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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. 10

Natal Comércio Exterior

Pilar de Goiás Santa Terezinha de Goiás/ Crixás Pilar de Goiás

Em Santa Terezinha, 
decoração de final de ano é 

referência para a região

Representantes 
de Taiwan 

visitam Campos Verdes

Prefeito Sávio distribui 
presentes de Natal em parceria 

com a OVG

Rede de postos A3P  
sorteia carro novo em

tarde natalina

LeaGold promove 8ª Semana 
Integrada de Prevenção de Aci-

dentes de Trabalho na Mineração

Praças são revitalizadas, recebem iluminação com lâmpa-
das de led e a mais bela decoração natalina da região. Prefei-
to Tonim comemora sucesso do 1º ano de governo. Pág. 6

A visita teve o objetivo cordial de retribuir recente ida do 
prefeito Haroldo ao país asiático, e conhecer o processo 
de exploração e beneficiamento da esmeralda. Pág. 5

Além dos brinquedos, a prefeitura ainda garantiu o lan-
che e a diversão das crianças, com o trenzinho da alegria, 
que passou o dia passeando com a garotada. Pág. 6

Além do veículo Mobi, o empresário Ivan Moreira sor-
teou também diversos outros prêmios de menor valor. 
O ganhador do carro foi o Sgt. D. Luiz, de Crixás. Pág. 8

O evento contou com colaboradores da empresa e este-
ve aberto também para as famílias. Realizado na AABB 
de Itapaci e nas dependências da mineradora. Pág. 9

“Nosso grupo terá candidatura
 majoritária e meu nome está à disposição. 

Sou pré-candidato à reeleição”, Plínio paiva

Inovação
Grupo G44 Brasil 

destina rejeitos de minério à 
construção civil

A Correia Engenharia, pertencente a holding empresa-
rial, transforma resíduos em materiais de alvenaria, tijo-
los, telhas, cerâmicas e lajota. Pág. 3
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Reflexão do dia

Por Fernando Arataque 

  Para Pensar
PRA PENSAR...Neste ano vindouro, é preciso que tenha 
em mente e não ter medo do futuro, e sim em dar o má-
ximo de você em qualquer coisa que propor fazer, acre-
ditar mais em você, ter prazer em aprender coisas novas 
e ser você mesmo em qualquer circunstância e acima de 
tudo,MORRER...Morrer para as coisas que atrasam a sua 
vida...Morrer para os vícios (pois além de fazer muito 
mal a saúde, e um entrave para seu desenvolvimento 
social e financeiro, pois e um gasto a menos)...Morrer 
para as efemiridades da vida, prender a dar valor no 
quem tem valor...Nascer para uma vida nova em um ano 
novo...Que venha 2020.(Edson Mendes)

PRA PENSAR...OS VÍCIOS DA RELIGIÃO QUE ES-
TÃO SENDO PREGADAS HOJE EM DIA...Mas há um outro vício religioso, muito pre-
sente nos meios de comunicação de massa especialmente na televisão e no rádio: o uso 
da religião para arrebanhar muita gente, pregar o evangelho da prosperidade material, 
arrancar dinheiro dos fregueses e enriquecer seus pastores e auto-proclamados bispos. 
Temos a ver com religiões de mercado que obedecem à lógica do mercado que é a con-
corrência e o arrebanhamento do número maior possível de pessoas com a mais eficaz 
acumulação de dinheiro líquido possível.

Se bem repararmos, para a maioria destas igrejas midiáticas, o Novo Testamento rara-
mente é referido. O que vigora mesmo é o Antigo Testamento. Entende-se o porquê. O 
Antigo Testamento, exceto os profetas e de outros textos, enfatiza especialmente o bem 
estar material como expressão do agrado divino. A riqueza ganha centralidade. O Novo 
Testamento exalta os pobres, prega a misericórdia, o perdão, o amor ao inimigo e a ir-
restrita solidariedade para com os pobres e caídos na estrada. Onde que se ouve, até nos 
programas católicos, as palavras do Mestre: “Felizes vocês, pobres, porque de vocês é o 
Reino de Deus”?

Por Edson Teixeira Mendes

  Caiu na Rede   Linha do Tempo

Curta nossa página no Facebook
/imprensa.docerrado

Foto da antiga Igreja Matriz da cidade de Crixás

Embora o mundo seja redondo, 
em algum canto dessa vida surge 
o encanto

 Eu não sei até hoje se acredi-
to em destino ou não. Tampouco 
pouco afirmar para que vim a esse 
mundo ou qual o sentido da vida. 
Embora haja planos e sonhos, boa 
parte dos meus dias apenas são 
vividos. Vamos crescendo e aos 
poucos aumentam as responsabi-
lidades, quase sempre falta tempo. 
Canalizamos nossas energias nos 

