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A unidade Serra Grande chega a três décadas de atuação com 136 toneladas de ouro produzidas  e destaque em ações de segurança. Pág. 12

G44 Mineração Pilar de Goiás Campos Verde

Crixás

Cultura

Em evento de gala, G44 Brasil 
lança marca de joias

Prefeito Sávio faz balanço de 
seus sete anos de governo

Grupo chinês fará investimentos 
em Campos Verdes

Recital Talentos de Ouro 2019
encanta público crixaense

Exposição do projeto Expoarte 
2019 é sucesso de público

A Vert Vivant trará para o Brasil um novo conceito em 
fabricação de joias com uso da mais alta tecnologia, o 
que vai garantir requinte e inovação nesses adereços. 
Pág. 3

Em entrevista exclusiva ao Imprensa do Cerrado, o ges-
tor de Pilar de Goiás falou das dificuldades encontra-
das no início de mandato, dos avanços alcançados e das 
eleições de 2020. Pág. 3

Depois da G44, uma grande Mineradora do grupo Jun 
Chen chega a Campos Verdes e promete investimentos 
vultosos em outras cidades de Goiás. Pág. 5

 Os alunos da escola de Música Talentos de Ouro se reu-
niram para uma emocionante apresentação, que aconte-
ceu em 05 de novembro. Pág. 9

Apreciadores das belas artes compareceram ao espaço 
de eventos do SESI para prestigiar a exposição de artes 
dos talentos crixaenses. Pág. 11

AngloGold Ashanti comemora
30 anos de operação em Crixás - GO
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Reflexão do dia

Por Fernando Arataque 

  Para Pensar
PRA PENSAR...A AMIZADE E FUNDAMENTAL... os 
amigos também são um ingrediente fundamental na re-
ceita para uma vida feliz, não são apenas aqueles que 
ajudam a embalar a mudança. A amizade está associa-
da com uma saúde melhor, um envelhecimento mais 
saudável e uma vida menos estressante.A discussão 
tola não é um ingrediente fundamental em sua vida,ali-
ás é um ingrediente de discórdia,de celeuma,de afasta-
mento.Conte até 10 antes de dar uma “resposta”, para 
aquele seu amigo que não comunga com a sua ideolo-
gia politica,com sua maneira de ver o mundo,temos de 
ter o sentimento da “empatia” e tentar ver a questão 
de outra maneira,de outra posição. E quem sabe a ra-
zão não estar com quem “julgo” não saber nada sobre 

o assunto.A palavra solta é como uma flecha,não sendo possível uma nova change, você 
pode até tentar “remediar” mas o estrago já está feito.Não existe assunto mais importan-
te que a amizade,afinal não somos “ilhas” e precisamos uns dos outros.Pois a pior prisão 
e o individuo que vive em liberdade e solitário...PRA PENSAR...Vivo tão só que não 
tenho minha própria sombra como companhia...Mude a sua maneira de ver seus amigos 
e eles com certeza mudaram a maneira de como você é visto. (Edson Mendes)

PRA PENSAR...VAI FICAR PIOR.(A DURA REALIDADE.)...A tendência do mundo é 
o exato contrário: o extermínio crescente de empregos, porque desnecessários graças à 
crescente automação, globalização, inteligência artificial.
 Caminhamos para um mundo de supermercados sem caixa, carros sem moto-
rista, e substituição da maioria dos empregos de colarinho azul e colarinho branco por 
robôs e computadores. Tanto que em países que estão crescendo, e crescendo bastante, o 
desemprego continua aumentando.
 Imagine no Brasil, com essa crise. Imagine no Brasil, em que metade da popula-
ção tem menos de trinta anos e um dos piores níveis educacionais do planeta.

Por Edson Teixeira Mendes

  Caiu na Rede   Linha do Tempo

Curta nossa página no Facebook
/imprensa.docerrado

Rua dos Paulistas - Década de 80, Pilar de Goiás 

O avanço da idade, as diferen-
tes percepções das fases e a im-
portância que damos às coisas

 Quando mais jovem, sobre-
tudo na adolescência, pensava 
que tudo era muito intenso. Tal-
vez a explosão hormonal tenha 
contribuído para essas sensações; 
talvez a ausência da tecnologia  e 
mídias sociais também. As coisas 
eram um tanto diferentes de hoje. 
Claro que não se pode comparar 
um garoto de 15 a um homem de 

30. Todavia, há uma exceção à essa regra. Quando compa-
ramos nós a nós mesmos. 
 E tenho, ultimamente, analisado bastante esse passar 
dos anos. Quando era jovem, acreditava em coisas das quais 
hoje dou risada. A política era  uma delas. Não conseguia 
me imaginar sem a presença afável de algumas pessoas; hoje 
sequer tenho notícias de muitas delas. Aquele velho caderno 
de perguntas e respostas outrora tão importante hoje não sig-
nifica muita coisa. As perguntas continuam as mesmas, mas 
as respostas são eternamente mutáveis. Aquele uniforme que 
levávamos para o último dia de aula para que todos da sala 
assinassem nem existe mais. As assinaturas talvez mudaram 
ao longo dos anos; as pesoas com certeza!
 A vida vai passando, a idade chega e com ela a tal 
da responsabilidade.  Assumimos compromissos que nem 
precisaríamos assumir muitas das vezes. Algumas vezes 
por ego, outras por necessidade, tantas outras por tentar se 
enquadrar  a “padrões”. Mas uma vez assumidos, corremos 
feito loucos para honrá-los. 
 E a da mesma forma que década atrás, no final per-
cebe-se que tudo é fase. Todos sabemos disso.  Entretanto, 
a percepção de tempo que elas duram e a importância que 
damos às coisas é que transforma nossa percepção de tem-
poraridade. 
 Na juventude, o máximo que planejamos é o final 
de semana. Hoje a gente já tem que pensar é na aposenta-
doria. E passa tão rápido! Parece que foi ontem aquela foto 
dos formandos 2006, com aqueles cabelos estranhos e aque-
la roupa  alugada horrível. 
 Mas do mesmo jeito que nem tudo são flores; nem 
tudo é espinho.  O decorrer do tempo traz consigo maturi-
dade e experiência. E isso não se consegue dormindo. As 
cicatrizes que carregamos são prova maior dessa metamor-
fose constante. Bem verdade que a gente tem a mania de 
olhar pra trás  e pensar “eu era feliz e não sabia”. E éramos, 
de fato. Do mesmo modo que também sofremos e choramos 
inúmeras vezes por infinitos motivos. Talvez alguns deles 
hoje nos causem risos. Mas a mente humana usa como me-
canismo de defesa selecionar as boas memórias  e deixar 
adormecida as ruins. Tão totalmente, mas elas ficam em 
nosso subconsciente como uma alerta: “cuidado, não faça 
isso porque essa escolha te trará sofrimento”. E talvez seja 
assim que a surja a maturidade e experiência. 
 Porque eu acredito que no final, é só a gente  com a gen-
te mesmo. E se isso será bom ou ruim, só depende da gente.  Do 
que a gente faz ou deixa de fazer, desde sempre e para sempre.

Fernando Arataque Filho.

Foto: Reprodução
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Brasília Lançamento

Em evento de gala, 
G44 Brasil lança marca de joias

 O mercado de 
joias é bilionário por 
atrair tanto o público fe-
minino quanto masculi-
no. Por essa razão, esse 
mercado não para de 
receber novos investi-
dores, a exemplo da G44 
Brasil, que lançou no 
último dia 22 de novem-
bro seu mais um novo 
projeto: Vert Vivant - Do 
ouro e da esmeralda - 
Tecnologia, inovação 
e requinte em joias. O 
evento de apresentação 
da marca aconteceu no 
Porto Vittoria - Espaço 
de Eventos, localizado 
no Setor de Clubes Es-
portivos Sul, em Bra-
sília, e contou com a 
presença de diretores, 
investidores e do casal 
de empresário empre-
endedor Saleem Ahmed 
Zaheer e Josy Esbobar, 
respectivamente presi-
dente e vice-presidente 
da G44 Brasil.
 Assim como 
todos os outros inves-
timentos da G44, que já 
atua no ramo de crip-
tomoedas, construção 
civil e mineração, esse 
empreendimento so-
fisticado no mercado 
de joias já nasce forte 
e trás para o Brasil um 
novo conceito em joias, 
que serão confecciona-
das com um designer 
arrojado e futurista, 
produzindo artefatos 
com materiais nobres 
e da mais alta qualida-
de, tendo como foco o 
lançamento de belas e 
ousadas novidades em 
todo o mercado nacio-
nal, com classe, elegân-

cia e sofisticação. Cada 
peça da Vert Vivant será 
desenhada para tradu-
zir a riqueza do solo 
brasileiro, do ouro e da 
esmeralda com muita 
qualidade, requinte e 
liberdade. Sem dúvidas 
serão pequenas obras 
de arte inspirando bele-
za e luz.
 De acordo com 
o presidente da G44, 
Sallem, o evento de 
apresentação de sua 
mais nova marca no 
Brasil foi um momento 
de muito orgulho e afir-
mou que atuará para 
que logo essa marca, a 
Vert Vivant,chegue a 
todos os estados brasi-
leiros. “Foi uma noite 
memorável e ficamos 
felizes com a aceitação 
de nossos colaborado-
res. Antes de fazer esse 
investimento, fizemos 
pesquisas e vimos que 
o mercado de joias tem 
muito espaço para se 

trabalhar. Logo vamos 
expandir nossos negó-
cios, nesse setor, para 
várias capitais do Bra-
sil”, afirmou Sallem.
 Da mesma for-
ma, a vice-presidente 
da empresa Josy Esco-
bar também celebrou 
o sucesso do evento. 
“Nossa marca foi bem 
recebida pelas mais de 
800 pessoas presentes 
na festa de lançamento. 
Nossa proposta é trazer 
para o País um novo 
modo de trabalhar na 
confecção, produção e 

vendas de joias. Quero 
agradecer a todos que 
colaboraram para a re-
alização desse evento. 
Produziremos peças 
com qualidade e muito 
requinte”, afirma Josy. 
É importante ressaltar, 
que a marca de joias 
da G44 foi tão aprova-
da, que alguns clientes 
presentes em seu lan-
çamento já compraram 
alguns modelos ali 
apresentados. A empre-
sa com certeza será des-
taque nesse ramo, aqui 
no Brasil. 

 A G44 está ins-
talada no Brasil há 2 
anos e vem se conso-
lidando no mercado 
com diversas inova-
ções em negócios, es-
pecialmente no setor 
mineral, em Campos 
Verdes, principalmen-
te, onde já está sendo 
construída sua futura 
fábrica de joias e lapi-
dação emum amplo 
complexo que abrigará 
oficinas de confecção 
de joias, que sem dívi-
da será um dos maiores 
da América Latina, ou 
quem sabe do mundo.

