disse 
ainda que pretende 
ampliar a programa-
ção do evento a cada 
ano e para isso preci-
sa ampliar também o 
número de apoiado-
res, sem os quais fica 
inviável a confrater-
nização entre a crian-
çada. “Vou continuar 
buscando o apoio dos 
amigos fazendeiros da 
região, dos vereadores 
e comunidade em ge-
ral. Quero agradecer a 
cada um que nos aju-

dou nesse ano e para-
benizar nossas crian-
ças por seu dia. Minha 
mensagem a elas é que 
estudem, busquem 
conhecimentos para 
ser alguém na vida. O 
melhor caminho para 
o sucesso é através da 
educação”, disse.
 Quest ionado 
sobre as dificuldades 
encontradas para a re-
alização da festa para 
as crianças, Evilázio 
disse que foram 72 
dias de luta exausti-
va na organização da 
festa, uma ação can-
sativa, porém gratifi-
cante. “Além da festa 

em Uirapuru, também 
realizamos um festival 
de sorvetes e pula-pu-
la na Vila Sertaneja. 
Não foi fácil, pois tudo 
aconteceu sem recur-
sos, apenas com a boa 
vontade daqueles que 
nos ajudaram financei-
ramente, mas graças a 
Deus realizamos mais 
uma linda festa para 
nossas crianças”, diz 
Evilázio ao Imprensa 
do Cerrado.
 Mostrando ou-
tras qualidades suas, a 
simplicidade, humilda-
de e gratidão, Evilázio 
Costa fez questão de 
nominar todos os que o 

ajudaram na realização 
da festa das Crianças, 
e citou: Zala, Almir do 
Boi Forte Leilões, Eli-
van Carreiro, João Pra-
da, Giselda Maria, Tiúl, 
Luiz Paulo, Vantuílio 
Nunes, Luiz Monteiro, 
Vereador Ronaldo de 
Brito, Clarice Carvalho, 
Dra. Márcia do Bity, 
Nazaré da EFAU, Prof. 
João Antônio, José Car-
los, Bia do João, Vere-
ador Adair de Paula, 
Jean do Inácio, Jean do 
Jonas, Romary, Moda 
Baby, A Capricho Mo-
das, Loja Veste Bem, 
Xerife Modas, Loja Li-
derança, Loja Super 10, 
Átrios Modas Crixás, 
Zé do Retalhão, O.P. 
Confecções, Duetto 
Modas.
 Também fo-
ram parceiros, Joelmar 
de Oliveira, Alian-
ça Eletrodomésticos, 
Thaynara Angélica, 
Carrerim, Goiás Agro-
pecuária, Atitude.
Com, Destak, Neilton, 
Antônio Neto, Rena-
ta Barros, Tawander, 
Adelones da Silva, 
Pastor Sinair, Genildo 
Alves, Adolfo/Flora, 
Marcão Cowboy, Tião 
Resende, Supermerca-
do Super Mais, Maria 
Euzi, Lilioza da Costa, 
Zé da Lagoinha, Apa-
recida Maria Garcia, 
Rei do Gás, KMC Mo-
das, Maylson da Luz, 
Syberlan/Agenir, Zé 
do Job, Dimilson, Iná-
cio da Luz, Daniela, 
Vereador Aroldo Mon-
teiro, Luizão Motos, 
Vereadora Brasília Fa-
gundes, Dr. Roberto, 
Dra. Renata, Neuza, 
Eva do Aroldo e Moto 
Peças Rio Crixás.  

Esse é o 13º ano que o produtor rural garante a alegria da criançada de Uirapuru e região, sem apoio do Poder Público

Fotos: Divulgação

Crianças agradecendo os presentes ao organizador 
Evilázio Costa

Pipoca e algodão doce não faltaram na festa de come-
moração ao Dia das Crianças
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Pilar de Goiás Aniversário

 O bicentenário 
município de Pilar de 
Goiás completou no úl-
timo dia 05 de outubro, 
66 anos de emancipação 
política e 278 anos de 
história, o que foi cele-
brado pela comunidade 
e visitantes com muita 
festa, realizada pela Pre-
feitura, com apoio da 
Câmara de Vereadores. 
Na programação, shows 
com artistas de reco-
nhecimento nacional, 
entrega de benefícios 
e uma linda cavalgada 
que saiu da fazenda do 
vice-prefeito João Grilo, 
que está sempre ao lado 
do prefeito Sávio Soa-
res, contribuindo para o 
sucesso visível da admi-
nistração, com destino 
ao local da festa, no cen-
tro da cidade.
 Com uma gra-
de de shows variada, 
o prefeito Sávio conse-
guiu agradar todos os 
públicos, levando para a 

abertura do evento, que 
aconteceu de 03 a 05 de 
outubro, o renomado 
cantor Amado Batista, 
que arrastou uma ver-
dadeira multidão para 
Parque de Eventos, local 
da festa, com músicas 
que embalam corações 
há décadas como Prin-
cesa, Meu ex Amor, 
Seresteiro da Noite e 
Secretária. Já no dia se-
guinte, 04 de outubro, 
a jovem revelação do 
sertanejo universitário 
Jefferson Moraes subiu 
ao palco para um show 
que ficará para sempre 
na memória da comu-
nidade local e visitantes. 
Cantor e compositor, o 
jovem cantor paranaen-
se apresentou músicas 
de sua autoria e inter-
pretou outros renoma-
dos artistas, levando o 
público à loucura.
 Para fechar 
a festa com chave de 
ouro, o prefeito Sávio 