estudos e trabalho. Quase sempre em busca de ter alguma 
coisa. Esquecemo-nos, infelizmente, de investir no ser, no ser 
humano, no ser gente por completo, bicho de corpo e alma.
 Dizem para que foquemos em um objetivo e o alcan-
cemos custe o que custar! É uma corrida maluca um tanto sem 
graça, para falar a verdade. Sinceramente eu não consigo enxer-
gar glória em caminhos pouco insólitos. Algumas coisas são tão 
fáceis de conseguir. Sabemos exatamente como dever ser feito, 
o difícil para muitos, de fato, é regrar-se e apenas fazer. 
 E como zumbis humanos, andamos para lá e para 
cá em busca de títulos e cifras. Somos notáveis transeuntes 
que seguem uma direção sem sentido. Corpos moldados à 
revelia, com belos sorrisos, movidos a elogios que nos ser-
vem como combustível adulterado. 
 Mas em um dia cinzento qualquer, cansados dessa 
lancinante jornada, resolvemos descansar. Não escolhemos 
um ponto onde há sombra, um canto nos escolhe. Paramos. 
Olhamos para trás e já nem sabemos mais o quanto anda-
mos, tampouco quanto falta para chegar. Olhamos, no en-
tanto, para o lado e percebemos que há alguém ali. Uma 
alma também bastante cansada, pálida. Também sentada ao 
chão, com os joelhos curvados nos quais se apoiam mãos já 
bastante calejadas, chinelos desgastados pela caminhada e 
respiração de quem procura fôlego. Passam a noite deitados 
lado a lado contando estrelas, mesmo que não vejam o céu. 
Quando encontram estrelas cadentes, tal qual uma criança 
no natal, fazem pedidos silenciosos. Ele deseja que aquele 
pequeno instante seja perpétuo. Ela deve desejar alguma 
coisa, mas não se sabe bem o quê. 
 E caminham, andam, correm e descansam. Nas noi-
tes mais frias, ele se arriscava na floresta em busca de lenha 
que a aquecesse; nos dias ainda mais frios, ele procurava 
aquecer o coração da sua companheira, mesmo que isso o 
queimasse. Enquanto ela dormia, ele ficava de vigília para 
que nenhum mal acontecesse. Assim como o Pequeno Prín-
cipe cuidou de sua flor, ele fez o que pode para que ela não 
se machucasse com os espinhos que os cercavam. Dedicou 
tempo, afeto, amor, amizade. Tudo naturalmente. Talvez, 
como na história do cometa, isso que o tenha cativado tanto.
 E iam cada vez mais longe, alcançaram juntos lugares 
onde jamais haviam imaginado chegar. Até que um belo dia, 
ao olhar para o lado, ele não mais a viu. Gritou pelo seu nome, 
procurou em cada canto, mas restou-se apenas o encanto.

Ela partiu deixando apenas saudade, saudade daquilo que 
nunca existiu....

Fernando Arataque Filho.

Foto: Reprodução
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Itapaci Inovação

Grupo G44 Brasil destina
rejeitos de minério à construção civil

 A mineração é 
um dos setores mais 
importantes da eco-
nomia brasileira. No 
entanto, é preciso res-
saltar que a prática 
costuma gerar sérios 
danos ao meio am-
biente. As alternativas 
para o uso dos resídu-
os e eliminação total 
do passivo ambiental 
ganham força e já são 
uma realidade no país. 
A Correia Engenharia, 
localizada em Itapaci e 
pertencente ao grupo 
G44 Brasil, criou e de-
senvolveu um projeto 
que tem por objetivo 
colaborar para uma 

destinação segura dos 
resíduos sólidos.
 Além de dimi-
nuir os impactos am-
bientais, a iniciativa da 
Correia Engenharia co-
labora para a fabricação 
de artefatos e materiais 
para a construção civil. 
Com o descarte dos re-
jeitos, a empresa produz 
blocos para alvenaria, 
tijolos, telhas, cerâmicas 
e lajotas. A iniciativa é 
uma preocupação es-
pontânea da empresa e 
do grupo ao qual per-
tence com o ambiente 
que, em breve, será obri-
gatória para as minera-
doras do país.

 O projeto teve 
inspiração no grupo 
G44 Brasil – empreen-
dimento instalado no 
Brasil há dois anos e 
que vem se consolidan-
do no mercado com 
diversas inovações em 
negócios, especialmen-
te no setor mineral – 
que tem conquistado 
mercado, também, pe-
las práticas sustentá-
veis em prol do meio 
ambiente. A empresa 
faz a transformação 
dos resíduos gerados a 
partir da mineração no 
norte do estado goia-
no. Da lama e da areia 
que sobram do benefi-

ciamento do minério, 
normalmente ricas em 
quartzo, óxido de ferro 
e argila, criaram peças 
pré-moldadas para a 
construção de casas, 
prédios, muros e pisos.
 Para se ter uma 
ideia, o preparo e bene-
ficiamento do minério, 
em geral, originam re-
síduos na ordem de 1,5 
vezes maior comparan-
do-se à produção. Este 
volume é normalmen-
te disponibilizado em 
pilhas próximos às ex-
trações ou mesmo em 
soterramentos de vales 
formados pela ativida-
de extrativista mineral.

Mudanças nas mine-
radoras

 Com o intuito 
de minimizar os im-
pactos ambientais, um 
projeto está em tra-
mitação no governo. 
Segundo a Agência 
Senado, as empresas 
mineradoras poderão 
ser obrigadas a desti-
nar parte dos resíduos 
de mineração para a 
fabricação de artefatos 
e materiais da constru-
ção civil. A regra de-
terminada pelo projeto 
(PL 1496/2019) altera 
a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (Lei 

12.305/2010) e aguar-
da o recebimento de 
emendas na Comissão 
de Serviços de Infraes-
trutura (CI).
 A proposta se 
trata das medidas de 
segurança para co-
munidades próximas 
a barragens, possi-
bilidades de isenção 
de impostos e desti-
nação dos artefatos 
feitos com os rejeitos. 
A adaptação chegará 
para todos e a execu-
ção de novos projetos 
terá de contemplar 
métodos modernos de 
deposição dos rejeitos 
da atividade.