A Vert Vivant trará para o Brasil um novo conceito em fabricação de joias com uso da mais alta 
tecnologia, o que vai garantir requinte e inovação nesses adereços

Momento em que o presidente Saleem e a vice-presidente Josy Escobar chegam para celebrar o evento Vert Vivant
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Pilar de GoiásEleição

Em Pilar, vereadores elegem nova presidente da Câmara

Em missão comercial, Haroldo Naves participa de
Feira Internacional de Joias & Gemas em Taiwan

 No último dia 
31 de outubro, os verea-
dores da cidade de Pilar 
de Goiás se reuniram no 
Plenário da Câmara Mu-
nicipal para a eleição da 
nova Mesa Diretora, que 
será responsável por ad-
ministrar os trabalhos da 
Casa no ano de 2020. Na 
ocasião, 08 dos 09 parla-
mentares participaram 
da sessão, que também 
teve a presença do pre-
feito Sávio Soares, do 
vice-prefeito João Grilo, 
secretários municipais e 
populares, além de fami-
liares dos vereadores. Na 
ocasião, apenas uma cha-
pa de consenso foi regis-
trada, a qual teve como 
candidata à presidência 
a vereadora Anyelma Pe-
reira Castilho (PDT), que 
está em primeiro man-
dato e vai presidir a Câ-
mara pela primeira vez, 
após ser aclamada por 
unanimidade dos par-
lamentares locais. Com 
ela, também farão parte 
da nova Mesa Direto-
ra os vereadores André 
Corsini, como vice-pre-
sidente; Hércules Mag-
no como primeiro-secre-
tário e Vilcireny, como 
segunda-secretária.

 Conectar em-
presas de Goiás com o 
mercado de Taiwan na 
Ásia durante uma das 
maiores Feiras de Joias 
& Gemas do mundo. 
Esse é o desafio da do 
Presidente da Federação 
Goiana de Municípios e 
Prefeito de Campos Ver-
des, Haroldo Naves, que 
está em missão comercial 
internacional para bus-
car investidores para os 
246 municípios goianos e 

 De acordo com 
o atual presidente da 
Câmara, vereador An-
dré Corsini, a eleição foi 
antecipada para o fim de 
outubro pelo fato de sua 
gestão ter ainda alguns 
outros eventos para pro-
mover no decorrer dos 
meses de novembro e 
dezembro, citando como 
exemplo a entrega do 
título de cidadania pila-
rense. “Achamos melhor 
antecipar a votação da 
escolha da nova Mesa Di-
retora agora para o final 
de outubro, para que nos 
preocupemos apenas na 

para a cidade de Campos 
Verdes que possui uma 
das maiores reservas de 
esmeraldas do mundo. 
 C o n s i d e r a d o 
como um dos maiores 
eventos de pedras pre-
ciosas da Ásia, a Feira 
Internacional de Joias & 
Gemas de Taiwan, foi 
montada este ano com 
uma estrutura enorme, 
mais de 50 países parti-
cipantes, centenas de es-
tandes, expositores, e as 

organização dos outros 
eventos previstos para o 
resto do ano. Quero para-
benizar a nova presidente 
pela eleição e desejar-lhe 
sucesso”, disse André.
 O presidente An-
dré destacou ainda, a im-
portância da união entre 
os parlamentares de Pilar 
de Goiás, o que pôde ser 
observado na eleição da 
Mesa Diretora, haja vista 
que 8 vereadores compa-
receram e todos votaram 
a favor da chapa apresen-
tada. “A primeira eleição 
foi mais acirrada, tive-
mos duas chapas, mas 

esmeraldas de Campos 
Verdes que são conside-
radas uma das melhores 
do mundo marcaram 
presença nesse evento de 
negócios. 
 “Estamos bus-
cando investidores 
para Goiás em uma das 
economias mais fortes 
do mundo e durante a 
missão comercial tive a 
oportunidade de partici-
par de uma das maiores 
Feira de Joias da Ásia.  

nas duas últimas já con-
tamos com essa união en-
tre nós, que fomos eleitos 
em palanques diferentes, 
mas deixamos de lado a 
política e decidimos ca-
minhar juntos em busca 
de benefícios para nossa 
comunidade”, afirma 
André Corsini.  
 Sobre a presiden-
te eleita, o atual presidente 
André Corsini, que já pre-
sidiu o Legislativo de Pi-
lar de Goiás por duas ve-
zes, disse acreditar que ela 
fará uma excelente gestão. 
“Temos boas perspectivas 
em relação ao mandato 

Campos Verdes é nossas 
Esmeraldas estão bri-
lhando na Ásia. Em bus-
ca de novos mercados”, 
explica Haroldo Naves. 

Sobre Taiwan

 A República da 
China, na ilha de Taiwan, 
tem uma economia ca-
pitalista dinâmica com 
uma orientação governa-
mental do investimento 
e do comércio externo. 

da Anyelma, pois é espo-
sa de um ex-vereador de 
três mandatos, que já foi 
candidato a vice-prefeito. 
Eles têm muita experiên-
cia. Além disso, Anyel-
ma é uma pessoa muito 
competente e humilde, 
que trabalha em conjunto 
com os demais vereado-
res. Com certeza será uma 
excelente presidente, não 
tenho dúvida alguma que 
ela fará uma bela gestão 
no ano de 2020”, afirma.
 Presente à sessão 
de escolha da nova Mesa 
Diretora da Câmara, o 
prefeito Sávio conversou 
com nossa reportagem e 
destacou a importância 
de os vereadores esco-
lherem por unanimidade 
seus próximos dirigentes. 
“Percebemos a união e o 
compromisso dos verea-
dores, que sempre deci-
dem e escolhem a chapa 
e comum acordo. Quero 
parabenizar à vereado-
ra Anyelma e dizer que 
pretendemos manter a 
mesma boa relação com 
o Legislativo em sua ges-
tão”, disse o prefeito. 
 Vis ive lmente 
emocionada e feliz pela 
escolha dos colegas, a 
vereadora Anyelma do 

O crescimento real do 
PIB foi em média de cer-
ca de 8% durante as úl-
timas três décadas. As 
exportações ainda cres-
ceram mais depressa e 
forneceram o principal 
ímpeto para a industria-
lização. A inflação e o 
desemprego são baixos, 
o excedente comercial é 
substancial e as reservas 
de divisas são as tercei-
ras maiores do mundo.  
Taiwan tornou-se um 

Marlenilton, como é co-
nhecida, disse que não 
podia mensurar o tama-
nho de sua alegria em 
receber dos colegas essa 
missão, que classificou de 
honrosa. “Só tenho que 
agradecer a Deus primei-
ramente, a meu esposo, 
que é meu braço direito, 
meus amigos eleitores 
de Pilar de Goiás, bem 
como aos colegas verea-
dores por me confiarem 
tão honrosa missão, que é 
coordenar os trabalhos da 
Casa Legislativa de nosso 
município. Vamos traba-
lhar para não desmerecer 
essa confiança”, disse a 
presidenta eleita.
 Sobre metas de 
gestão, Anyelma disse 
que existem muitos pro-
jetos a serem executados, 
mas afirmou que todos 
serão estudados e conver-
sados com os demais cole-
gas parlamentares. “Que-
ro fazer uma gestão coesa 
e harmônica, tanto com os 
demais vereadores quan-
to com o Poder Executivo. 
Que esse nosso próximo 
mandato continue sendo 
de união, votando e apro-
vando os projetos que são 
bons para a comunida-
de”, concluiu

investidor importante 
na China continental, na 
Tailândia, na Indonésia, 
nas Filipinas, na Malásia 
e no Vietname. Taiwan 
faz parte do tratado inter-
nacional chamado APEC 
(Asia-Pacific Economic 
Cooperation), um bloco 
econômico que tem por 
objetivo transformar o 
Pacífico numa área de li-
vre comércio e que englo-
ba economias asiáticas, 
americanas e da Oceania.

Em sessão especial realizada no dia 31 de outubro, os parlamentares de Pilar de Goiás escolheram a vereadora
Anyelma para presidir a Casa em 2020

Fotos: Deivis Rodrigues

Depois de ser aclamada como presidente, Anyelma posa ao lado de seus pares na 
Câmara, junto ao prefeito Sávio e o vice João Grilo

Fotos: Divulgação
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Campos Verdes Investimento

Grupo chinês fará investimentos em Campos Verdes

Projeto de lei quer proibir o 
corte de energia sem aviso 

prévio ao consumidor

 Recentemente o 
vice-governador de Goi-
ás Lincoln Tejota recebeu 
em seu gabinete a visita 
dos empresários chine-
ses Xião Jun e Sra. Wang 
Liyan, da Jiu Zhang Gui 
Network Technology. O 
encontro foi promovido 
pela ASBM – Associação 
Sino Brasileira de Mine-
ração, (que tem como 
presidente no Brasil Luis 
Guimarães e vice-pre-
sidente Cleiton Roberto 
de Souza), e pelo Secre-
tário Geral na China, 
Jun Chen. O objetivo do 
encontro foi a entrega, 
por parte dos chineses, 
de uma carta de intenção 
para abertura da Câmara 
de Comércio Brasil/Chi-
na do Estado de Goiás, 
haja vista que o grupo 
Jun Chen pretende fazer 
investimentos em Goi-
ás, que podem chegar 
a 2 bilhões de dólares e, 
um dos setores de atua-
ção será a mineração de 
esmeraldas, em Campos 
Verdes.
 A Câmara tem o 
objetivo de intensificar e 
facilitar investimentos, o 
comércio e o intercâmbio 
cultural entre o Estado 
de Goiás e a China junto 
ao setor privado e pú-
blico. O projeto prevê a 
abertura de escritório de 

 Projeto de Lei 
apresentado na Assem-
bleia Legislativa, nesta 
quinta-feira, 28, proíbe 
o corte de fornecimento 
de energia elétrica sem 
notificação prévia ao 
consumidor em prazo 
máximo de 15 dias. O 
PL ainda estabelece pra-
zo máximo de 90 dias 
para que seja efetuado o 
corte, após isso a conces-
sionária só poderá fazer 
a cobrança da tarifa.
 O projeto ainda 
prevê ressarcimento ao 
consumidor do valor 
integral referente à ta-
rifa em atraso caso haja 
corte indevido. Se não 
for realizado o abati-
mento, a distribuidora 

negócios em Goiânia e 
Pequim. Entre os vários 
projetos em andamento 
está em fase adiantada 
a criação de um filme 
que tem como objetivo 
a divulgação das belezas 
naturais de Goiás e do 
Brasil, para estimular o 
Turismo. Também estão 
previstas doações a insti-
tuições oficiais de carida-
des do Estado de Goiás.
 Nossa reporta-
gem conversou com o 
vice-presidente da ASBM 
no Brasil Cleiton Rober-
to, que é minerador e 
líder político em Cam-
pos Verdes. De acordo 
com Cleiton, o grupo Jun 
Chen, que ele está levan-
do para Campos Verdes, 
é um grupo forte, de um 
empresário ligado ao go-
verno e a um ministro da 
China. “Temos um gru-
po muito forte e estamos 
trazendo para Goiás um 
investimento volumoso. 
Traremos o banco chinês 
para Goiânia, uma em-
presa que vai explorar o 
nióbio em Catalão e a es-
meralda em Campos Ver-
des. Além disso, temos 
outro projeto em Itaberaí, 
de forma que faremos de 
tudo para que as portas 
se abram, pois estamos 
aqui para trabalhar e 
Campos Verdes e Goiás 