contratou, para o último 
dia de festa, as duplas 
Renan & Ray e Hugo 
& Guilherme, outra 
revelação do mundo 
artístico. É importante 
lembrar, que a prefei-
tura realizou todos es-
ses shows sem custos 
à comunidade e aos 
visitantes. Ainda teve o 
camarote Vai BB, onde 
também aconteceram 
outros shows, inclusive 
da DJ Márcia Cardoso. 
“Graças a Deus conse-
guimos realizar mais 
uma festa bem sucedida 
e atribuo isso a um tra-
balho feito em equipe 
por nossos servidores, a 
quem agradeço pela de-
dicação. Agradeço ain-
da o apoio da Câmara 
de Vereadores, do Bra-
desco, da LEAGOLD e 
da DC Martins”, disse o 
prefeito Sávio.
 Além dos shows 
e da cavalgada, a pro-
gramação festiva ainda 

contou com desfile estu-
dantil, realizado na ma-
nhã do dia 03, e entrega 
de um trator para aten-
der os produtores rurais 
do município. A máqui-
na foi entregue pelo pre-
feito Sávio com alguns 
implementos agrícolas 
como grade aradora, 
pulverizador, carreta e 
plantadeira. “Esse é um 
benefício muito impor-
tante para melhorarmos 
ainda mais nosso traba-
lho na zona rural. Quero 
agradecer ao governa-
dor Ronaldo Caiado, 
que destinou a emenda 
para nós quando ainda 
era senador. Já foram 
dois tratores enviados 
por ele e, somando, fo-
ram 03 tratores adqui-
ridos em nossa gestão. 
Esse é o nosso compro-
misso de continuar tra-
balhando com serieda-
de, em prol do homem 
do campo, da agricul-
tura familiar e de nossa 

comunidade como um 
todo”, disse o prefeito. 
 Com um público 
estimado em 20 mil pes-
soas, durante os 03 dias 
de festa, o evento desse 
ano, que já faz parte do 
calendário festivo da re-
gião e do Estado, recebeu 
uma grande quantidade 
de visitantes, que não 
economizaram elogios 
à organização da festa, a 
exemplo da jovem Lú-
cia Souza, que mora em 
Anápolis, mas participa 
da festa há 02 anos. “Vim 
esse ano exclusivamente 
para prestigiar o evento. 
Não conhecia a festa da 
cidade. Vim a primeira 
vez no ano passado, para 
ver o show de Gustavo 
Lima e me encantei por 
tudo aqui. Uma cidade 
linda. Já participei de 
algumas festas na re-
gião e posso dizer que 
Pilar de Goiás está rea-
lizando a melhor de to-
das”, disse a visitante.

Prefeitura celebra
278 anos de história de Pilar de Goiás

Foram 03 dias de festas com grandes shows realizados de portões abertos. Também teve entrega de equipamentos
agrícolas e uma linda cavalgada

 Além do grande 
público, várias autorida-
des de cidades da região 
e do estado estiveram 
no município de Pilar 
de Goiás para prestigiar 
o evento alusivo aos 
seus 278 anos de história 
e 66 anos de emancipa-
ção, entre elas prefeitos 
e vereadores de cidades 
vizinhas como Haroldo 
Naves (Campos Ver-
des), Zazá Elói (Hidro-
lina), Jacob (São Luiz do 
Norte) Plínio Paiva (Cri-
xás), além do  deputado 
estadual Bruno Peixoto 
deputado federal José 
Nelton e do vice-gover-
nador Lincoln Tejota. 
“Foi muito bom receber 
todos vocês aqui. No 
ano que vem faremos 
uma festa ainda maior 
para comemorarmos 
mais um ano de história 
de nossa cidade, uma 
história que me orgulha 
por fazer parte dela”, fi-
naliza o prefeito Sávio.
Fotos: Lanuzio Vicente/ Deivis Rodrigues



Outubro de 2019www.imprensadocerrado.com.br8    |

Pilar de GoiásCâmara Municipal

 Durante a pro-
gramação festiva para 
celebrar o aniversário 
de emancipação polí-
tica do município de 
Pilar de Goiás, que é 
comemorado dia 05 de 
outubro, o presidente 
da Câmara Municipal 
daquele município, An-
dré o Corsini do Carmo 
(MDB), realizou uma 
concorrida cerimônia 
de inauguração da am-
pliação e adequação do 
Plenário Martinho Dias 
Souto, que ficou total-
mente de cara nova e 
com maior espaço para 
melhor atender a comu-
nidade e os vereadores. 
Além da ampliação do 
plenário, o presidente 
André Corsine ainda 
investiu na melhoria 
do sistema de som, mo-
bilhas novas, galeria 
de ex-presidentes e en-
tregou um carro Ônix 
0 km, que será usado 
pelo Poder Legislativo.

 As eleições mu-
nicipais de 2020 estão se 
aproximando e os grupos 
políticos começam a se 
movimentar. Em Pilar de 
Goiás, o grupo de apoio 
do atual prefeito Sávio 
Soares deve apresentar 
um nome forte para o 
projeto de continuidade 
da atual administração, 
já que o prefeito tem 
mostrado força política e 
mantém sua base unida 
em um só projeto. Dos 
9 vereadores que com-
põem o Poder Legislati-
vo, o prefeito conta com o 
apoio de 8.
 Recentemente o 
prefeito Sávio, com seu 
vice João Grilo e seu pai 
Vateco, se reuniu com 
esses 8 parlamentares 
para discutir benefícios 
para o município, como 
obras futuras. Além de 
assuntos relacionados às 
ações da administração, 
questões para o ano elei-
toral que se aproxima 
também estiveram em 
pauta, ficando claro que 