A Correia Engenharia, pertencente a holding empresarial, transforma resíduos em materiais de alvenaria, tijolos, telhas, cerâmicas e lajota
Fotos: Lanuzio Vicente

Foto aérea da sede da Correia Engenharia, que pertence ao Grupo G44, na cidade de Itapaci
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Pilar de GoiásSolidariedade

Prefeito Sávio distribui 
presentes de Natal em parceria com a OVG

 No último dia 
06 de dezembro o pre-
feito de Pilar de Goiás 
Sávio Soares (DEM) 
promoveu um dia de 
diversão para centenas 
de crianças, em parce-
ria com o Governo de 
Goiás e a Organização 
Voluntárias de Goiás 
– OVG, com a distri-
buição de mais de 1000 
brinquedos à garotada 
pilarense. Na ocasião, 
a prefeitura ainda ga-
rantiu a distribuição de 
um lanche reforçado e 
contratou o trenzinho 
da alegria, que ficou 
na cidade das 08h00 às 
15h00, fazendo a alegria 
dos pequeninos.
 Antes de ini-
ciar a entrega dos brin-
quedos, foi servido o 
lanche, oferecido pela 
secretaria municipal da 
assistência social e ain-
da teve a fala das auto-
ridades presentes, entre 
elas secretários munici-
pais, vereadores, prefei-
to Sávio, vice-prefeito 
João Grilo, ex-prefeito 
Vateco, Padre Beneval e 

o presidente da Codego 
Marcos Cabral, que na 
ocasião representava 
o governador Ronaldo 
Caiado e a presidente 
da OVG e primeira-da-
ma do estado, Gracinha 
Caiado.
 Em sua fala, o 
prefeito Sávio Soares 
observou que, nesses 
7 anos à frente da ad-
ministração municipal, 
essa foi a primeira vez 
que ele entregou os 
brinquedos em parceria 
com o Governo Estadu-
al. “Estou muito feliz 
por hoje fazer a entre-
ga desses brinquedos 
em parceria com o Go-
verno do Estado, coisa 
inédita, pois estou pre-
feito de Pilar há 7 anos 
e nunca fui convidado 
para participar desse 
momento, em parceria 
com o governo, mas 
sempre realizamos a 
entrega de brinquedos 
pela prefeitura. Nossa 
gratidão ao governador 
Ronaldo Caiado e à pre-
sidente da OVG e pri-
meira dama Gracinha 

Caiado, por nos dá essa 
honra”, disse Sávio.
 Ainda segundo 
o prefeito, o governa-
dor Caiado veio para 
mostrar como se admi-
nistra de maneira trans-
parente, buscando sem-
pre favorecer os menos 
favorecidos. “Exemplo 
disso são os vários pro-
gramas sociais como o 
CNH Social, redução de 
impostos, entre outros. 
Eu fico feliz de fazer 
parte de sua base e de 
estar filiado em seu par-
tido. Ao nosso visinho 
Marcos Cabral, o nosso 
muito obrigado por es-
tar aqui conosco fazen-
do a alegria da criança-
da”, disse.
 Ao fim de sua 
fala, o prefeito Sávio 
parabenizou sua equi-
pe pela organização do 
evento de entrega dos 
brinquedos, e apro-
veitou para deixar sua 
mensagem de fim de 
ano.  “Graças a Deus 
tudo aconteceu dentro 
do programado e ver a 
alegria nos olhares das 

crianças foi muito grati-
ficante. Que o Natal de 
nossa comunidade seja 
cheio de alegrias, rea-
lizações, amor e união; 
e que 2020 seja um ano 

de realizações. Quero 
reafirmar que aqui em 
Pilar você tem um pre-
feito amigo das crian-
ças, amigo do povo, e 
vamos trabalhar para 

continuar mantendo 
Pilar no caminho do 
desenvolvimento. Feliz 
Natal e Próspero Ano 
Novo!”, finaliza o pre-
feito. 

Além dos brinquedos, a prefeitura ainda garantiu o lanche e a diversão das crianças, com o trenzinho da alegria, 
que passou o dia passeando com a garotada

Alunos da Rede Municipal de Ensino
de Pilar de Goiás se formam no Proerd

 Dezenas de alu-
nos do 5° ano da Escola 
Municipal “O Sabidi-
nho” se formaram no 
Programa Educacio-
nal de Resistência às 
Drogas (Proerd) nesta 
terça-feira (10) durante 
cerimônia realizada na 
Câmara Municipal de 
Pilar de Goiás. O secre-
tário de administração, 
Luiz Fernando, repre-
sentou o prefeito Sávio 
Soares e acompanhou 
todo o cerimonial de di-
plomação dos alunos. 
 O projeto é de-
senvolvido pela Po-
lícia Militar de Goiás 
e conta com apoio da 
Prefeitura de Pilar de 
Goiás e tem o objeti-
vo de conscientizar as 
crianças quanto aos 
perigos das drogas, 

preparando-as para 
escolhas que as mante-
rão longe da violência 
e de forma a conduzir 
suas vidas de maneira 
segura e saudável. 
 As turmas são 
do período matutino/
vespertino e foram su-
pervisionadas pelas 
professoras Simone e 
Claúdia. O curso do 

Proerd foi ministrado 
pelo Sargento De Sou-
za. “Antes eu dizia que 
o PROERD era o pro-
grama mais eficiente ao 
combate às drogas de 
forma preventiva. Hoje 
eu digo que o PROERD 
é o único programa 
de combate às drogas 
de forma preventiva. 
A polícia dedica-se a 

prender bandidos mas, 
com o trabalho que 
realizamos com essas 
crianças a polícia está 
de preparando eles 
para saber como lidar 
com situações reais do 
cotidiano, ficando as-
sim, longe de qualquer 
potencial ameaça cri-
minosa”, comentou o 
sargento De Souza.