de energia elétrica esta-
rá sujeita ao pagamento 
de multa diária de cinco 
vezes o valor da tarifa 
em atraso motivadora 
do corte indevido.
 De acordo com 
o deputado estadual 
Cairo Salim (Pros), que 
propôs a matéria, argu-
menta que a proposta 
busca a efetividade da 
Resolução Normativa 
nº 414/2010 da Agên-
cia Nacional de Energia 
Elétrica, que estabelece a 
imprescindibilidade da 
notificação no procedi-
mento de interrupção do 
fornecimento de energia 
por inadimplência.
 A justificati-
va diz que suspensão 

merecem”, disse o mine-
rador e vice-presidente 
da ASBM no Brasil.
 Sobre a visita à 
vice-governadoria para 
apresentação do grupo 
e entrega da carta de 
intenções, Cleiton nos 
informou que Lincoln é 
um amigo particular seu, 
que sempre recebe o gru-
po, quando este vem a 
Goiás. “Estivemos recen-
temente na China: eu, 
o Lincoln, o deputado 
federal Francisco Junior 
e Sebastião Tejota, para 
conhecer o grupo e o go-
verno de Hebei. Os levei 
em órgãos públicos que 
eram passíveis de trazer 
investimentos e agora 
o Lincoln nos deu todo 
respaldo. Também fo-
mos a Brasília, onde nos 
reunimos com meu ami-
go particular e senador 
kajuru e com o também 
senador Vanderlan. Em 
breve estaremos em au-
diência com o presidente 
da República”, disse.
 Sobre os investi-
mentos específicos para 
Campos Verdes, o vice 
presidente da ASBM, 
Cleiton Roberto, disse 
que se trata de um pro-
jeto grande, audacioso e 
afirmou que tem o apoio 
do prefeito Haroldo Na-
ves, que abriu as portas 

do fornecimento de 
energia elétrica aos 
consumidores inadim-
plentes é licita. Porém, 
por se tratar de serviço 
essencial, deverá res-
peitar notificação ao 
servidor segundo pa-
râmetros que se pre-
tende aprovar.
 “Neste caso es-
tamos tratando do có-
digo de defesa do con-
sumidor. O que fere a 
defesa do consumidor, 
o deputado estadual 
tem o dever de legislar 
em defesa do consumi-
dor. E, se a empresa em 
90 dias não fizer o corte, 
ela perde o direito de re-
alizar o corte”, diz. (Jor-
nal Opção)

do município para a em-
presa. “Antes de investir 
em algum projeto, o chi-
neses o estuda bem, vêm 
primeiro a viabilidade e 
hoje eu tenho certeza que 
eles já observaram que o 
investimento em Cam-
pos Verdes é viável. A 
sede dessa empresa será 
instalada em Campos 
Verdes, pois acreditamos 
muito nesse município 
e por isso queremos ga-
rantir emprego e renda 
não apenas para Cam-
pos Verdes como para 
toda região, garantindo 
dias melhores à nossa 
gente. Acreditamos no 
governo de Campos Ver-
des e ainda temos outro 
grande parceiro, que é o 
Sallem, da G44, que está 
fazendo um importante 
investimento na cidade. 
Temos que tirar o chapéu 
para o Sallem e lhe dá 
apoio, pois foi o primei-
ro grande investidor a 
acreditar no potencial de 
nosso município”, disse 
Cleiton Roberto. 
 Vale ressaltar, 
que Campos Verdes 
passou por certa deca-
dência na produção de 
esmeraldas por falta de 
investidores, mas está 
se mostrando uma fênix 
e ressurgindo forte com 
a chegada de empre-

sas como a G44 e agora 
esse grupo chinês, que 
vai para o município 
através do trabalho do 
empresário, líder políti-
co e minerador Cleiton 
Roberto, o qual avalia o 
momento como único, 
pois, segundo ele, o pre-
feito Haroldo conseguiu 

dar visibilidade mundial 
a Campos Verdes. “O 
que precisamos é acre-
ditar, ajudar e cada um 
fazer sua parte, pois só 
o prefeito trabalhar não 
adianta. Estamos aqui 
para somar”, finaliza 
Cleiton Roberto - vice 
presidente da ASBM. 

Depois da G44, uma grande Mineradora do grupo Jun Chen chega a Campos Verdes e promete investimentos vultosos 
no município e em outras cidades de Goiás

Homem é preso com 
esmeraldas avaliadas em 
R$ 5 milhões em Goiás

 Um homem de 
33 anos foi preso com 
202 pedras de esmeral-
das avaliadas em cerca 
de R$ 5 milhões em um 
ônibus de viagem, na 
madrugada desta quar-
ta-feira (6), na BR-060, 
em Rio Verde, na região 
Sudoeste do Estado. O 
veículo fazia a rota Por-
to Velho (RO) com des-
tino a São Paulo (SP).
 Segundo a Po-
lícia Rodoviária Fede-
ral (PRF), o suspeito foi 
descoberto durante uma 
abordagem de rotina. 
Durante a fiscalização, 
os policiais encontraram 
as esmeraldas, já lapida-

das e com os laudos de 
avaliação, na bagagem 
de mão do homem.
 O detido con-
tou aos policiais que não 
iria receber nada pelo 

transporte e também 
não informou de quem 
recebeu a carga ou para 
quem iria entregar. O ho-
mem foi levado à Polícia 
Federal (PF) de Jataí.

Detido estava em um ônibus que fazia a rota Porto Velho (RO)
com destino a São Paulo (SP)

Fotos: Divulgação

Vice-governador Lincon Tejota reunido com o grupo chi-
nês depois de assinar a carta  de intenção de investimento
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Prefeito Sávio faz 
balanço de seus sete anos de governo

 Faltando 14 me-
ses para findar seu se-
gundo mandato de pre-
feito do município de 
Pilar de Goiás, o jovem 
Sávio Soares (DEM) que 
em dezembro complets 
07 anos à frente da ad-
ministração municipal, 
recebeu nossa reporta-
gem em seu gabinete 
para uma entrevista 
exclusiva, que teve o 
objetivo de fazer um 
balanço de seu governo 
ao longo desse período 
que está à frente da di-
reção do município. Na 
ocasião, o prefeito falou 
das dificuldades encon-
tradas no início da ges-
tão e apontou as prin-
cipais obras realizadas 
até aqui. Como no ano 
que vem tem eleições 
municipais, o assunto 
foi inevitável nesse bate 
papo descontraído.
 O prefeito co-
meçou a entrevista fa-
lando que ao assumir 
a gestão do município 
encontrou inúmeros 
problemas que dificul-
taram seu trabalho, a 
exemplo de dividas jun-
to ao INSS, que não per-
mitiam ao município a 
retirada das certidões. 
“Graças a Deus monta-
mos equipe qualificada, 
com pessoas competen-
tes que imediatamente 
deu inicio às soluções 
desses problemas. Tive-
mos que parcelar dívi-
das do INSS, cujo parce-
lamento já foi quitado e 
agora estamos pagando 
apenas o INSS mensal. 

Aqui trabalhamos com 
o regime geral. Muitos 
municípios optaram 
pelo regime próprio, 
que é mais barato, mas 
não é tão seguro quanto 
ao INSS. Outra dificul-
dade encontrada foi a 
falta de maquinário e 
veículos, que também 
já foi solucionada”, dis-
se Sávio.
 De acordo com 
o prefeito, após reorga-
nizar a casa, sua admi-
nistração deu início a 
uma agenda positiva de 
obras e projetos sociais 
que muito têm benefi-
ciado a comunidade, 
começando por uma 
limpeza e higienização 
da cidade, dando uma 
cara nova para a históri-
ca Pilar de Goiás. Ainda 
segundo o prefeito, em 
parceria com deputa-
dos e senadores aliados 
de sua administração 
foram conseguidos no-
vos maquinários como 
caminhões, patrol, re-
troescavadeiras e veícu-
los pequenos, que hoje 
prestam um serviço sa-
tisfatório à comunidade 
de Pilar de Goiás.
 Sobre as obras 
desenvolvidas no mu-
nicípio, o prefeito disse 
que foram inúmeras as 
conquistas e citou as 
principais como a refor-
ma dos prédios públicos, 
construção de praças, 
asfalto em todas as ruas 
da cidade, construção do 
estádio de futebol, cal-
çadas, construção de 17 
pontes de cimentos, cen-

tenas de mata-burros, 
bueiros, UBS, quadra po-
liesportiva e uma escola 
no distrito de Pilar Cruz, 
que também recebeu a 
obra de revitalização da 
praça. “Além disso, esta-
mos com a construção de 
uma escola de 06 salas 
em andamento e em bre-
ve vamos contemplar a 
população com 50 casas 
populares, em parceria 
com o Governo de Goi-
ás, através da Agehab”, 
comemora o prefeito.
 Além das obras 
acima citadas, o prefeito 
Sávio ainda desenvolveu 
inúmeras outras ações 
que têm contribuído de 
forma positiva para a 
melhoria da qualidade 
de vida da comunidade 
de Pilar de Goiás, seja 
ela da zona rural ou ur-
bana. Na zona rural, des-
tacamos a manutenção 
continuada das estradas 
vicinais, que estão sem-
pre patroladas e encasca-
lhadas. Também foram 
adquiridos, por meio de 
convênio e em parceria 
com deputados e sena-
dores, 03 tratores que 
atendem 100% da popu-
lação rural município. 
Além desses tratores, 
também foram conse-
guidos patrol, retroesca-
vadeiras, caminhões, e 
caminhão compactador 
de lixo, o que reforçou 
significativamente a fro-
ta municipal. 
 Na área da saú-
de, durante a gestão do 
prefeito Sávio, a comuni-
dade sempre contou com 

a presença de 05 médi-
cos, sendo plantonistas 
e médicos do PSF, dis-
tribuição de remédios, 
odontólogos atendendo 
diariamente e uma equi-
pe multidisciplinar que 
presta um serviço profí-
cuo à comunidade. Além 
disso, foram adquiridos 
van, 03 ambulâncias e 
vários veículos para me-
lhorar o atendimento da 
secretaria municipal da 
saúde. 
 Durante a en-
trevista, o prefeito mos-
trou sua satisfação pelo 
trabalho social desen-
volvido em seu gover-
no e apontou as con-
quistas no setor como 
a criação de programas 
municipais de ajuda à 
população como a dis-
tribuição de pão e leite, 
que segundo o prefeito 
assiste mais de 130 fa-
mílias atualmente, bol-

sa auxilio solidária, que 
ajuda as pessoas mais 
carentes no aumento 
de sua renda mensal, 
colaborando para o pa-
gamento do aluguel, 
das contas de água e 
luz, bolsa universitária, 
que auxilia os jovens na 
busca pela formação su-
perior, e também várias 
ajudas a populares com 
o custeio de cirurgias 
de alta complexidade, 
além do transporte es-
colar universitário bem 
como de nossos alunos 
da zona rural. Na edu-
cação, além da aquisição 
de vários veículos para 
atender os alunos e de 
um ônibus, a prefeitura 
tem priorizado a valo-
rização dos professores, 
pagando o piso salarial 
e ainda fez investimen-
tos como a construção 
de uma escola padrão 
século 21 em Pilar Cruz, 

com recursos próprios, 
e outra na cidade, que 
está em fase de constru-
ção, como já citamos an-
teriormente. 
 Quando per-
guntado sobre o espor-
te, o prefeito lembrou 
que essa foi outra difi-
culdade encontrada por 
seu governo assim que 
assumiu a prefeitura, 
pois o município não 
dispunha de infraes-
trutura suficiente para 
o desenvolvimento de 
projetos esportivos e, 
mesmo assim, promo-
veu vários campeona-
tos municipais com a 
distribuição de jogos de 
camisa, troféus, premia-
ções e bolas, o que atraiu 
novamente a atenção 
dos jovens para o setor, 
tornando-se necessária 
a construção do novo 
estádio de futebol na ci-
dade e da quadra polies-