 O evento, que 
aconteceu na tarde do 
dia 04, um dia antes da 
data oficial do aniversá-
rio do município, contou 
com a presença de auto-
ridades locais, entre elas 
o prefeito Sávio Soares 
e o vice-prefeito João 
Grilo, ex-presidentes da 
Câmara e uma grande 
quantidade de popu-
lares. Todos puderam 
degustar um apetitoso 
coquetel oferecido pela 
Casa. “Entregar essa 
obra é motivo de muita 
alegria para mim. Para 
conseguir executar a 
obra e adquirir o carro, 
tivemos que economizar 
e, para isso, contamos 
com o apoio de todos os 
vereadores. Essas con-
quistas têm um pouco de 
cada um dos vereadores, 
pois sozinhos não faze-
mos nada”, disse André, 
em sua fala.
 Em entrevista 
ao nosso periódico, o 

estarão unidos no pleito 
que se aproxima. Com 
isso, a base do prefeito 
tem grande chance de 
eleger seu sucessor, seja 
qual for o nome escolhi-
do pelo grupo.
 Importante res-
saltar, que todas as pro-
posições da administra-
ção que chegam à Casa 
Legislativa são discutidas 
e aprovadas pelos par-
lamentares. Até hoje ne-
nhuma foi rejeitada. Esse 
quadro deve se manter 
até 2020, o que deve favo-
recer politicamente o can-

presidente André Corsi-
ni disse que a data para 
a entrega dos benefícios 
foi escolhida por orien-
tação do ex-prefeito e 
ex-presidente da Câma-
ra Vateco, mentor polí-
tico do grupo no muni-
cípio. “Deixamos para 
entregar oficialmente a 
reforma e esse veículo 
um dia antes do ani-
versário da cidade para 
assim simbolizar a en-
trega de um presente de 
aniversário para o mu-
nicípio, haja vista que os 
serviços aqui realizados 
e esse carro vêm de en-
contro à necessidade de 
melhorar cada vez mais 
nosso atendimento jun-
to à comunidade”, afir-
ma o presidente.
 Ainda segundo 
o presidente, a aquisi-
ção do carro vai garantir 
uma atuação mais eficaz 
da Casa e acabou bene-
ficiando outro setor do 
município, pois, segun-

didato da base à suces-
são, pois o prefeito Sávio 
está fazendo um bom tra-
balho e isso certamente 
vai refletir na campanha 
eleitoral de 2020, benefi-
ciando o candidato esco-
lhido pela base. De acor-
do com o prefeito Sávio, 
a base seguirá unida o 
ano que vem. “Vejo que 
nossa base tem compro-
misso com o desenvolvi-
mento de Pilar de Goiás 
e eu acredito que isso é 
maior que as questões 
individuais e de grupo”, 
declarou o prefeito.

do ele, o carro antigo da 
Câmara foi repassado 
para a prefeitura, que o 
está utilizando para o 
transporte de alunos da 
zona rural. “Quero apro-
veitar o momento para 
parabenizar nosso mu-
nicípio e nossa gente por 
seus 278 anos de história 
e 66 anos de emancipa-
ção política. Agradeço 
ao prefeito Sávio, à co-
munidade e aos demais 

 Vale ressaltar, 
que quando foi reeleito 
para seu segundo man-
dato, em 2016, o grupo 
do prefeito elegeu 05 
vereadores e a oposição 
04. Desses quatro eleitos 
pela oposição, 03 estão 
hoje na base do prefeito 
por acreditar na admi-
nistração, aprovando 
seus projetos e cami-
nhando juntos com os 
outros cinco vereadores, 
o que mostra que o go-
verno está indo no cami-
nho certo, uma vez que 
conquistou o aval dos 

colegas vereadores pelo 
apoio”, diz.
 Sobre a galeria 
dos ex-presidentes da 
Câmara, o vereador An-
dré Corsini disse que 
ela foi pensada para 
homenagear e reconhe-
cer o trabalho daqueles 
que muito fizeram pelo 
município. “Cada ex-
-presidente que por aqui 
passou fez sua parte, 
contribuiu para a evolu-

parlamentares. Sobre as 
eleições de 2020, o pre-
feito diz que na hora cer-
ta será definido o nome 
que o grupo aclamar. 
 “Não será uma 
escola minha e sim do 
grupo. Será aquele que 
tiver a aprovação do 
povo. Temos muitas 
obras e programas para 
a serem realizadas ain-
da nesses 14 meses de 
gestão que me faltam e é 
nisso que estamos foca-
dos. Nosso sucesso nas 
eleições será reflexo des-
se trabalho”, diz Sávio.
 O prefeito disse 
ainda, que o fortaleci-
mento do grupo se deu 
pelo fato de, ao vencer as 
eleições, ele e sua equipe 
de trabalho desceu do 
palanque e passou a exe-
cutar um projeto voltado 
para o município, esque-
cendo partido e convi-
dando todos os verea-
dores a participar desse 
projeto em prol do povo, 
e isso aconteceu. “Hoje 
temos o apoio de 5 ve-

ção da estrutura física de 
nossa Casa e, como for-
ma de agradecimento e 
reconhecimento, resolve-
mos eternizar suas histó-
rias nessa galeria. Quero 
lembrar que ainda temos 
os títulos de cidadania, 
que vamos entregar em 
breve às pessoas que 
contribuíram para nosso 
município. Marcaremos 
uma sessão solene para 
isso”, concluiu. 