Fotos: Lanuzio Vicente/ Lucivaldo Cunha

Prefeito Sávio, vice-prefeito João Grilo e o presidente da Codego, Marcos Cabral, 
distribuíram brinquedos para criançada

Fotos: Devis Rodrigues

Secretário de administração, Fernandinho, junto com comandantes da PM entre-
gam certificado ao aluno do PROERD
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Campos Verdes Comércio Exterior

Representantes de Taiwan visitam Campos Verdes

 Entre os dias 10 
e 11 de dezembro o pre-
feito Haroldo Naves e 
a primeira-dama Pau-
lênia Lopes receberem 
em Campos Verdes, no 
gabinete do prefeito, 
Rachel Hsiu Ling Lu e 
Chiang Chih Wei, res-
pectivamente diretora 
e gerente do Conselho 
para Desenvolvimento 
do Comércio Exterior 
de Taiwan – TAITRA. 
O objetivo da visita 
dos representantes de 
Taiwan a Campos Ver-
des foi, oficialmente, 
uma cordialidade, de-
volvendo ao prefeito 
Haroldo Naves sua vi-
sita feita recentemente 
ao país asiático, duran-
te Missão Comercial, 
quando participou da 
Feira Internacional de 
Joias & Gemas, consi-
derada uma das maio-
res do mundo.
 Fundado em 
1970, o TAITRA é a 
principal organização 
semi-governamental 
sem fins lucrativos de 
promoção comercial e 
de investimentos, que 
ajuda empresas e forne-
cedores a reforçarem a 
sua competitividade in-
ternacional. Além dis-
so, o TAITRA é respon-
sável pelo cronograma 
de importantes feiras 
internacionais, como 
Computex e InnoVEX. 

“Foi uma honra rece-
ber a representação de 
Taiwan aqui em nossa 
cidade. Esse intercâm-
bio Internacional é fun-
damental para inserir 
nossas esmeraldas na 
Ásia e também para 
buscar investidores 
para nosso município”, 
destacou o prefeito.
 Nos dois dias 
em que os represen-
tantes do Conselho de 
Taiwan estiveram no 
município de Cam-
pos Verdes, membros 
do executivo, do le-
gislativo, e minerado-
res se reuniram com 
eles para debater as 
possibilidades de in-

vestimentos no setor 
de mineração e be-
neficiamento de es-
meraldas. A comitiva 
internacional visitou 
algumas mineradoras 
para conhecer de perto 
o processo de explora-
ção da pedra preciosa 
e também o processo 
de lapidação das es-
meraldas. Eles ainda 
puderam conhecer o 
programa “garimpe e 
pague”, sucesso nas 
Feiras de Esmeraldas 
de Campos Verdes.
 É importante 
lembrar que, com uma 
visão empreendedora, 
o prefeito Haroldo Na-
ves tem mantido boas 

relações com diversos 
setores empresariais 
e governamentais do 
Brasil e do Mundo, 
sempre com o objetivo 
de atrair investidores 
para o setor de mine-
ração de esmeraldas 
de Campos Verdes. 
“Tive o privilégio de 
visitar Taiwan no mês 
de novembro e lá fo-
mos extremamente 
bem recebidos. Parece 
que eles gostaram de 
nossa visita, da serie-
dade de nossa Missão 
Comercial e já retribu-
íram a vista ao nosso 
município. Não tenho 
dúvidas que essa foi a 
mais importante visi-

ta de nossa história”, 
afirma o prefeito. 
 Haroldo disse 
ainda que Taiwan tem 
uma série de ações im-
portantes, pois mais 
de 60% do PIB daque-
le país é referente ao 
comércio exterior e, 
segundo ele, boa parte 
desse PIB é organizado 
pelo Taitra, uma ins-
tituição comparada à 
Federação de industria 
e Comércio Exterior, 
aqui do Brasil. “Trata-
-se de uma instituição 
consolidada, séria, com 
63 escritórios no mun-
do, inclusive em São 
Paulo. Durante nossa 
participação em uma 

das maiores feiras de 
jóias e gemas do mun-
do, em Taiwan, perce-
be que eles comercia-
lizam esmeraldas da 
Zâmbia e da Colômbia 
e não conheciam nossa 
esmeralda. Nós quere-
mos inserir nossa es-
meralda na Ásia e no 
mundo e é para isso 
que vamos participar 
de feiras internacio-
nais. Estamos sempre 
imbuídos em trazer in-
vestidores para nosso 
município”, diz.
 Quest ionado 
sobre as barreiras a se-
rem quebradas para 
atrair esses investido-
res internacionais para 
Campos Verdes, o pre-
feito Haroldo Naves 
disse que no momento 
o município está preju-
dicado com a proposta 
do Governo Federal de 
extinguir os municí-
pios, pois, em sua opi-
nião, isso faz com que 
os investidores que 
estão longe não inves-
tiam dinheiro enquan-
to não acabar com essa 
discussão. “O investi-
dor, que poderia vir em 
2 ou três meses, agora 
talvez demore um ano 
ou mais para vir, mas 
nós estamos plantando 
a semente e, se alguém 
não começar, nunca vai 
chegar o investidor”, 
conclui o prefeito.

A visita teve o objetivo cordial de retribuir recente ida do prefeito Haroldo ao país asiático, e conhecer o 
processo de exploração e beneficiamento da esmeralda

Prefeito Haroldo Naves e primeira-dama Paulênia, junto com os representantes da G44 apresentaram o centro 
de lapidação a comitiva taiwanesa

Fotos: Lanuzio Vicente
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Santa Terezinha de GoiásDecoração Natalina