Em entrevista exclusiva ao Imprensa do Cerrado, o gestor de Pilar de Goiás falou das dificuldades encontradas no
início de mandato, dos avanços alcançados e das eleições de 2020

Sávio Soares reorganizou a admisnitração municipal que deu início a uma agen-
da positiva

Foto: Lanuzio Vicente
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portiva em Pilar Cruz. A 
administração também 
se destaca pelo apoio 
incondicional à cultu-
ra do município, com a 
preservação de prédios 
históricos e apoio às tra-
dições locais como Ca-
valhadas, Folia do Di-
vino, Folia do Rosário, 
Folia de Reis, mantendo 
viva essas tradições.
 O prefeito disse 
à nossa reportagem que 
todo o seu trabalho, fei-
to de forma incansável, 
teve o objetivo único 
de melhorar a qualida-
de de vida das pessoas 
que vivem na cidade. 
“Nossa meta sempre foi 
melhorar nossa cidade, 
nossa zona rural e foi 
com esse propósito que 
assumimos a gestão em 
2013. Não só eu. Temos 
uma equipe como o vi-
ce-prefeito João Grilo, 
que é nosso parceiro, 
todos os secretários que 
desempenham mui-
to bem suas funções e 
com o apoio de suma 
importância da Câmara 
de Vereadores que tem 
caminhado lado a lado 
com o executivo, apro-
vando projetos de mui-
ta importância, o que 
tem feito a diferença na 
vida da comunidade de 
Pilar de Goiás. A Câma-
ra de Vereadores tem 
um papel fundamental 
em nossa gestão. Tam-
bém não posso deixar 
de citar aqui o meu pai 
Vateco, que é meu bra-
ço direito. Minha mãe 
Selma e minha esposa 
Flaviane, que vem fa-
zendo um brilhante tra-
balho no social, além de 
todos os servidores mu-
nicipais aqui de Pilar de 
Goiás”, disse o prefeito.
 Sobre as difi-
culdades enfrentadas 
recentemente com a que-
da de receita, pela baixa 
produção do minério ex-
traído no município pela 
LeaGold, o prefeito disse 

que teve que economi-
zar ainda mais e buscar 
mais parcerias, para que 
os benefícios não paras-
sem de chegar. “Nossa 
arrecadação maior aqui 
hoje é o ICMS. Temos 
também a CFEM, uma 
compensação financeira 
de extração de minério 
que vem da LeaGold. Es-
ses impostos são pagos 
de acordo com a produ-
ção da empresa e com 
a baixa na produção, 
nossa receita também 
cai, assim como o ISS, 
provenientes das presta-
doras de serviços. Gra-
ças a Deus a construção 
das pontes, mata-burros, 
bueiros e manutenção 
das estradas facilitou o 
escoamento de nossa 
produção rural e isso 
aumenta nossa arrecada-
ção, o que dá um contra-
peso na economia, haja 
vista que nosso FPM é o 
menor permitido, 0,6%”, 
ressaltou Sávio.
 Ainda segundo 
o prefeito, com o declí-
nio da receita local ele 
firmou ainda mais os 
pés no chão, trabalhado 
de maneira organizada, 
aplicando bem os recur-
sos, para que pudesse 
continuar atendendo 
a demanda de Pilar. 
“Priorizamos as áreas 
que são mais importan-
tes na administração. 
Além disso, não sou 
prefeito de ficar senta-
do aqui na cadeira es-
perando as coisas acon-
tecerem. Vou atrás de 
recursos junto ao gover-
nador, aos deputados e 
senadores para buscar 
benefícios para Pilar de 
Goiás e, com isso, temos 
vários veículos adquiri-
dos e obras construídas 
por meio de emendas 
parlamentares”, lem-
brou o prefeito. 
 Para o prefei-
to, o mais importante 
é preparar o município 
para o período pós-

-mineradora, para que 
ele, o município, possa 
sobreviver depois que 
a empresa for embo-
ra. “Temos que buscar 
nossas vocações econô-
micas. O forte aqui é a 
agropecuária e, pensan-
do nisso, é que constru-
ímos dezenas de pontes 
e mata-burros, além de 
mantermos em perfeito 
estado as estradas vici-
nais, pois isso melhora 
o transporte do gado, 
além da produção 
agrícola, para nossos 
produtores poderem 
vender mais e com isso 
melhorar nossa arreca-
dação”, destacou.
 Pesquisas de 
opinião pública apon-
tam que 80% da popu-
lação pilarense aprova o 
trabalho desenvolvido 
pelo prefeito Sávio e ele 
credita isso à maneira 
que conduz a gestão e 
ao trabalho em equipe. 
“Mudamos a forma de 
atender a comunidade 
na prefeitura, que antes 
só era atendida se fos-
se do mesmo partido. 
A comunidade tem fá-
cil acesso ao prefeito, à 
minha família e secretá-
rios. Isso pesa muito na 
aprovação popular. Na 
primeira eleição ven-
cemos com uma frente 
de 10% dos votos, já na 
segunda eleição essa 
frente subiu para 20%, 
o que mostra esse apoio 
da comunidade. Traba-
lhamos de forma trans-
parente, sem preguiça e 
buscando recursos, com 
uma base aliada unida, 
o que também contri-
bui para a comunidade 
acreditar em nosso tra-
balho. Temos feito uma 
gestão participativa, 
ouvindo as demandas 
da população”, diz o 
prefeito.
 As eleições mu-
nicipais estão se aproxi-
mando e seria inevitável 
o questionamento sobre 

o nome do grupo para 
suceder o prefeito Sávio. 
Ele disse que, em sua 
opinião, o candidato do 
grupo tem que vir pri-
meiro do clamor popu-
lar, o povo tem que de-
cidir. “Nós temos uma 
base montada com vá-
rios pré-candidatos e va-
mos estabelecer critérios 
para que o grupo saiba 
realmente qual que é o 
desejo da população. Te-
mos os melhores nomes 
em nosso grupo para 
dar continuidade ao tra-
balho que iniciamos em 
2013. O progresso não 
pode parar, então, é com 
essa grande responsabi-
lidade que vamos reunir 
nossa base. Eu, meu pai, 
o vice-prefeito João Gri-
lo, todos os 8 vereado-
res da base, nossos pré-
-candidatos a prefeito e 
a vereadores e todas as 
liderança do município 
de Pilar para que, em 
consenso, possamos de-
finir esse nome e montar 
uma chapa competitiva. 
Nosso grupo é compro-
metido com o municí-
pio”, afirma o prefeito.
 Perguntado se o 
candidato de seu grupo 
tem a obrigação de ven-
cer as eleições, por con-
ta de sua boa avaliação 
popular, Sávio disse: 
“Meu pensamento ago-
ra, apesar de as eleições 
já estarem bem ai, é de 
administrar bem a ci-
dade, não quero adian-
tar o processo eleitoral 
para não prejudicar as 
pessoas, nem o municí-
pio. Estou preocupado 
em administrar bem 
Pilar de Goiás. Na hora 
certa, junto com nosso 
grupo, vamos escolher 
um nome bom, uma 
pessoa competente, e 
temos vários, e essa 
responsabilidade de ga-
nhar as eleições eu acho 
que vem, na verdade, 
com o resultado de tra-
balho. Se temos essa 

boa aprovação é porque 
as pessoas acreditam e 
confiam em nosso tra-
balho e esperamos que 
isso reflita de forma po-
sitiva no resultado do 
embate eleitoral. Temos 
que mostrar confiança 
para o povo, pois ele, o 
povo, precisa saber que 
nosso candidato vai 
corresponder às suas 
expectativas. Como eu 
falei, tem muita coisa 
para ser feita ainda em 
Pilar e nós vamos pas-
sar isso para nosso can-
didato poder elaborar 
seu plano de governo, 
ouvindo a população e 
sabendo realmente qual 
seu anseio. Por isso será 
com muita cautela e res-
ponsabilidade que va-
mos decidir o nome, em 
breve”, confirma Sávio.
 Q u e s t i o n a d o 
sobre seu futuro depois 
de entregar a admi-
nistração do municí-
pio de Pilar de Goiás, 
especialmente porque 
ele pode ser convida-
do pelo governador 
Ronaldo Caiado para 
colaborar no Governo 
de Goiás, o prefeito Sá-
vio, que é formado em 
odontologia, disse que 
mantém no município 
seu consultório odon-
tológico e que pode 
voltar a atuar na área, 
mas afirmou que isso 
ainda não está definido. 
“Sou apaixonado pela 
odontologia, estou com 
32 anos e muita coisa 
para realizar ainda, mas 
meu futuro ainda está 
indefinido. Sobre ir ou 
não para o governo do 
estado, quero dizer que 
quando nos filiamos ao 
DEM, eu e meu pai, dis-
se o governador que irí-
amos para somar. Eu e 
minha família estamos 
com Caiado estando 
ou não na vida pública 
e no que eu puder so-
mar para ajudar o go-
vernador ele pode con-

tar conosco a qualquer 
momento. Acredito em 
seus projetos para Goi-
ás”, concluiu o prefeito.
 Ao fim da en-
trevista, perguntamos 
ao prefeito sua opinião 
sobre a PEC do Gover-
no Federal que prevê a 
extinção de municípios 
pequenos, colocando 
em risco a independên-
cia política de Pilar de 
Goiás. Ele foi categó-
rico: “Essa proposta é 
um equivoco e excluiu 
a questão histórica e cul-
tural do município. Nós 
temos uma identidade 
cultural aqui no muni-
cípio e não podemos 
perdê-la. Somos uma 
sociedade de 278 anos 
de história e não se ex-
tingue um município de 
278 anos assim. Temos 
os melhores índices de 
investimentos na área 
da saúde no Norte de 
Goiás. Em 2018, inves-
timos mais de R$ 1.000 
mil reais na saúde de 
cada habitante. Estamos 
entre os 40 municípios 
com a melhor gestão 
fiscal do Estado, temos 
um dos melhores Índi-
ces de Desenvolvimento 
Humano (IDH) do Nor-
te de Goiás, investimos 
na área social com pro-
gramas sociais de auxi-
lio às famílias carentes e 
fomentamos a educação 
superior e técnica com 
o bolsa estudantil. Além 
disso, nossa arrecadação 
própria é superior a 25%, 
temos o nosso ICMS, os 
nossos royalties da mi-
neração, o nosso IPVA, 
e incorporando estes im-
postos nós passamos de 
30% de arrecadação pró-
pria. Eu como prefeito e 
filho de Pilar de Goiás 
vou lutar com todas as 
forças para o nosso mu-
nicípio seguir o seu ca-
minho em nossa região, 
valorizando nosso povo 
e nossa cultura”, finaliza 
o prefeito.