readores eleitos na base 
(Anielma, André Corsi-
ne, Leleu, Loro e Vilci-
rene) e outros 03 (Nico 
do João Paulino, Hélio 
Gonzaga e Ronivon dos 
Reis) que vieram da opo-
sição para somar e foram 
bem acolhidos por todos 
nós. Estão nos ajudando 
a administrar a cidade e 
nos fortalecendo ainda 
mais para as eleições do 
ano que vem”, concluiu 
o prefeito. 
 Além da união, 
a base aliada do prefeito 
que tem o apoio da maio-
ria absoluta dos vereado-
res, conta com outro fator 
positivo para o projeto 
eleitoral: a boa aceitação 
popular da administra-
ção, haja vista que pes-
quisa recente mostra que 
a gestão do prefeito Sávio 
conta com a aprovação 
de 80% da comunidade e, 
com esses requisitos, pos-
sivelmente ele fará seu 
sucessor, já que tem uma 
base unida e boa aprova-
ção popular.

André Corsini inaugura novo plenário da Câmara Municipal

Prefeito Sávio mostra força e mantém base unida

Além da ampliação e adequação do espaço, o presidente da Casa ainda entregou mobilha nova, galeria de ex-presidentes 
e um carro 0km para o legislativo

Boa administração e unidade da base para as eleições do ano que vem fortalecem o grupo e podem garantir sua
continuidade na sucessão do prefeito

Fotos: Lanuzio Vicente

População fez questão de comparecer para conhecer o novo espaço da Câmara 
Municipal

Prefeito e vice-prefeito, recebendo vereadores e o líder político, Vateco em seu gabinete

Foto: Divulgação
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Campos Verdes Infraestrutura

 Desde que assu-
miu a administração do 
município de Campos 
Verdes, o prefeito Ha-
roldo Naves deu início 
a um audacioso projeto 
de construção de obras 
de infraestrutura urbana 
e rural, que tem garan-
tido uma agenda aper-
tada de entrega desses 
benefícios, um ato que se 
tornou comum naquele 
município. A cerimô-
nia de entrega de obras 
mais recente realizada 
em Campos Verdes, pela 
atual administração, 
aconteceu no final da 
tarde do último dia 27 de 
outubro, com direito a 
show o vivo com a dupla 
sertaneja crixaense Gil-
mar e Amarildo. Agora, 
são 69 obras inaugura-
das pelo prefeito Harol-
do, em sua gestão. 
 Na ocasião, o 
prefeito Haroldo Naves 
entregou oficialmente à 
comunidade uma pra-
ça com parque infantil 
construída em parceria 
com o Ministério do Tu-
rismo no Bairro Clotilde 
Catão (Populares), que 
além de embelezar o se-
tor garante um espaço 

 Nesta sexta-feira 
(25), o prefeito Haroldo 
Naves, a primeira-dama 
Paulenia Lopes e a equi-
pe da secretaria de Assis-
tência Social, promoveu 
a entrega de 200 cestas 
básicas com alimentos 
não-perecíveis às famí-
lias que têm acompanha-
mento da pasta. Con-

de lazer aos moradores 
locais; também entregou 
54 mata-burros, que visa 
melhorar o escoamento 
da produção rural, por 
meio do Ministério da 
Agricultura, e a reforma 
e modernização do Cam-
po Society, que recebeu 
iluminação, arquiban-
cada e em sua volta foi 
construída uma pista de 
Cooper. Para essa obra, o 
prefeito teve o apoio do 
Ministério do Turismo. 
“São obras estruturais 
que vão garantir mais 
qualidade de vida à co-
munidade”, disse o pre-
feito Haroldo.
  No mesmo ato 
de inauguração dessas 

tendo arroz, feijão, óleo, 
macarrão, leite em pó e 
diversos outros itens, a 
iniciativa - realizada com 
a doação de alimentos 
durante a Feira das Es-
meraldas e recurso pró-
prios, contempla os es-
forços da administração 
pelo desenvolvimento 
social, acolhimento hu-

três obras, o prefeito Ha-
roldo Naves, juntamente 
com os vereadores pre-
sentes e primeira-dama 
Paulênia Lopes, também 
entregou 30 kits feira, 
com uma banca de ex-
posição para o pequeno 
produtor, uma ação que 
visa o fortalecimento da 
agricultura familiar no 
município. Esse bene-
fício chegou a Campos 
Verdes por meio de par-
ceria da administração 
com a Secretaria Es-
pecial de Agricultura 
Familiar e do Desen-
volvimento Agrário do 
Governo Federal e será 
utilizado pelos produ-
tores durante a feira.  

manizado, e uma melhor 
igualdade de condições 
à população. 
 A primeira-da-
ma Paulenia explica que 
para o cadastramento, 
foram preconizadas as 
famílias que vivem em 
situação de vulnera-
bilidade social. “Esse 
cuidado é para que as 

 De acordo com 
o prefeito Haroldo Na-
ves, a entrega de mais 
esses benefícios à co-
munidade representa o 
resgate de todos os com-
promissos que foram 
firmados em campanha. 
“Apesar da grave crise 
econômica que o Brasil 
vem enfrentando, esta-
mos dando conta de ge-
rar emprego e renda em 
nosso município e de 
melhorar a infraestrutu-
ra da cidade. Para isso, 
estamos fazendo uma 
gestão com foco. Elimi-
namos a política antiga, 
reduzimos secretarias 
de 10 para 03, cortamos 
cargos comissionados 

cestas básicas sejam 
entregues para famílias 
que realmente preci-
sem. Nós sabemos que 
as necessidades são 
muitas e as pessoas ne-
cessitadas também, por 
isso, nossa prioridade é 
contemplar aqueles que 
conhecemos o histórico 
e que já são acompa-