Em Santa Terezinha, decoração
de final de ano é referência para a região

 A cidade de 
Santa Terezinha de Goi-
ás, que já é conhecida na 
região por sua beleza e 
organização, graças a 
um trabalho constante 
realizado pelo prefeito 
Antônio da Penha Ma-
chado de Camargo, o 
Tonim Camargo, rece-
beu nesse fim de ano um 
toque especial que a dei-
xou ainda mais linda. 
Trata-se da decoração 
natalina, que tem atra-
ído pessoas dos quatro 
cantos do município e 
até de cidades vizinhas, 
as quais tiram fotos nas 
praças decoradas com 
temas natalinos, para 
publicação em suas re-
des sociais. São verda-
deiros cartões postais 
o portal de entrada da 
cidade, Praça da Bíblia, 
Praça da Santa, Praça da 
Matriz, Praça da Rodo-
viária, entre outras.
 De acordo com 
o prefeito Tonim Camar-
go, sua gestão é realiza-
da de forma planejada e 
isso tem garantido bons 
resultados, a exemplo da 
decoração natalina desse 
ano. “Antes da chegada 
do fim de ano nós come-
çamos um trabalho de 
revitalização das prin-
cipais praças da cidade, 
que receberam ilumina-
ção especial com lâmpa-
das de led, que além de 
iluminar mais, são mais 
econômicas. Eu pude 
perceber que o povo está 
satisfeito com nossas 
praças pelos elogios em 
nas redes sociais. Vamos, 
em breve, revitalizar a 
entrada da cidade. To-
dos os visitantes elogiam 
a beleza de nossa cidade 
e vamos trabalhar para 
mantê-la sempre muito 
bonita e organizada”, 
garantiu o prefeito.
 O prefeito apro-
veitou o ensejo para para-
benizar a equipe respon-
sável pela decoração das 
praças e deixar sua men-
sagem de fim de ano. “É 
gratificante vermos a ma-
nifestação de felicidade 
da população nas redes 
sociais, elogiando nosso 
trabalho. Quero parabe-
nizar à primeira-dama 
Ivone e sua equipe pela 
decoração das praças e 

as todos os demais se-
cretários que a ajudaram 
nesse trabalho, que ficou 
lindo. Quero desejar a 
toda comunidade, nos-
sos amigos e parceiros 
boas festas nesse fim de 
ano e que Deus ilumine 
a todos. Que tenhamos 
um 2020 de prosperida-
de, muito gratificante 
com Deus no coração. Se 
Deus quiser teremos um 
ano promissor, no qual 
vamos realizar o sonho 
de muita gente”, finaliza 
o prefeito.

Avaliação do primeiro 
ano de governo

 Durante entre-
vista concedida ao nos-
so periódico, o prefeito 
Tonim Camargo fez um 
balanço de seu primeiro 
ano de governo, e diz 
que saldo é positivo. 
“Conseguimos realizar 
varias ações na saúde, 
na educação, no trans-
porte e na zona rural, 
com a construção de 

pontes, mata-burros e 
patrolamento das es-
tradas. Também conse-
guimos a abertura do 
hospital, contratação de 
médicos, enfermeiras, 
de forma que fizemos de 
tudo. Atualmente, esta-
mos executando o pro-
grama de regularização 
fundiária e, até feverei-
ro, vamos entregar 300 
escrituras para as pesso-
as que se cadastraram. 
Nossa meta é entregar 
até o final do mandato 
2 mil escrituras. Um tra-
balho muito gratificante 
para nós e para a comu-
nidade”, ressalta Tonim.
 Tonim lembra 
ainda que recentemen-
te ofereceu curso de 
formação a todos os 
novos conselheiros tu-
telares eleitos, para que 
atuem com mais co-
nhecimento. “Também 
compramos 23 tabletes 
para nossos agentes de 
saúde, para melhorar as 
condições de trabalho, 
pois nosso objetivo é 

melhorar cada vez mais 
a saúde em Santa Terezi-
nha de Goiás. Para o ano 
que vem temos muitas 
emendas. Já temos ca-

dastradas aproximada-
mente R$ 11 milhões em 
emendas. Quero apro-
veitar para agradecer 
a todos os nossos cola-

boradores e secretários 
pelo empenho em suas 
funções, sem eles não 
conseguiríamos a boa 
gestão que estamos de-
senvolvendo”, lembra.  
 Questionado so-
bre seu futuro político, o 
prefeito Tonim Camargo 
disse que está na condi-
ção de prefeito com o 
apoio de um grupo coe-
so, e que esse grupo fala 
que, se ele estiver bem 
avaliado, deve tentar a 
reeleição. “Quero dizer 
que no momento esta-
mos focados em termi-
nar nosso mandato bem, 
com dignidade, e corres-
pondendo os anseios do 
povo. Contudo, me sin-
to preparado para ten-
tar a reeleição, caso seja 
escolhido pelo grupo e, 
principalmente, se essa 
for a vontade popular”, 
conclui o prefeito.

Praças são revitalizadas, recebem iluminação com lâmpadas de led e a mais bela decoração natalina da região. 
Prefeito Tonim comemora sucesso do 1º ano de governo

Fotos: Lanuzio Vicente

Foto: Giovani Miranda

Prefeito Toninho Camargo e primeira-dama Ivone, ce-
lebram juntos o encanto do Natal de Santa Terezinha
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Pilar Solidariedade

Prefeitura distribui cestas básicas
para população carente de Pilar de Goiás

 A Prefeitura de 
Pilar de Goiás realizou 
a entrega de cestas bá-
sicas a famílias carentes 
de Pilar de Goiás nesta 
sexta-feira, dia 20 de de-
zembro. As cestas benefi-
ciaram pessoas atendidas 
pelo Centro de Referên-
cia de Assistência Social 
(Cras) e que passaram 
pelo cadastro com a assis-
tente social. O programa, 
executado em Pilar de 

Goiás desde 2013, integra 
a política de segurança 
alimentar desenvolvida 
pela gestão do prefeito 
Sávio Soares.
 250 pessoas 
receberam as cestas 
básicas com gêneros 
alimentícios, com este 
simples gesto, a ad-
ministração consegue 
melhorar ainda mais 
a Semana de Natal de 
várias famílias pilaren-

ses, proporcionando 
alimentação a todos, e 
fazendo uma ação de 
cidadania e solidarie-
dade. A distribuição 
aconteceu no Prédio da 
Prefeitura, as cestas são 
compostas por produ-
tos básicos: arroz, feijão, 
açúcar, óleo, macarrão, 
café, biscoitos, entre ou-
tros itens de primeira 
necessidade.
 O prefeito Sávio 