Fotos: Lanuzio Vicente
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Prefeitura de Pilar de Goiás 
anuncia Concurso Público e Processo 

Seletivo Público para ACS/ACE

Ação do MP-GO exige retirada de fotos do prefeito e 
agentes políticos em prédios públicos de Barro Alto
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EDITAL PARA CIENCIA A TERCEIROS
INTERESSADOS

USUCAPIÃO  ADMINISTRATIVO
INÁCIO DA LUZ ARAUJO, OFICIAL DO 

REGISTRO DE IMÓVEIS DE CRIXÁS-Go. No 
uso de suas atribuições, na forma da Lei, ETC;  

FAZ PÚBLICO QUE, JERÔNIMO DA LUZ PEI-
XOTO, CPF nº 082.399.081-87 e CIRg. 1.227.589-
SSP/GO, filho de Joaquim da Luz Peixoto e Clo-
tildes Peixoto Leandro, casado sob o regime da 
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TEIXEIRA PEIXOTO, CPF nº 016.616.811-40 e 
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depositado neste Cartório, Planta, Memorial Des-
critivo e demais documentos para regularização 
através de Usucapião Administrativo Ordinário a 
Justo Título de CESSÃO DE DIREITOS HEREDI-
TÁRIOS DE UMA GLEBA DE TERRA EM CUL-
TURA E CAMPO, com a área georreferenciada de 
72,0625 hectares correspondentes a 14 alqueires e 
71 litros e 70 m², situada no imóvel, TAQUARI 
OU BAUNILHA, município de Uirapuru-Go, em 
condôminos; contendo benfeitorias, tais como: 
Casa sede, currais, toda fechada e formada com 
capim de diversas qualidades, cercada com divi-
sões de pastos; Titulo Aquisitivo: escritura publi-
ca de cessão de direitos hereditários lavrada em 
16.10.1980 as folhas 74 do livro 15 do 1º Tabelio-
nato de Notas de Crixás-Go. com Memorial Des-
critivo, Georreferenciado, Certificado pelo Incra/
SIGEF sob nº. 8f22fbb2-f9e8-49ed-89f0-6bdd3ad-
5ddab em 08.04.2019; As impugnações, deverá ser 
apresentadas no prazo de quinze (15) dias conta-
dos da data da publicação deste; findo o qual e 
não havendo impugnação, será feito o Registro 
do imóvel, ficando neste período os documen-
tos a disposição dos interessados, neste Cartório 
durante as horas regulamentares do expediente. 
Dado e Passado na cidade de Crixás, Termo e Co-
marca de igual nome, Estado de Goiás, aos vinte e 
oito dias do mês de novembro de 2019.

 REGISTRO DE IMÓVEIS DE CRIXÁS -GOIÁS
Email-cartoriocrixas@gmail.com

             EDITAL PARA CIENCIA A TERCEIROS
INTERESSADOS USUCAPIÃO  

ADMINISTRATIVO
INÁCIO DA LUZ ARAUJO, OFICIAL DO 

REGISTRO DE IMÓVEIS DE CRIXÁS-Go. No 
uso de suas atribuições, na forma da Lei, ETC;  

FAZ PÚBLICO QUE, FÁBIO AIRES DE MELO, 
CPF nº 269.932.521-04 e CIRG. 826038-SSP/GO, 
filho de Yolando Aires de Araújo e Genésia de 
Melo Araújo, e sua esposa, OZANET MARIA-
NA DA SILVA MELO, CPF nº 301.802.361-72 
e CIRG.1064098-2ªVIA-PC/GO, filha de Jales 
Mariano da Silva e Ozana Soares da Silva, bra-
sileiros, casados sob o regime da comunhão 
parcial de bens, aposentado e servidora pública 
estadual, residentes e domiciliados na Rua Pe-
roba, Qd. 77 Lt. 38, nº 374, Centro, Rubiataba-
-GO; não declarou endereço eletrônico; em cum-
primento ao disposto no artigo 216-A da Lei nº 
6.015/1973(RP),Item IV parágrafo 3º. acrescido 
pelo artigo 1.071 da Lei nº 13.105/2015(CPC), 
e demais legislações pertinentes ao assunto, foi 
depositado neste Cartório, Planta, Memorial 
Descritivo e demais documentos para regulari-
zação através de Usucapião Administrativo Or-
dinário a Justo Título de UMA PROPRIEDADE 
RURAL, EM TERRAS DE CULTURA, CERRA-
DO E CAMPO, com a área originária de 72,60 
hectares, com área medida georreferenciada de 
104,3126 hectares, equivalente a 21 alqueires, 44 
litros e 105,996m²., situada no imóvel, Boa Vis-
ta ou Canabarro, município de Crixás-Go; em 
condomínio com outros condôminos; contendo 
benfeitorias, tais como: Casa sede, currais, toda 
fechada e formada com capim de diversas qua-
lidades, cercada com divisões de pastos; Regis-
tradas no Registro de Imóveis de Crixás-Go, sob 
os nºs R.01-M-6.941; com Memorial Descritivo, 
Georreferenciado, Certificado pelo Incra, Certi-
ficação nº 93f658fb-386d-415c-ba64- 82c269ba-
8fd4, em 15.08.2017; As impugnações, deverá ser 
apresentadas no prazo de quinze (15) dias con-
tados da data da publicação deste; findo o qual 
e não havendo impugnação, será feito o Registro 
do imóvel, ficando neste período os documen-
tos a disposição dos interessados, neste Cartório 
durante as horas regulamentares do expedien-
te. Dado e Passado na cidade de Crixás, Termo 
e Comarca de igual nome, Estado de Goiás, aos 
vinte e oito dias do mês de novembro de 2019.

REGISTRO DE IMÓVEIS DE CRIXÁS -GOIÁS
Email-cartoriocrixas@gmail.com

EDITAL PARA CIENCIA A TERCEIROS 
INTERESSADOS

USUCAPIÃO  ADMINISTRATIVO
INÁCIO DA LUZ ARAUJO, OFICIAL DO

REGISTRO DE IMÓVEIS DE CRIXÁS-Go. No 
uso de suas atribuições, na forma da Lei, ETC;  

FAZ PÚBLICO QUE, PAULO SOARES TEIXEI-
RA, cic  nº 324.495.771-49 e CIRg.1327209-2avia-
-SSP/Go, téc. Contabilidade; filho de José Teixeira 
Pires e Cornelia Soares de Almeida, e sua esposa, 
ALEXANDRA FERNANDES TEIXEIRA, CIC 
nº 470.082.101-91 e Rg.2.645.837-SSP/Go; filha 
de Ademar Fernandes da Silva e Alayde Lui-
za Fernandes, brasileiros, casados sob o regime 
parcial de bens, residentes e domiciliados Rua 
Contorno nº. 687, Qda. 1, Lte. 10 Vila São João, 
Crixás-Go; não declarou endereço eletrônico; em 
cumprimento ao disposto no artigo 216-A da Lei 
nº 6.015/1973(RP),Item IV parágrafo 3º. acrescido 
pelo artigo 1.071 da Lei nº 13.105/2015(CPC), e de-
mais legislações pertinentes ao assunto, foi depo-
sitado neste Cartório, Planta, Memorial Descritivo 
e demais documentos para regularização através 
de Usucapião Administrativo Ordinário a Justo Tí-
tulo de UMA APROPRIEDADE RURAL, PRO-DI-
VISO, EM TERRAS DE CULTURA, CERRADO E 
CAMPO, com a área originária de 140,36 hectares, 
e mais Uma Posse Justificada de 95,1190 hectares; 
reconhecida judicialmente, conforme processo nº 
200704766811 com sentença de 16.10.2012 assinada 
pelo Juiz de Direito, Decildo Ferreira Lopes; cuja 
área após medida, georreferenciada passou a ter a 
área de 238,3906 hectares, equivalente a 49 alquei-
res, 20 litros e  205,990m2., situada no imóvel, PE-
DRA PRETA, POÇÃO OU VEREDÃO, município 
de Crixás-Go; Registrada(s) Sob o(s) nº(s). R.06 e 
08-M-879 no CRI-Crixás-Go. com Memorial Des-
critivo, Georreferenciado, certificação nº. 2aaff6f-
6-9f1e-4d81-8e95-bc12ade0c1ee em 05.042.2019; As 
impugnações, deverá ser apresentadas no prazo 
de quinze (15) dias contados da data da publicação 
deste; findo o qual e não havendo impugnação, 
será feito o Registro do imóvel, ficando neste perí-
odo os documentos a disposição dos interessados, 
neste Cartório durante as horas regulamentares do 
expediente. Dado e Passado na cidade de Crixás, 
Termo e Comarca de igual nome, Estado de Goiás, 
aos vinte e oito dias do mês de novembro de 2019.

Barro AltoJustiça

 A Prefeitura de 
Pilar de Goiás comu-
nica que publicará o 
edital para o Concur-
so Público n° 01/2019 
e de Seleção Públi-
ca para os cargos de 
Agente Com unitário 
de Saúde e Agente de 
Combate a Endemias 
nesta quinta-feira, dia 
14/11/2019, nos sites: 
www.pilar.go.gov.br e 
www.consulpam.com.br. 
Os interessados podem 
realizar as inscrições en-
tre os dias 16/12/2019à 
16/01/2020, no site: 
www.consulpam.com.br.
 As vagas são 
para o Concurso Públi-
co são para os seguin-
tes cargos: auxiliar de 
serviços gerais, agente 
de limpeza, merendei-
ra, motorista, agente 
administrativo, recep-
cionista, almoxarife, 
administrador, auxiliar 

 O Ministério Pú-
blico de Goiás (MP-GO) 
propôs ação civil pública 
por ato de improbidade 
administrativa contra o 
prefeito de Barro Alto, 
Antônio Luciano Batista 
de Lucena, visando à re-
tirada de fotografias do 
prefeito e outros agentes 
políticos de prédios pú-
blicos, o que deve ser feito 
em dez dias. O promotor 
de Justiça Tommaso Leo-
nardi requereu o bloqueio 
de bens do prefeito, em 
valor não inferior a R$ 40 
mil, em virtude de possí-
vel condenação às sanções 
de multa a ser fixada e 
condenação ao pagamen-
to por danos morais cole-
tivos.
 Em setembro deste 
ano, o promotor de Justiça 
instaurou inquérito civil 
para apurar a informação 
de que fotos do prefeito 
estava sendo exibidas em 
diversos prédios públicos 
da comarca, tais como a 
Escola Municipal Dona 
Quininha, Secretaria de 
Saúde, Hospital do muni-

de biblioteca, monitor 
de creche, secretário de 
escola, porteiro serven-
te, fiscal de tributos, 
fiscal de post. E edif., 
fiscal de meio ambien-
te, assistente social, 
psicólogo, gestor de re-
suld. sólido, agente de 
cont. interno, analista 
ambiental, auditor fis-
cal tributário, profes-

cípio, Detran e Centro Ad-
ministrativo. Constatado 
o fato, em 24 de setembro, 
Tommaso Leonardi reco-
mendou o prefeito retirar 
as fotos, fixando o prazo 
de dez dias para a provi-
dência, o que não ocorreu, 
mesmo tendo sida a orien-
tação reforçada, motivan-
do, portanto, a propositu-
ra da ação.
 Conforme destaca 
o promotor, o prefeito, ao 
afixar suas fotos em di-
versas repartições públi-
cas, promoveu promoção 
pessoal ilícita, violando os 
princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralida-
de e publicidade. Ele lem-
bra ainda que a Constitui-
ção Federal preconiza que 
a publicidade dos atos, 
programas, obras, serviços 
e campanha dos órgãos 
públicos deverá ter caráter 
educativo, informativo ou 
de orientação social, dela 
não podendo constar no-
mes, símbolos ou imagens 
que caracterizem promo-
ção pessoal de autoridades 
ou servidores públicos.

sor p ll e operador de 
máquinas.
 Serão oferta-
das 92 vagas para o 
concurso público e as 
inscrições para o nível 
fundamental terá o va-
lor de R$ 29,00, já para 
o nível médio será de 
R$ 32,00 e para o nível 
superior a taxa de ins-
crição é de R$ 60,00.