que eram desnecessá-
rios, aperfeiçoamos os 
serviços públicos e bus-
camos um bom relacio-
namento em Brasília e 
em Goiânia, para garan-
tir a chegada dos benefí-
cios”, afirma o prefeito.
  Ainda de acor-
do com o prefeito, essas 
obras e benefícios só es-
tão sendo viabilizados 
por conta da credibi-
lidade da administra-
ção junto ao povo, que 
atendeu ao pedido do 
prefeito e deu votação 
expressiva aos candida-
tos a deputado federal 
e estadual apoiados por 
sua base, nas eleições 
de 2018. “Com esse res-
paldo da população nas 
urnas, temos mais força 
e maiores condições de 
cobrar as emendas de 
nossos representantes, e 
graças a Deus os recur-
sos estão vindo. Temos 
o reconhecimento da 
população. Nossa ad-
ministração conta com 
mais de 76% de aprova-
ção e isso nos estimula 
a trabalhar ainda mais, 
pois entendemos que 
estamos no caminho 
certo”, disse Haroldo.

nhados pelos nossos 
serviços assistenciais”, 
ressaltou.
 Para o prefeito, o 
foco é continuar aprimo-
rando o trabalho social 
que vem sendo desen-
volvido junto à comuni-
dade, visando à garantia 
dos direitos e dignidade 
das famílias anadienses. 

Novos benefícios
 
 Em Campos 
Verdes a máquina ad-
ministrativa não para de 
trabalhar e novos recur-
sos para obras chegam 
quase que simultane-
amente. Prova disso, é 
que já no ato de inau-
guração das três obras 
acima citadas, o prefeito 
Haroldo Naves e demais 
autoridades presentes 
assinaram a ordem de 
serviço para início da 
pavimentação asfálti-
ca, sinalização viária e 
construção de calçadas 
no Bairro Clotilde Catão, 
casas populares, com in-
vestimentos do Ministé-
rio do Desenvolvimento 
Regional, outro resgate 
de compromissos da ad-
ministração. “Não nos 
casaremos de buscar re-
cursos para nossa cida-
de. Além disso, estamos 
resgatando a mineração 
para gerar emprego 
para nossa gente e renda 
para o município. Esta-
mos confiantes em rela-
ção ao futuro, haja vista 
que o próximo ano é 
ainda mais promissor”, 
finaliza o prefeito.

“Aplicar recursos em ini-
ciativas solidárias como 
essa, que significam mais 
qualidade de vida e saú-
de com comida à mesa, 
é sinônimo de felicidade 
para todos nós. Nosso 
objetivo é que essas en-
tregas sejam ampliadas 
para mais famílias”, dis-
se Haroldo Naves.

 Prefeito Haroldo Naves inaugura mais duas
obras e entrega outros benefícios em Campos Verdes

Prefeitura de Campos Verdes contempla 200 famílias 
com entrega de cestas básicas

Modernização do campo society, praça pública e mata-burros são entregues à comunidade. Agora, são 69 obras inauguradas
pelo prefeito Haroldo em sua administração 

Prefeito Haroldo e Paulênia Lopes, entregando novos espaços de lazer aos muní-
cipes de Campos Verdes

Fotos: Lanuzio Vicente/ Lucivaldo Cunha

Fotos: Divulgação
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EDITAL DE CITAÇÃO
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 15 DIAS, 

NA FORMA ABAIXO.

ROSANGELA MARIA MANFREDI, Oficial do Cartório 
de Registro de Imóveis de Pilar de Goiás-GO, distrito judici-
ário da Comarca de Itapaci, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições como lhe faculta a Lei,

FAZ SABER,
a todos que o presente edital, com o prazo de  15 dias virem 
ou dele tiverem conhecimento, que neste oficio corre seus 
trâmites um processo nº 01/2019, de USUCAPIÃO ES-
PECIAL ADMINISTRATIVO, Uma gleba de terras rural, 
denominada FAZENDA POUSO ALTO, no município de 
Guarinos-Go, integrante deste município de Pilar de Goi-
ás-GO, com a área de 20.14.48ha, em terras de serrado de 
cria e cultura, localizada na BR-439, Pilar a Guarinos/Santa 
Terezinha de Goiás-Go, numa distância de 30 Km, sendo  15 
até Guarinos, mais 15km a esquerda no sentido Santa Tere-
zinha, dentro das divisas certas e exatas, na conformidade 
do memorial descritivo expedido pelo agrimensor creden-
ciado, Agnel Darcy de Souza, CFT 4181902013-4 CRT1, em 
24/09/2019, que tais: “Inicia-se no vértice denominado 
M01, deste parte confrontando com Juvenil Venâncio Xa-
vier, com o azimute de 138°29’59” e 107,75m, até o vértice 
MO2; deste passa a confrontar com Orestes Venâncio Xa-
vier, com o azimute de 195°30’56” e 514,76m, até o vértice 
M03; deste passa a confrontar com Minervina Venâncio Sil-
va, com o azimute de 289°29’19” e 86,56m, até o vértice M04, 
localizado na margem direita de uma vertente; deste segue 
por esta vertente no sentido de sua jusante, indo até o vérti-
ce M05, localizado nesta mesma vertente; deste segue con-
frontando com Minervina Venâncio Silva, com o azimute de 
257°41’43” - 347,15m, até o vértice M06, localizado na mar-
gem direita do Rio Caiamar; deste segue margeando este rio 
no sentido de sua jusante, indo até o vértice M07, também 
localizado na margem direita deste referido rio; deste passa 
a confrontar com Juvenil Venâncio Xavier, com os seguin-
tes azimutes e distâncias: l00°09’36” - 380, 62m, até o vértice 
M08; 34°17’52” - 409,79m, até o início desta descrição, no 
vértice N01” registro no Cartório de Registro de Imóveis 
de Pilar de Goiás – GO, sob o nº 363, fls.89vº, do livro 3-A 
em 20/05/1956.; na forma do artigo 1.071 do novo Código 
Processo Civil, promovido por NAZARENO VENÂNCIO 
XAVIER e sua companheira VALDIRENE AVELINO DA 
SILVA, em desfavor de GRACIANO VENANCIO XAVIER,  
não sendo possível citá-los pessoalmente, cita-os pelo pre-
sente a comparecer neste oficio, sediado  na Av. Central, s/
nº Qd; 08, Lt.04, centro, Pilar - GO. CITA-OS para ciência de 
terceiros eventualmente interessados que poderão manifes-
tar no prazo de 15 dias subsequentes à publicação, cuja 2ª 
via fica afixada no local de costume. Dado e passado nesta 
cidade de Pilar de Goiás - GO., aos 09/10/2019. Eu,¬¬___, 
oficial que o digitei, conferi e dou fé. 