Ação já acontece há sete anos, 250 cestas básicas foram entregues

Soares enfatizou a ação 
e destacou o quanto é 
gratificante para a ges-
tão ajudar centenas de 
famílias neste fim de 
ano. “Temos o dever 
enquanto gestor de cui-
dar da nossa população, 
principalmente daque-
les que mais precisam. 
E neste fim de ano po-
demos trazer um pou-
co mais de conforto e 
de alimentação para as 

famílias de nossa Pilar 
com esta ação. Isso nos 
fortalece a trabalharmos 
ainda mais, de forma a 

garantir o mínimo de 
dignidade a essas pes-
soas.”, externou a pre-
feito Sávio Soares.

Contra a Reforma da Previdência 
estadual, delegados de Goiás entregam cargos

 Delegados Titu-
lares de Especializadas 
e Regionais de Goiás 
vão entregar os cargos 
como forma de protes-
to contra a Proposta de 
Emenda Constitucional 
(PEC) da Reforma da 
Previdência estadual. 

A decisão foi tomada 
no início da tarde desta 
quarta-feira (18) duran-
te reunião na sede do 
Conselho Superior da 
Polícia Civil de Goiás 
(PCGO).
 “Com essa re-
forma, os policiais ci-

vis não foram tratados 
da mesma forma que 
os militares”, conta um 
delegado que prefere 
não ser identificado. 
Ele relata que os titu-
lares se reuniram na 
sede do Conselho, e, de 
lá, seguiram para As-
sembleia Legislativa de 
Goiás (Alego). “Na As-
sembleia, entregamos o 
documento sobre a ces-
são de cargos assinado 
ao delegado geral da 
PC, Odair José Soares“, 
afirma a fonte.
 A pauta da pre-
vidência deve ser vo-
tada ainda esta sema-
na na Alego. Na tarde 
desta quarta-feira (18), 
policiais civis e demais 
servidores públicos es-
tão no local e se mani-
festam contra a propos-
ta. Professores da rede 
estadual estão acam-

pados na Casa desde o 
início da semana. Con-
forme já noticiado pelo 
Mais Goiás, o grupo 
grita “Caiado traidor”, 
em referência à atitude 
governador.
 Após cinco mi-
nutos de início da ses-
são na Alego na tarde 
desta quarta-feira (18), 
por volta das 16h10, foi 
encerrada a pedido do 
líder do governo, Bruno 
Peixoto (MDB). “A PEC 
acaba de ser publicada 
e, em relação ao regi-
mento, solicito a possi-
bilidade de encerrar e 
convocar outra sessão 
imediatamente”, disse 
o parlamentar. O pedi-
do foi aceito pelo líder 
da Alego, Lissauer Viei-
ra (PSB).
 O deputado es-
tadual Humberto Te-
ófilo (PSL), já afirmou 

que pode romper com 
o governador de Goi-
ás, Ronaldo Caiado 
(DEM), por se posicio-
nar contra a Reforma 
da Previdência e o Es-
tatuto do Servidor. Ele, 
que é delegado da PC, 
explica que os colegas 
policiais querem iso-
nomia.
 “Não podemos 
aceitar, em uma opera-
ção que participa um 
PM e PC, ambos toma-
rem um tiro na cabeça, 
e a pensão por morte 
ser 100% para o cônjuge 
do policial militar e não 
ser para o companheiro 
do PC. [Então] Sugeri-
mos que seja alterado 
um pequeno detalhe na 
PEC da Previdência.”
 Pela legislação 
atual, os policiais civis 
homens devem contri-
buir por 30 anos e as 

mulheres por 25 anos. 
Não há exigência de 
idade mínima. A corpo-
ração ainda tem direito 
à paridade (reajuste no 
salário de aposentados 
com base em servidores 
ativos) e integralidade 
(pensão igual à totali-
dade da remuneração 
do servidor). Com a re-
forma, porém, a contri-
buição fica estabelecida 
em 30 anos para ambos. 
E seria instituída idade 
mínima de 55 anos. Pa-
ridade e integralidade 
foram retiradas da pro-
posta.
 Em nota en-
viada ao Mais Goiás, a 
Secretaria de Segurança 
Pública de Goiás (SS-
P-GO) afirma que que 
desconhece qualquer 
decisão tomada pelos 
delegados da Polícia 
Civil. Fonte: Mais Goiás

A decisão foi tomada no início da tarde desta quarta-feira (18) durante reunião na sede do Conselho
 Superior da Polícia Civil de Goiás (PCGO)
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Santa Terezinha de Goiás/ CrixásSorteio

Rede de postos A3P sorteia carro novo em tarde natalina

 Pensando em 
manter fortes os laços 
de amizade com seus 
clientes, o empresário 
Ivan Moreira, proprie-
tário de postos de com-
bustíveis em Santa Tere-
zinha de Goiás, Crixás e 
agora também em Alto 
Horizonte iniciou, logo 
após o sorteio de uma 
moto no Dias dos Pais, 
em 2018, mais uma edi-
ção da promoção Abas-
teça e Ganhe, por meio 
da qual os clientes dos 
postos Portal do Petró-
leo, Auto Posto Ivanzi-
nho, Drogaria Ipharma, 
Auto Center Car, A3P 
Conveniência ou A3P 
Pousada, em Santa Te-
rezinh e Crixás rece-
biam um cupom a cada 
R$20 em compra para 
concorrer a um veículo 
Mobi 0km, que foi sor-
teado no final da tarde 
do último dia 25 de de-
zembro.
 Centenas de 
pessoas compareceram 
ao Auto Posto Portal do 
Petróleo em Santa Te-
rezinha de Goiás para 
acompanhar de perto 
o sorteio, que também 
foi transmitido ao vivo 
pela página oficial da 
empresa, no facebook. 
Antes do prêmio mais 
esperado, os empre-
sários Ivan Moreira e 
seus filhos Ivanzinho, 
Raina e Rodrigo sor-
tearam ainda vários 
prêmios surpresa de 
menor valor, como: va-
les combustíveis de 25 
litros, furadeira, caixa 
térmica, produtos de O 
Boticário, entre outros. 
“O nosso objetivo com 
o sorteio dos prêmios 
pequenos é de mistu-
rar bastante os cupons, 
que foram muitos, mais 
de 1,5 milhão, e ain-
da conseguimos fazer 