 “ F u n d a m e n t a l 
frisar que, após a consta-
tação da prática de atos 
de improbidade adminis-
trativa, visando solucio-
nar o problema de forma 
resolutiva e extrajudicial, 
o MP-GO recomendou 
ao prefeito que retiras-
se as fotografias e infor-
masse a instituição sobre 
o acatamento ou não da 
orientação, tendo o gestor 
solicitado prorrogação de 
prazo e, novamente, ten-
do o MP-GO, por duas 
vezes, feito contato com 
a Assessoria Jurídica do 
município para que en-

viasse resposta à reco-
mendação, tendo, contu-
do, ficado inerte. Ou seja, 
percebeu-se o total desca-
so do prefeito em resol-
ver a questão. Necessário 
ressaltar que, nesse docu-
mento, foi informado que, 
após sua expedição, não 
seria mais possível alegar 
ausência de conhecimento 
dos fatos e, diante disso, 
ficaria comprovado o dolo 
do agente público na práti-
ca de atos de improbidade 
administrativa”, afirma o 
promotor.  (Cristiani Honó-
rio / Assessoria de Comunica-
ção Social do MP-GO)

Podem participar do processo seletivo profissionais de 
níveis fundamental, médio e superior

Foto: Divulgação
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Crixás Projeto Cultural

Recital Talentos de Ouro 2019
encanta público crixaense

 Idealizado há 6 
anos pela produtora cul-
tural Joyce Espínola Fer-
reira Tavares, o Projeto 
Talentos de Ouro vem 
se consolidando no mu-
nicípio de Crixás graças 
ao comprometimento 
dos alunos e à qualida-
de do trabalho realizado 
em prol desse projeto, 
que é patrocinado pela 
AngloGold Ashanti,via 
Lei de Incentivo a Cul-
tura, do Ministério da 
Cidadania. A cada ano, 
os alunos se apresentam 
em recital, que tem o 
objetivo de apresentar à 
comunidade a evolução 
do ensino aprendiza-
gem dessa conceituada 
escola de música.

 Esse ano, o Reci-
tal Talentos de Ouro, com 
o tema “Pedras precio-
sas sob um novo olhar” 
aconteceu nas depen-
dências do SESI, dia 05 
de novembro, e reuniu 
pais, alunos, autoridades 
e a comunidade em geral, 
que se emocionaram com 
cada apresentação. Com 
entrada gratuita, o espa-
ço ficou lotado da primei-
ra a última apresentação. 
O evento trouxe uma 
analogia entre o valor das 
pedras e os valores hu-
manos, ressaltando que 
nossas verdadeiras joias 
são nossos jovens e crian-
ças. Este é um projeto que 
atende gratuitamente 
crianças e adolescentes 

entre 3 e 18 anos com di-
versas oficinas de instru-
mentos musicais.
 “É gratificante 
ver no olhar do público 
o encantamento com o 
que nossos alunos apre-
sentam. Isso nos enche 
de alegria, é nossa maior 
recompensa”, Afirmou 
Joyce Espínola.

 Desde sua funda-
ção, em 2013, o Talentos 
de Ouro já atendeu milha-
res de crianças tornando 
acessíveis os benefícios 
da educação musical, que 
tem feito a diferença na 
vida dos alunos atendi-
dos pelo projeto, 
 Ainda segundo 
Joyce Espínola, os avan-

ços do projeto de música 
em Crixás ficaram evi-
dentes no recital desse 
ano, que classifica como 
sucesso. “Orgulho. Essa 
palavra define nosso 
sentimento em relação 
à apresentação de nos-
sos alunos nesse ano. 
Sentimo-nos honrados 
com os resultados alcan-

çados, desde o primeiro 
contato do aluno com a 
música às performances 
atuais. Esses resultados 
nos impulsionam a con-
tinuar trabalhando com 
alegria para manter a 
qualidade de ensino e a 
tradição que conquista-
mos com o passar dos 
anos”, disse Joyce.

 Os alunos da escola de Música Talentos de Ouro se reuniram para uma emocionante apresentação, que aconteceu em 05 de novembro

Durante o lançamento do ‘Pacto Goiano pelo Fim da Violência contra a Mulher’, 
a cidade de Crixás esteve representada pelo presidente local do PSB, Eli Gueroba

A convite do governador, Presidente 
PSB de Crixás participa de evento do 

Governo de Goiás, em Goiânia

 No dia 21 de 
novembro o governo 
de Goiás promoveu, no 
Centro Cultural Oscar 
Niemeyer, o lançamento 
do ‘Pacto Goiano pelo 
Fim da Violência Contra 
a Mulher’. O evento é da 
Secretaria de Desenvol-
vimento Social (Seds), 
que tem à sua frente a 
ex-senador Lúcia Vânia. 
 A solenidade 
contou com a presença 
de várias autoridades 
do estado, como secre-
tários estaduais, primei-
ra-dama e presidente 
de Honra da Organiza-
ção das Voluntárias de 
Goiás (OVG), Gracinha 
Caiado, do prefeito de 
Goiânia, Iris Rezende 
Machado, de prefeitos 
do interior de Goiás, de-

putados estaduais e do 
presidente do PSB de 
Crixás Eli Gueroba.
 De acordo com 
Eli Gueroba, participar 

do evento como convi-
dado foi motivo de mui-
ta satisfação para ele, 
ainda mais por represen-
tar o povo de seu muni-
cípio na solenidade. “Foi 
um privilégio para eu ter 
sido convidado pelo go-
vernador Ronaldo Caia-
do e por minha amiga 
Lucia Vânia, para repre-
sentar Crixás naquela 
reunião. Aproveitamos 
a ocasião para cobra 
ações em Crixás. Para-
béns ao governador por 
essa iniciativa de com-
bater a violência con-
tra a mulher. Que esse 
pacto contribua para a 
diminuição do femini-
cídio em nosso Estado”, 
disse Eli Gueroba. 
 Quest ionado 
sobre as demandas de 

Crixás apresentadas 
por ele ao governador, 
Eli Gueroba respon-
deu: “Eu frisei para 
Caiado que nós preci-
samos de muito apoio 
do governo do estado, 
especialmente para as 
estradas de Crixás a 
Nova Crixás, a Auri-
verde e a Mozarlândia. 
Estamos confiantes 
que logo esses benefí-
cios chegarão para nós. 
Estamos aguardando 
outras reuniões esta-
duais e estaremos ali, 
presentes, para repre-
sentar o município jun-
to ao governo. Agrade-
ço ao povo de Crixás e 
aos companheiros de 
partido por me darem 
a honra para estar nes-
sa posição”, finaliza.

Governo propõe ao
Congresso fim de 

municípios com menos 
de 5 mil habitantes

 O governo pro-
pôs ao Congresso o fim 
dos municípios com 
menos de 5 mil habitan-
tes e arrecadação menor 
que 10% da receita to-
tal. Pela proposta, esses 
municípios terão que ser 
incorporados pelo muni-
cípio vizinho.O projeto 
também impõe restrição 
à criação de municípios. 
A ideia, de acordo com 
o governo, é fortalecer a 
Federação brasileira.
 Ao responder 
pergunta sobre a viabi-
lidade dessa medida ser 
aprovada em ano de elei-
ções municipais, o minis-
tro da Economia, Paulo 
Guedes, disse que “quem 
deve decidir o tamanho 
mínimo dos municípios 
é o Congresso”. Para ele, 
a proliferação de municí-
pios criou desequilíbrios. 

“Do ponto de vista fiscal, 
municípios não podem 
ser grandes ou pequenos 
demais”, afirmou.

Plano mais Brasil

 Guedes e o pre-
sidente Jair Bolsonaro 
entregaram nesta terça 
ao Congresso Nacional 
as primeiras de uma sé-
rie de propostas com a 
sua digital. Essa nova 
fase de reformas, batiza-
da de Plano mais Brasil, 
é a principal tentativa 
da equipe econômica 
para mudar a gestão das 
contas públicas nas três 
esferas de governo, com 
a criação de um novo 
marco institucional para 
o País quase 20 anos de-
pois da aprovação da Lei 
de Responsabilidade Fis-
cal (LRF).  Fonte: Estadão

Fotos: Kássia Ferraz

Alunos do projeto dando show em suas apresentações

Eli Gueroba saudado 
pelo Governador e pela 
ex-senadora Lúcia Vânia
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REGISTRO DE IMÓVEIS DE CRIXÁS -GOIÁS
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EDITAL PARA CIENCIA A TERCEIROS INTE-
RESSADOS

USUCAPIÃO  ADMINISTRATIVO
INÁCIO DA LUZ ARAUJO, OFICIAL DO RE-

GISTRO DE IMÓVEIS DE CRIXÁS-Go. No uso 
de suas atribuições, na forma da Lei, ETC;  