Rosangela Maria Manfredi
Oficial do Cartório de Registro de Imóveis

PILAR DE GOIÁS DESENVOLVIMENTO MINERAL 
S.A., CNPJ: 21.823.063/0001-18,  torna público que requereu 
junto à SEMAD - Secretaria de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável do Estado de Goiás, a  Licença de 
Exploração Florestal – Processo SINAFLOR n° 25200027, 
para supressão de 1,053 ha, sendo 0,325 em Floresta Esta-
cional Semidecidual e 0,728 ha em Cerrado Aberto Baixo, 
para o Alteamento a Jusante da Barragem de Contenção de 
Rejeitos do empreendimento,  localizada na Fazenda Del-
gado rodovia GO-154 km 06, Zona Rural, no municípo de 
Pilar de Goiás – GO.

Nova GlóriaImprobidade

Preso trio suspeito de
agir com violência em Uirapuru

 Um homem e 
dois adolescentes de 
idade foram captura-
dos pelo Comando de 
Operações de Divisas 
(COD), braço da Polí-
cia Militar de Goiás, no 
município de Nova Cri-
xás, em Goiás, durante 
abordagens na tarde de 
quinta-feira (31). O trio é 
suspeito de roubar dois 
carros, uma moto e seis 
estabelecimentos comer-
ciais em Uirapuru, cida-
de a 107 quilômetros de 
Nova Crixás.
 O capitão Almei-
da, do COD, destacou a 
agressividade com que 

os suspeitos trataram 
as vítimas. “As pessoas 
nos relataram que eles 
chegavam agredindo de 
forma gratuita e até ati-
ravam para intimidar”, 
revela.
 Os dois menores 
tentaram fugir pulan-
do muros de casas, mas 
acabaram dominados e 
presos no final de uma 
rua. Após uma conver-
sa, os adolescentes en-
tregaram a identidade 
e o endereço de mais 
cinco comparsas. Ape-
nas um foi encontrado e 
capturado pela polícia.
 Na delegacia de 

Polícia Civil de Nova 
Crixás, os detidos con-
fessaram a participação 
nos roubos e também 
que fazem parte de uma 
facção criminosa insta-
lada na região com o in-

tuito de praticar crimes. 
Agora a Justiça de Goiás 
fica responsável em rea-
lizar a audiência de cus-
tódia e as providências 
judiciais cabíveis. Rafael 
Oliveira - Do Mais Goiás

Uso particular de veículo oficial leva MP a acionar 
prefeito de Nova Glória, primeira-dama e vereador

 O Ministério 
Público de Goiás (MP-
-GO) propôs ação civil 
de improbidade contra 
o prefeito de Nova Gló-
ria, Carlos Luiz de Oli-
veira; a primeira-dama 
e secretária de Assistên-
cia Social, Maria Leda 
Cabral de Oliveira, e o 
vereador José Francisco 
Costa Cavalcante, em 
razão do uso de veícu-
los oficiais para atender 
interesses particulares. 
O promotor de Justiça 
Marcos Alberto Rios 
sustenta que os três 

agentes públicos agiram 
em afronta aos princí-
pios da moralidade, da 
legalidade e da impes-
soalidade, que regem a 
administração pública, 
bem como geraram da-
nos aos cofres públicos.
 No processo, 
uma das partes deman-
dadas é a primeira-da-
ma do município que, 
na condição de secretá-
ria, usou o carro do ór-
gão para visitar a filha 
em Rialma, ocasião em 
que, inclusive acabou se 
envolvendo em um aci-

dente, causando danos 
ao veículo, avaliado em 
mais de R$ 2,5 mil. A 
viagem foi realizada no 
dia 12 de agosto do ano 
passado, um domingo. 
Portanto, fora do horá-
rio de trabalho e sem 
razão que justificasse.
 Outro réu na 
ação é o vereador José 
Francisco, que dirigiu 
a ambulância do muni-
cípio para transportar 
uma paciente até Goi-
ânia, sem autorização 
da Secretaria de Saúde 
de Nova Glória. “Essa 

seria uma atribuição do 
motorista oficial do mu-
nicípio, e, assim como a 
primeira-dama, o acio-
nado também colidiu 
o veículo”, afirmou o 
promotor. O acidente 
aconteceu na madruga-
da de 15 de setembro do 
ano passado, próximo à 
cidade de Uruana.
 Por fim, respon-
de à ação o prefeito de 
Nova Glória, Carlos 
Luiz de Oliveira, que 
permitiu o uso de veícu-
lo e maquinário oficiais 
para promover obra de 

particular. A ordem de 
serviço incluiu o carre-
gamento de cascalho, 
em 40 viagens, em dois 

caminhões da prefei-
tura. (Cristiani Honório/ 
Assessoria de Comunica-
ção Social do MP-GO) 
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Crixás Festividades