mais pessoas felizes”, 
disse Ivan Moreira.
 Vale ressaltar, 
que esse é o nono sor-
teio de prêmios reali-
zado pela família A3P. 
Foram 8 motos e agora 
um carro 0 km, cujo ga-
nhador foi o sargento 
da Polícia Militar Dercy 
Luiz, da cidade de Cri-
xás, que não estava pre-
sente e, por isso, recebeu 
a ligação do empresário 
Ivan Moreira falando 

de sua sorte grande. 
“No primeiro momento 
eu achei que era trote, 
uma brincadeira. Mas 
depois vi que era coisa 
séria, lembrei da pro-
moção e fui tomado por 
uma grande alegria. 
Então saí para buscar 
o prêmio”, disse o Sgt. 
D. Luiz, que ao chegar 
a Santa Terezinha acei-
tou a proposta do posto 
e levou para casa R$ 30 
mil reais, no lugar do 

carro. “Era uma opção 
que o ganhador tinha e 
ele aceitou”, disse Ivan 
Moreira.
 Em entrevista 
ao nosso periódico, o 
empresário Ivan Mo-
reira destacou a im-
portância do sorteio 
para o fortalecimento 
da parceria com seus 
clientes/amigos e ma-
nifestou sua alegria em 
ver tantas pessoas ali 
presentes. “São 9 anos 

de atuação de nossa 
empresa no mercado 
de combustíveis e já 
realizamos 9 sorteios. 
Essa é uma forma de 
homenagearmos nos-
sos clientes e fazer um 
Natal feliz para algu-
mas pessoas, de forma 
especial para o ganha-
dor do prêmio maior. 
Esse sorteio já se tor-
nou tradição no mu-
nicípio e região. Santa 
Terezinha é uma cida-
de pequena e o pesso-
al acostumou, virou 

festa. Quero dizer que 
no ano que vem va-
mos manter o sorteio 
e teremos novidades, 
e novidades boas. Não 
quero adiantar nada 
agora, no calor da emo-
ção, mas com certeza 
teremos coisas boas no 
ano que vem. Nosso 
pensamento é maior”, 
finaliza o empresário.
 Da mesma for-
ma, o jovem empresá-
rio Ivanzinho, filho de 
Ivan Moreira, afirmou 
que a promoção é uma 
forma de agradecer 
aos clientes pela fide-
lidade e, ao mesmo 
tempo, promover uma 
interação entre a em-
presa e parceiros. “É 
importante essa apro-
ximação. Além de sor-
tear o carro, tivemos 
a oportunidade de re-
encontrar amigos, que 
são nossos clientes. 
Somos muito gratos à 
nossa clientela e, sor-
tear esse carro e os de-
mais prêmios, é uma 
forma de retribuição, 
de dizer muito obriga-
do por ter nos acom-
panhado ao longo do 
ano. Quero parabeni-
zar o Sargento D. Luiz 
pela conquista do prê-
mio e agradecê-lo pela 
parceria. Estendo esse 
agradecimento a to-
dos os demais clientes 
de nossas empresas”, 
conclui Ivanzinho.

Além do veículo Mobi, o empresário Ivan Moreira sorteou também diversos outros prêmios de menor valor. 
O ganhador do carro foi o Sgt. D. Luiz, de Crixás

Fotos: Lanuzio Vicente/ Lucivaldo Cunha

Ivan Moreira, ladeados pelos filhos Ivanzinho e Rodrigo, entrega o prêmio ao 
felizardo ganhador do carro
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Pilar de Goiás Solidariedade

Leagold leva alegria às crianças

LeaGold promove 8ª Semana Integrada de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho na Mineração

 Centenas de 
sorrisos de crianças que 
tiveram seus sonhos re-
alizados marcaram a 
“Campanha Adote Um 
Sonho”, promovido pela 
Mineradora Leagold, 
com sede em Pilar de 
Goiás. A campanha que 
envolveu crianças de 
Pilar de Goiás, Itapaci e 
Guarinos seguiu até o 
último dia dez. A última 
etapa da ação ocorreu 
entre dias 11 e 12 com a 
entrega dos presentes pa-
ras as crianças das escolas 
municipais. Ao todo, 433 
crianças tiveram seus so-
nhos realizados. “Poder 
contribuir para ver o so-
nho dessas crianças reali-
zados é o maior presente 
que a Leagold poderia 
comemorar”, enfatizam 
os organizadores.
 A realização do 
programa contou com os 
colaboradores da PGDM 
e terceirizadas. Nas esco-
las O Sabidinho, em Pilar 
de Goiás; Gotinhas do 
Saber, em Guarinos; e na 