FAZ PÚBLICO QUE, LUIZ DE PAULA AS-
SUNÇÃO, CI.RG.568.055- SSP/MG e CPF 
nº091.080.411-72 filho de Jerônimo de Paula 
Assunção e Maria Gabriela de Paula; e sua es-
posa, Maria Natália Nunes de Paula, CPF nº 
020.112.381-96 e CI.RG. 1.666.344-SSP/GO, filha 
de Lazaro Ferreira Lacerda e Maria Geogina Nu-
nes; brasileiros, agropecuaristas, casados sob o 
regime da comunhão de bens, residentes e do-
miciliados na Fazenda  Mineira, município de 
Crixás-Go; não declarou endereço eletrônico; em 
cumprimento ao disposto no artigo 216-A da Lei 
nº 6.015/1973(RP),Item IV parágrafo 3º. acresci-
do pelo artigo 1.071 da Lei nº 13.105/2015(CPC), 
e demais legislações pertinentes ao assunto, foi 
depositado neste Cartório, Planta, Memorial 
Descritivo e demais documentos para regula-
rização através de Usucapião Administrativo 
Ordinário a Justo Título de Duas Glebas de 
uma propriedade rural, PRO-DIVISO, anexas 
entre si, perfazendo a área total originária do-
cumentada de 168,9316 hectares, após medida e 
georreferenciada foi encontrado a área total de 
219,2814 hectares, correspondentes a 45 alquei-
res, 24 litros e 293,981m2.; situadas no imóvel 
denominado”Pouso Alto”, “Córrego do Almoço 
ou Furadão”,município de Crixás-Go; contendo 
benfeitorias, tais como: Casa sede, currais, toda 
fechada e formada com capim de diversas quali-
dades, cercada com divisões de pastos; Registra-
da(s) Sob o(s) nº(s). R.1 M-372 e R.2-M-2.008; no 
CRI-Crixás-Go.; com planta e memorial descriti-
vo, Georreferenciado, certificados pelo INCRA/
SIGEF, certificação nº. a0b34452-6a39-4afa-bed-
0-8cc258ac2c8eem 07.06.2018; As impugnações, 
deverá ser apresentadas no prazo de quinze (15) 
dias contados da data da publicação deste; fin-
do o qual e não havendo impugnação, será feito 
o Registro do imóvel, ficando neste período os 
documentos a disposição dos interessados, nes-
te Cartório durante as horas regulamentares do 
expediente. Dado e Passado na cidade de Crixás, 
Termo e Comarca de igual nome, Estado de Goi-
ás, aos vinte e oito dias do mês de novembro de 
2019.
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USUCAPIÃO  ADMINISTRATIVO
INÁCIO DA LUZ ARAUJO, OFICIAL DO RE-

GISTRO DE IMÓVEIS DE CRIXÁS-Go. No uso 
de suas atribuições, na forma da Lei, ETC; 

FAZ PÚBLICO QUE, VERA ALVES DO AMA-
RAL BATISTA, CPF nº 003.581.401-29 RG. 
2477729-2ª.via-PCIGO. Filha de Antonio Alves 
de Oliveira e Maria Jose do Amaral Oliveira; 
e seu esposo, Jadir Batista dos Santos, CPF nº 
472.083.921-53 e RG. 1.327.145-SSPGO; filho de 
João Batista de Oliveira e Maria Merenciana da 
Silva, brasileiros, casados sob o regime de comu-
nhão parcial de bens, trabalhadores rurais, resi-
dentes e domiciliados na Chácara Deus Dá Boa 
Sorte, município de Crixás- Go; não declarou en-
dereço eletrônico; em cumprimento ao disposto 
no artigo 216-A da Lei nº 6.015/1973(RP),Item IV 
parágrafo 3º. acrescido pelo artigo 1.071 da Lei 
nº 13.105/2015(CPC), e demais legislações perti-
nentes ao assunto, foi depositado neste Cartório, 
Planta, Memorial Descritivo e demais documen-
tos para regularização através de Usucapião Ad-
ministrativo Ordinário a Justo Título de UMA 
POSSE RURAL, MANSA E PACIFICA COM 
MAIS DE VINTE(20) ANOS DE SUCESSÃO E 
OCUPAÇÃO, SEM INTERRUPÇÃO,  com área  
medida, georreferenciada de  98,8126 hectares,  
situada no imóvel, “JOAQUIM PEREIRA” mu-
nicípio de Crixás-Go.; contendo benfeitorias, 
tais como, Casa Sede, Currais, Quintal formado, 
pastagens, todo fechado com arame liso e Ou-
tras benfeitorias; Procedência de origem Trans-
crição 1.500 feita em 26.11.1945; com Memorial 
Descritivo, Georreferenciado, Certificado pelo 
Incra/SIGEF sob nº. 96335ac0-9241-4bc3-bf2b-
-b0ed870f0516 em 10.06.2019; As impugnações, 
deverá ser apresentadas no prazo de quinze (15) 
dias contados da data da publicação deste; fin-
do o qual e não havendo impugnação, será feito 
o Registro do imóvel, ficando neste período os 
documentos a disposição dos interessados, nes-
te Cartório durante as horas regulamentares do 
expediente. Dado e Passado na cidade de Crixás, 
Termo e Comarca de igual nome, Estado de Goi-
ás, aos vinte e oito dias do mês de novembro de 
2019.

TAC com MP prevê funcionamento de abrigo para 
crianças e adolescentes em Santa Terezinha de Goiás

Sebrae realiza a 3ª edição da Semana
Empresarial de Campos Verdes

Santa Terezinha de GoiásTAC

 Foi celebra-
do, nesta segunda-fei-
ra (18/11), o Termo de 
Ajustamento de Conduta 
(TAC) entre o Ministério 
Público de Goiás e o mu-
nicípio de Santa Terezinha 
de Goiás para instalação e 
funcionamento de entida-
de de abrigo a crianças e 
adolescentes em situação 
de risco. O documento foi 
assinado pela promotora 
Wanessa de Andrade Or-
lando, o prefeito Antônio 
da Penha Machado de Ca-
margo e o procurador do 
município Rodrigo Nunes 
de Mendonça.
 O TAC é resulta-
do de um procedimento 
administrativo do MP. Foi 
apurado que, apesar de 
construído e inaugurado 
em dezembro de 2018, o 
espaço não entrou em fun-
cionamento.
 Além disso, há 
crianças e adolescentes na-
turais de Santa Terezinha 
de Goiás abrigados em 
unidades de acolhimento 
de outros municípios, difi-

 O Serviço de 
Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas (Sebrae 
Goiás) em parceria com 
a Prefeitura Municipal 
de Campos Verdes está 
realizando a 1ª edição da 
Semana Empresarial de 
Campos Verdes, entre os 
dias 18 a 22 de novembro, 
das 19h às 23h, na Câmara 
Municipal. 
 O evento é volta-
do para empresários de 
Campos Verdes e toda re-
gião. A premissa da sema-
na é de atualizar, ampliar 
e aprimorar conhecimen-
tos, apresentando tendên-
cias que proporcionem di-
ferencial competitivo para 
as empresas da região.
 Dentre os temas 
da programação estão vá-
rias palestras, tais como 
‘Preparando as suas ven-
das para o Natal’; ‘Como 
alavancar suas vendas de 
final de ano’ e ‘Como de-
finir o preço dos seus pro-
dutos de venda’. 
 A engenheira am-
biental e servidora pú-
blica municipal, Marcela 

cultando a preservação dos 
vínculos familiares e even-
tual retorno à família de 
origem bem como a parti-
cipação na vida da comuni-
dade local, conforme prevê 
o artigo 92 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente 
(ECA). Essa realidade le-
vou a promotora para ar-
ticular o TAC e colocar o 
abrigo em operação.

Os compromissos

 O prefeito Antô-
nio da Penha Machado de 

Bailona, que está partici-
pando da semana empre-
sarial destacou a impor-
tância do evento em mais 
uma ação da prefeitura 
no fomento ao empreen-

Camargo reconheceu no 
termo ter o dever de man-
ter a estrutura material e 
a qualificação técnica dos 
profissionais e funcioná-
rios da unidade, além de 
ter a responsabilidade pe-
los jovens acolhidos com-
prometendo-se a destinar 
um prédio para o funcio-
namento do abrigo.
 O TAC também 
prevê a adequação da uni-
dade aos princípios do 
ECA (Lei nº 8.069/1990), 
efetivando os direitos fun-
damentais das crianças e 

dedorismo local. “É mais 
uma ação da Prefeitura 
em parceria com o Sebrae 
com o objetivo de levar 
informações sobre como 
se organizar para o perío-

dos adolescentes. O muni-
cípio deverá providenciar 
as adequações solicitadas 
pelo Corpo de Bombeiro 
para funcionamento do 
abrigo, e, também, a ca-
pacitação técnica dos fun-
cionários, profissionais 
e membros do Conselho 
Tutelar local que prestam 
serviço à unidade. O po-
der público garante que a 
entidade funcionará sem 
fins lucrativos e será des-
tinado a crianças e adoles-
centes de qualquer faixa 
etária que se encontrem 
em situação de risco.
 O descumpri-
mento das obrigações 
assumidas no termo im-
põe ao município multa 
diária no valor de R$ 71 
mil, que será revertido 
para o Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, além de 
medida judicial adequada 
ao acordo. (Texto: Yasmin 
Bernardes - Assessoria de 
Comunicação Social do MP-
-GO / Supervisão: Ana Cris-
tina Arruda) 

do de vendas de final de 
ano”, afirmou Marcela.
 Para o responsá-
vel pelo Banco do Povo, 
Fábio Araújo Barreto, a 
ação é de grande impor-
tância e fortalece a econo-
mia local. “Nós visitamos 
e convidamos os empre-
sários do município con-
vidando para participar, 
queremos contribuir de 
forma significativa para 
a valorização e ampliação 
do mercado. Capacitar, 
qualificar e formalizar os 
empreendedores do mu-
nicípio é uma das grandes 
preocupações da atual 
gestão”, concluiu.
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Exposição do projeto Expoarte 2019
é sucesso de público

 O dia 05 de no-
vembro ficará marcado 
para sempre na memó-
ria do povo da cidade 
de Crixás, pois, naque-
le dia, acontecera na 
cidade outra atividade 
cultural de tirar o fô-
lego. Trata-se de mais 
uma envolvente expo-
sição de artes organi-
zada pelo Projeto Cul-
tural Exporte, que teve 
o objetivo de valorizar 
os talentos dos artistas 
da terra e apresentar o 
resultado de técnicas 
sustentáveis de arte, 
que além de contribuir 

com o meio ambiente 
encanta os expectado-
res e apreciadores da 
arte.

 A exposição 
teve entrada gratuita e 
aconteceu nas depen-
dências do SESI, , onde 

um túnel futurista foi 
montado, levando os 
visitantes ao espaço 
onde os quadros esta-
vam expostos. Vale res-
saltar, que esse projeto 
também foi idealizado 
pela artista plástica Joy-
ce Espínola Ferreira 
Tavares e é patroci-
nado pela AngloGold 
Ashanti através da Lei 
de Incentivo a Cultura 
Ministério da Cidada-
nia.  Vale pontuar, que 
essa exposição, que 
trouxe um novo olhar 
para as pedras precio-
sas é importante para o 
município, que tem seu 

solo rico em minério. 
Esse Projeto de Artes 
Plásticas surgiu com a 
proposta de difundir a 
arte em Crixás e região 
através da exposição de 
artes. O projeto conta 
com uma equipe de ar-
tistas de muita experi-

ência e altamente qua-
lificada, fator que vem 
contribuindo para o su-
cesso de público, como 
a exposição desse ano, 
que agradou aos mais 
requintados apreciado-
res da arte plástica de 
Crixás e região.