Em Crixás, 14ª edição do Festival do Pequi reúne 
comidas típicas e apresentações nacionais

 Mais uma vez o 
tradicional Festival Cul-
tural e Gastronômico do 
Pequi realizado em Cri-
xás, pela Prefeitura, como 
parte das comemorações 
do aniversário de eman-
cipação política do muni-
cípio foi sucesso absoluto 
de público e crítica. Mi-
lhares de pessoas presti-
giaram o evento que esse 
ano, que está em sua 14ª 
edição e aconteceu entre 
os dias 30 de outubro e 
03 de novembro, na feira 
coberta, que foi especial-
mente preparada para 
comportar a maior quan-
tidade possível de pesso-
as na área dos shows e 
na praça de alimentação. 
O local contou com uma 
mega estrutura de palco, 
luz e som, para receber 
os grandes artistas que se 
apresentaram esse ano.
 Para animar o 
evento, o prefeito Plínio 
Paiva contratou canto-
res de renome nacional 
como o fenômeno musi-
cal do momento, o gru-
po “Os Barões da Pisa-
dinha”, que com muito 
pancadão, forró e arrocha 
levou o grande público 
presente à loucura, na 
abertura da festa, dia 30 
de outubro, data oficial 
do aniversário de 66 anos 
de emancipação política 
da cidade. A banda, de 
origem baiana, cantou 
seus maiores sucessos, 
que estão na boca do 
povo como: “Tá Roche-
da”, “Já que me ensinou 
a beber”, “Mamãe que é 
mamãe”, entre outras.
 Além de Os Ba-
rões da Pisadinha, ainda 
passaram pelo palco da 
festa o cantor sertanejo 

Kleo Dibah, dia 31 de ou-
tubro; PH e Michel, dia 1º 
de novembro e Fernando 
e Alessandro, dia 02 de 
novembro e, no domin-
go, dia 03 de novembro, 
uma eletrizante domin-
gueira automotiva. Além 
disso, o evento ainda con-
tou com a participação 
das DJs Márcia Cardoso 
e Lô Fernandes. Também 
teve a escolha da miss e 
mister Crixás 2019, com a 
participação de lindas ga-
rotas e garotos. Na praça 
de alimentação, festival 
gastronômico com deli-
ciosas iguarias à base do 
pequi. “Graças a Deus 
conseguimos promover 
mais uma grande festa 
para comemorar o ani-
versário de nossa cidade 
e agradeço a todos que, 
de alguma forma, nos 
ajudaram para o suces-
so desse evento”, disse o 
prefeito Plínio.
 Além do Festival 
Cultural e Gastronômico 
do Pequi, também acon-
teceu o tradicional desfi-

le cívico e cultural pelas 
principais ruas e aveni-
das da cidade, o qual foi 
prestigiado por um gran-
de número de populares, 
que se posicionaram na 
calçada, e por autorida-
des políticas do municí-
pio e do estado, como o 
prefeito Plínio, vice-pre-
feito Dr. Junior, vereado-
res e secretários munici-
pais e o vice-governador 
de Goiás Lincoln Tejota, 
que fez questão de pres-
tigiar o evento, visitando 
os estandes na praça de 
alimentação para degus-
tar pratos diversos como 
o tradicional frango cai-
pira ao molho de pequi, 
tapioca com recheio de 
pequi, licores, entre ou-
tros. O vice-governador 
também participou da 
abertura oficial do Festi-
val e prestigiou o show 
dos Barões da Pisadinha.  

Entrega de Benefícios

 No dia do ani-
versário do município, 

30 de outubro, o prefei-
to Plínio Paiva, junta-
mente com o vice-pre-
feito Dr. Junior e outras 
autoridades locais, en-
tregou à comunidade 
crixaense o centro ci-
rúrgico do hospital mu-
nicipal, após o mesmo 
passar por reformas, 
atendendo normas da 
vigilância sanitária. Na 
ocasião, ainda foram 
entregues para o muni-
cípio um micro-ônibus, 
um carro 0 km para 
atender a saúde e uma 
nova Van, que chega-
ram ao município atra-
vés de emendas parla-
mentares. “Queremos 
agradecer ao deputado 
estadual Iso Moreira 
pela emenda que nos 
garantiu a aquisição da 
van; ao deputado fede-
ral Vecci pelo ônibus e à 
deputada federal Mag-
da Mofatto pelo carro 
para atender as deman-
das da secretaria muni-
cipal da saúde”, diz o 
prefeito Plínio.

O evento faz parte das comemorações do aniversário de emancipação do município, que completou 66 anos no último dia 30 de outubro

Fotos: Lanuzio Vicente e Kassia Ferraz

 De acordo com 
o prefeito Plínio Paiva, 
é importante incremen-
tar e dar continuidade 
ao evento, já que ele  
tornou uma tradição no 
município e região, um 
dos eventos mais aguar-
dados do estado. “Ob-
servamos que a cada 
ano que passa o festival 
vem crescendo, com um 
público cada vez maior, 
mais pessoas de fora, e 
isso acaba divulgando 

ainda mais nossa festa. 
Foi muito gratificante 
para nós, na condição de 
administradores do mu-
nicípio, poder promover 
essa festa para celebrar 
o aniversário de nossa 
querida cidade e ain-
da entregar benefícios 
ao povo. Parabéns Cri-
xás por seus 66 anos de 
história e parabéns ao 
nosso povo por ajudar a 
construir essa história”, 
finaliza o prefeito.
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Pilar de GoiásMineração

 Durante a fes-
ta de aniversário do 
município de Pilar de 
Goiás, a Pilar de Goi-
ás Desenvolvimento 
Mineral S/A, do Gru-
po Leagold Mining, 
montou um Stand de-
nominado “Mundo 
Mineração” logo na 
entrada do Parque de 
Eventos daquele mu-
nicípio, que recebeu 
uma grande estrutura 
para a festa que acon-
teceu entre os dias 03 e 
05 de outubro, com en-
trada franca. Centenas 
de pessoas comparece-
ram ao estande, entre 
elas o prefeito Sávio 
Soares, que fez ques-
tão de visitar e conhe-
cer um pouco mais do 
mundo da mineração e 
o gerente sul-africano 
da empresa, Anstru-
ther Bradley.
 No stand 
“Mundo Mineração”, 
a empresa apresentou 
as práticas respon-
sáveis adotadas pela 
companhia em suas 
operações e também 
os projetos sociais re-
alizados na região. Os 
visitantes puderam ex-
perimentar um pouco 
do universo da ope-
ração da empresa por 
meio do manuseio de 
amostras de rochas e 
de miniaturas de má-
quinas utilizadas nas 
atividades.
 Para a Pilar 
de Goiás Desenvolvi-
mento Mineral S/A, 
foi uma oportunida-
de única de estreitar 
laços com as comuni-
dades, de comparti-

lhamento dos valores 
e compromissos da 
empresa com a popu-
lação. “Não podería-
mos deixar de parti-
cipar dessa festa, que 
celebra o aniversário 
dessa cidade que nos 
acolheu tão bem”, ava-
lia Luis Abadi, Geren-
te Geral da unidade. 
Silmara Przywitowski 
da Cruz, Coordenado-
ra de SSMAC (Saúde, 
Segurança, Meio Am-
biente e Comunidade) 
também se manifes-
tou. “Somos uma das 
poucas mineradoras 
com operações subter-
râneas no Estado de 
Goiás. Por isso, foi tão 
importante mostrar a 
nossa forma de traba-
lho no estande”, diz.
 No estande 
a comunidade pôde 
conhecer e esclarecer 
dúvidas sobre as ati-
vidades realizadas na 
mineradora através 
de vídeos institucio-
nais e apresentações 
feitas por profissionais 

que atuam na empre-
sa com a utilização de 
maquetes e miniaturas 
das máquinas pesadas 
da mina subterrânea. 
“Foi uma honra apre-
sentar nossos conhe-
cimentos e nosso dia-
-a-dia ao público”, diz 
Janair Oliveira do Car-
mo, operador de equi-
pamentos pesados.

Participação no Desfi-
le Estudantil

 Para celebrar 
os 278 anos de histó-
ria de Pilar de Goiás, 
a Prefeitura promove 
todos os anos o já tra-
dicional desfile estu-
dantil, que esse ano 
contou com a partici-
pação da Mineradora 
Leagold, que designou 
alguns colaboradores 
para participar dos 
mais variados blocos, 
os quais contavam a 
história do município. 
Na ocasião, esses cola-
boradores carregavam 
banners da empre-

sa, que cotavam um 
pouco da história da 
empresa, que atua no 
município na explora-
ção de ouro. Em nota, 
a empresa destacou a 
satisfação em poder 
participar do desfile 
cívico e manifestou a 
alegria de estar inseri-
da na história do mu-
nicípio e na vida do 
povo pilarense.

Inauguração de ponte 
de concreto

 No final de se-
tembro, a prefeitura 
entregou à comunida-
de rural da região San-
ta Maria a 17ª ponte de 
concreto construída na 
atual administração, 
que foi edificada sobre 
o Córrego Rio Verme-
lho recebe o nome de 
Fábio Rosa Neto, ci-
dadão pilarense que 
faleceu ainda criança 
no córrego, quando 
tentava atravessá-lo 
com sua mãe, a cava-
lo. O ato de entrega 

da ponte contou com 
a presença do prefeito 
Sávio Soares, demais 
autoridades locais, 
prefeito de Hidrolina 
Zazá Elói e Leonardo 
Borges e Flávia Dor-
nelas, representantes 
da LeaGold, que foi 
parceira da prefeitura 
na construção dessa 
importante obra, fa-
zendo a doação das 
aduelas de concreto 
para pontes.
 De acordo com 
a assessoria de comu-
nicação da empresa, 
poder contribuir com 

a Prefeitura na execu-
ção dessa obra foi mo-
tivo de alegrias, pois a 
ponte era uma reivin-
dicação antiga daque-
la comunidade e vai 
beneficiar várias famí-
lias, que agora contam 
cm melhores condi-
ções de escoamento da 
produção agrícola. “A 
LeaGold vai continuar 
desempenhando seu 
papel social em Pilar 
de Goiás. Com certeza 
ainda vamos contri-
buir em vários outros 
projetos”, afirma a em-
presa.

Leagold estreita vínculos com a comunidade
e parcerias com a administração de Pilar de Goiás

A mineradora esteve presente no desfile de aniversário da cidade, na festa com o Stand “Mundo Mineração”, que atraiu centenas 
de visitantes e em recente ato de inauguração de ponte

Stande de apresentação das atividades da Leagold

Fotos: Divulgação