Apreciadores das belas artes compareceram ao espaço de eventos do SESI para prestigiar a exposição de artes dos talentos crixaenses

Durante a operação, um dos suspeitos acabou morrendo
em confronto com a polícia; outro conseguiu fugir pela mata

Crixás Exposição

Foragido por homicídio 
em Campos Verdes é preso

em Senador Canedo

Graer desarticula quadrilha
que planejava roubar banco em 

Mozarlândia
 Graças a uma 
operação bem sucedi-
da realizada por meio 
de parceria entre a Po-
lícia Militar de Cam-
pos Verdes e o Servi-
ço Reservado da PM 
de Senador Canedo, 
Deusdete José da Silva 
foi preso no último dia 
13 de novembro, na 
porta de sua casa, em 
Senador Canedo. Ele 
é acusado de assassi-
nar a própria cunhada 
em 2009, na cidade de 
Campos Verdes, e se  O Grupo de Rá-

dio Patrulha Aérea (Gra-
er) desarticulou nesta 
quinta-feira (14) uma 
quadrilha que planejava 
explodir um banco na 
cidade de Mozarlândia, 
neste feriado. Duran-
te a operação, um dos 
suspeitos identificado 
como Cezar Valter Silva 
acabou morrendo em 

encontrava foragido 
havia 10 anos.
 De acordo com 
relato da PM, Deus-
dete José, que morava 
em Senador Canedo, 
foi abordado na porta 
de sua casa em atitude 
suspeita e, ao consultar 
seus antecedentes, os 
policiais encontraram 
um Mandado de Prisão 
expedido pela Comarca 
de Santa Terezinha de 
Goiás, em seu desfavor. 
 Ainda segun-
do o relato da polícia, o confronto com a polícia. 

Outro integrante conse-
guiu fugir pela mata.
 Na ação, foram 
apreendidas armas de 
fogo, oito explosivos, 
uma esmerilhadeira 
usada para cortar os 
caixas e um alicate usa-
do nos explosivos.
 A polícia tam-
bém informou que o 

Mandado de Prisão foi 
imediatamente cum-
prido, e o suspeito foi 
encaminhado para a 
Delegacia de Senador 
Canedo, de onde será 
recambiado para o Pre-
sídio de Crixás. 

Sobre o caso

 Deusdete José 
da Silva é acusado, 
juntamente com seu 
comparsa Luciano, de 
matar a própria cunha-
da a pauladas com re-
quintes de crueldade, 
depois de surpreender 
a vitima com intuito de 
roubar certa quantia em 
dinheiro. O crime ocor-
reu na sede da Fazenda 
Alegre, de propriedade 
da vítima,  que chegou 
a ser encontrada viva, 
mas veio a óbito logo 
em seguida.  

homem morto no con-
fronto pertencia a uma 
facção criminosa. Ele 
era responsável por le-
var o dinheiro das in-
vasões aos bancos para 
o grupo criminoso. A 
ficha criminal dele acu-
mula três roubos em 
instituições financeiras 
com uso de explosivos. 
Fonte: O Popular

Fotos: Lanuzio Vicente/ Kássia Ferraz

Obra das artistas encantaram aos presentes pela sofisticação entregue

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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AngloGold Ashanti comemora
30 anos de operação em Crixás - GO

 No ano em que 
comemora 185 anos de 
atuação no Brasil, a An-
gloGold Ashanti Brasil 
celebra outro importante 
marco: os 30 anos da uni-
dade de negócios Serra 
Grande, localizada em 
Crixás, GO. Por lá, o ouro 
foi produzido em 11 de 
novembro de 1989, cerca 
de 13 anos depois da fase 
de prospecção geológica, 
em 1976. “A história da 
unidade Serra Grande 
tem sido construída com 
muitos desafios e supe-
ração. Nesse período, 
são visíveis as transfor-
mações no modo de ges-
tão, na segurança - nosso 
principal valor -, no rela-
cionamento com a comu-
nidade, no desenvolvi-
mento tecnológico e nas 
perspectivas de futuro”, 
ressalta Camilo Farace, 
vice-presidente da An-
gloGold Ashanti Brasil.
 Com quase 4,4 
milhões de onças de 
ouro, cerca de 136 tone-
ladas, produzidas nesses 
30 anos, Serra Grande é a 

principal produtora e ex-
portadora de ouro do Es-
tado de Goiás. Durante o 
ano de 2018, foram cerca 
de 130 mil onças pro-
duzidas pelas três mi-
nas subterrâneas - Mina 
Nova, Mina III e Palmei-
ras - e pelas duas minas 
a céu aberto (open pit). 
“Nos últimos cinco anos, 
fizemos investimentos 
significativos em pesqui-
sa, com ampliação das 
reservas e busca de no-
vos corpos de minérios. 
Temos uma operação ro-
busta e com ótimas pers-
pectivas”, revela Carlos 
Eduardo Paraizo, diretor 
de Operações da Serra 
Grande. 
 O momento é de 
comemorar não apenas 
os bons resultados dos 
negócios, mas também 
de se orgulhar do sólido 
e perene diálogo com a 
comunidade crixaen-
se. “Temos como valor 
tornar as comunidades 
melhores em função da 
nossa presença. Essa 
contribuição para Crixás 

pode ser vista em dife-
rentes formas, seja pela 
geração de emprego, 
pelas compras de forne-
cedores locais ou pelos 
investimentos sociais”, 
destaca Paraizo. Para se 
ter uma ideia, somente 
em 2018, foram inves-
tidos R$ 1,2 milhão em 
ações sociais em Crixás. 
São cerca de 1.500 em-
pregados, diretos e in-
diretos. Já em compras 
com empresas locais, o 
valor de 2018 chegou a 
R$ 46 milhões, e a desti-
nação de impostos para 
o município foi de R$ 9,5 
milhões. 

Destaque de em segu-
rança 

 Entre as 13 ope-
rações da AngloGold 
Ashanti localizadas em 
nove países, a unidade 
Serra Grande recebeu 
um importante reco-
nhecimento este ano: o 
Chairman’s Global Sa-
fety Award (Premiação 
Global de Segurança do 

Presidente do Conselho 
de Administração). Tra-
ta-se de uma premiação 
mundial do grupo para 
a unidade que se des-
taca em segurança. O 
prêmio avaliou um con-
junto de indicadores de 
segurança e a evolução 
contínua da unidade 
como um todo. Foi a 
quarta vez que a Ser-
ra Grande recebeu esta 
premiação, o que a tor-
na a unidade mais pre-
miada desde a criação 
do prêmio em 2002.

185 anos de Brasil 

 A AngloGold 
Ashanti Brasil completou 
185 anos de atividades 
em 8 de julho. É a indús-
tria de maior longevida-
de do País, uma história 
que começou no século 
19, em 1834, quando a 
empresa, então chamada 
Saint John Del Rey Mi-
ning Company, deu início 
à mineração de ouro em 
Nova Lima, MG. Hoje, 
a AngloGold Ashanti se 
consolidou como uma 

das maiores produtoras 
de ouro do mundo, com 
13 operações, em nove 
países. No Brasil, suas 
três unidades operacio-
nais são responsáveis por 
15% de toda a produção 
de ouro do grupo no 
mundo. Para mais infor-
mações sobre a história 
da AngloGold Ashanti e o 
calendário de atividades 
previstas durante todo o 
ano de comemoração pe-
los seus 185 anos, acesse o 
site: http://aga185anos.
com.br/. 

A unidade Serra Grande chega a três décadas de atuação com 136 toneladas de ouro produzidas  e destaque em ações de segurança

BARRAGEM DA SERRA GRANDE:
MONITORAMENTO E SEGURANÇA

AngloGold Ashanti realiza rígido controle e monitoramento e divulga plano de emergência para comunidade.

O que é e para que serve a barragem?
A barragem de rejeito é uma área construída para armazenar resíduos da 
mineração após as etapas do beneficiamento do minério. Durante o proces-
so de retirada do ouro da rocha, é gerada uma massa de material que não 
será utilizado, a qual é destinada à barragem. Vale ressaltar que todas as 
barragens da AngloGold Ashanti seguem normas e legislações de seguran-
ça nacionais e internacionais e estão devidamente licenciadas pelos órgãos 
ambientais competentes.
-

Qual a situação atual da barragem? Ela oferece algum risco 
à população?
A AngloGold Ashanti possui um controle rígido de suas barragens, com 
acompanhamento dos órgãos fiscalizadores e consultorias competentes, e 
nenhuma delas apresenta qualquer problema estrutural. O funcionamento  da 
barragem da Unidade Serra Grande é monitorado diariamente pela equipe 
técnica da empresa. As entidades reguladoras estabelecem como padrão 
mínimo de segurança o índice de 1.5. Atualmente, a barragem da Serra 
Grande apresenta o fator de segurança 1,647, o que significa que estamos 
acima do padrão estabelecido, atestando que nossos controles são efetivos.
-

Mas no caso de um incidente quais os procedimentos adota-
dos pela empresa?
A empresa está em contato com as comunidades vizinhas às suas opera-
ções e realizará reuniões com as lideranças comunitárias para dar transpa-
rência e divulgação às informações sobre seu Plano de Ações Emergenciais 
para Barragens de Mineração (PAEBM). O plano prevê ações conjuntas com 
o Corpo de Bombeiro, a Polícia Militar, a Defesa Civil e outras autoridades 
competentes, além das próprias lideranças comunitárias, e inclui rota de 
fuga, pontos de encontro e instalação de sirenes. No caso da Serra Grande, 
a empresa responsável pelo projeto das sirenes já foi contratada. As próxi-

mas etapas se resumem na confirmação dos locais de instalação, monta-
gem e testes do sistema. A expectativa é de que a montagem finalize ainda 
em 2018 para que o teste completo do sistema ocorra no início de 2019. 
-

E como os moradores devem agir em situações de emergên-
cia, mesmo antes do final da implantação da sirene?
Avisos sonoros, comando de voz e sinais luminosos são os primeiros comu-
nicados de emergência com a comunidade em caso de rompimento de uma 
barragem. Os líderes comunitários previamente listados serão acionados e 
exercerão o papel de disseminadores da informação aos demais morado-
res. Em seguida, a população deverá acompanhar todas as recomendações 
da Defesa Civil. Lembrando que, para que todos saibam como agir nestas 
situações, a empresa realizará simulados de emergência, orientando a co-
munidade sobre os procedimentos de segurança. O trabalho junto à comu-
nidade está em desenvolvimento para que todas as etapas sejam cumpridas 
e todos os responsáveis (representantes das esferas municipais, estaduais e 
até mesmo federal) sejam envolvidos no momento adequado. A previsão é 
que um simulado seja realizado em novembro deste ano com a comunidade 
da cidade e outro em 2019, já com todo o sistema implantado. 
-

O que acontece com a barragem após o fim da operação?
Após o término das operações, a barragem será fechada e recuperada com 
solo inerte, ou seja, coberta com terra. A área será recuperada de acordo 
com estabelecido no plano de fechamento e a legislação vigente. Todo esse 
processo é de conhecimento e fiscalizado pelos órgãos competentes. A 
comunidade também será consultada sobre a melhor forma de reintegrar o 
espaço à paisagem local. Importante deixar claro que, mesmo com o fim da 
operação, a empresa permanecerá realizando o monitoramento ambiental 
da área.

Dúvida, reclamação ou sugestão, 
entre em contato!

Canal de relacionamento:
0800 7271 500
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