 A Pilar de Goi-
ás Desenvolvimento 
Mineral S/A do Grupo 
Leagold Mining, com 
sede em Pilar de Goiás, 
promoveu, entre os dias 
nove e 13 a 8ª Semana In-
tegrada de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho na 
Mineração - SIPATMIN. 
O evento contou com co-
laboradores da empresa 
e esteve aberto também 
para as famílias. Realiza-
do na AABB de Itapaci 
e nas dependências da 
mineradora, o evento é 
de grande relevância e 
preocupação da empresa, 
responsável pela geração 
de centenas de postos de 
trabalho e grande fomen-
tadora da economia local. 
Durante toda a semana, 
os participantes conta-
ram com uma programa-
ção diversificada, sempre 
abordando a importância 
da segurança. 
 A abertura da 
SIPATMIN contou com 
a palestra de Júlio César 
França Franco, que abor-

Creche Menino Jesus II, 
em Itapaci; foram entre-
gues cartinhas em braço, 
onde os alunos preenche-
ram pedindo o presente 
que gostariam de ganhar 
de Natal. Logo em segui-
da, essas cartas foram re-
colhidas e encaminhadas 
no setor de Recursos Hu-
manos da PGDM, o qual 
faz a divulgação da cam-
panha da empresa.
 De acordo com 

dou o tema; “Quem Faz 
a Diferença Sou Eu”. O 
profissional destacou o 
quão é importante agir 
no trabalho, na vida e 
em tudo que se faça para 
crescer e ser um bom 
profissional, valorizando 
o que se tem em mãos, 
e ter devidos cuidados 
que podem ser prejudi-
ciais profissionalmente e 
pessoal. Com uma gran-
de estrutura montada, 
a Mineradora também 
promoveu durante todos 
os dias, a campanha de 
arrecadação de alimen-
tos, gincanas (corrida de 
saco e corrida de ovo), 
ginastica laboral, jogo de 
futebol e truco, além de 
outras atividades.
 Pensado no 
bem-estar de seus cola-
boradores e familiares, 
foram disponibilizados 
pula-pula, escorregado-
res e piscina de bolinhas. 
Entre as brincadeiras, as 
garotadas saborearam 
pipocas e algodão doce. 
Já os pais, por outro 

uma professora, ler as 
cartinhas das crianças é 
um momento muito es-
pecial, pois, segundo ela, 
dá gosto ver os papéis 
cheios de desenhos, cora-
ções e cores. “Todos eles 
capricham para agradar 
o Papai Noel. Podemos 
notar o quão inocentes e 
puras são nossas crian-
ças. É muito difícil não 
se emocionar”, diz. “Os 
pedidos, em sua maioria, 

lado, participavam de 
gincanas e jogos disputa-
dos entre equipes. “Tudo 
isso é uma forma de so-
cialização e trocas de ex-
periências, afirmam os 
profissionais. São ativi-
dades simples, mas que 
fortalece o convívio dos 
colaboradores, alertando 
para os cuidados com a 
segurança”, diz um pro-
fissional.
 Na terça-feira, o 
ex-policial Rodoviário, 
Antônio Mendes profe-
riu palestra sobre “Segu-
rança em Trânsito”. Com 
mais de 20 anos de ser-
viços em rodovias, Men-
des relatou situações 
vividas e presenciadas 
por ele ao longo desses 
anos. Na noite seguinte 
ocorreu a palestra sobre 
Saúde DST, AIDS, Álco-
ol e Drogas com a enfer-
meira Mirely.
 Para a colabo-
radora, Silmara Przywi-
towski da Cruz, ações 
como essas é que fazem a 
diferença no ambiente de 

são de presentes simples, 
como uma bola, uma bo-
neca, um carrinho, um 
pote de massinha. Al-
guns são mais ousados”, 
lembra.
 Para a direção da 
empresa, a ação tem por 
objetivo promover a sen-
sibilização social, através 
dos valores natalinos. “O 
mais importante é ver o 
sorriso em cada crian-
ça. São ações como esta 

trabalho, despertando o 
trabalhador para os riscos 
existentes e mostrando-
-lhe as ferramentas e os 
meios de prevenção. Na 

que mostram que não é 
preciso muito para fazer 
uma criança feliz. Ações 
como essa deixam todos 
sensibilizados e emocio-
nados, porque promover 

quinta-feira (12), foi a vez 
da dupla de humorista, 
Nilton Pinto e Tom Car-
valho levar alegria para 
todos, com um repertorio 

a alegria dessas crianças 
é o maior troféu que uma 
pessoa pode receber ao 
fazer uma criança feliz”, 
destacam os colaborado-
res. Fonte: Diário do Norte

de piadas. A programa-
ção seguiu até sexta-feira 
com o encerramento do 
SIPATMIN e indicadores 
de segurança.

Mineradora distribui presentes de Natal durante Campanha Adote um Sonho: responsabilidade social

Fotos: Divulgação

Corpo de funcionários da Leagold ajudaram na distribuição dos brinquedos
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Plínio PaivaEntrevista

“Nosso grupo terá candidatura majoritária e meu nome está 
à disposição. Sou pré-candidato à reeleição”, Plínio paiva

 Nascido em 
Goiânia em 10 de agos-
to de 1986, o jovem pre-
feito de Crixás Plínio 
Luiz Nunes de Paiva, 
33 anos, iniciou sua 
carreira política nas 
eleições de 2012, quan-
do aceitou o convite do 
ex-prefeito daquele mu-
nicípio, o médico Or-
lando Naziozeno (em 
memória), para compor 
sua chapa vitoriosa na 
condição de vice-pre-
feito. Naquela ocasião, 
Plínio Paiva, que tinha 
apenas 26 anos, aban-
donou o curso de direi-
to para seguir na vida 
pública, sendo consi-
derado à época um dos 
vice-prefeitos mais atu-
antes da região, o que 
o credenciou a disputar 
a cadeira número 1 do 
município, sendo eleito 
prefeito em 2016. Em 
recente conversa com 
nossa reportagem, Plí-
nio falou um pouco de 
sua história e fez uma 
rápida avaliação de sua 
gestão. Eleições muni-
cipais de 2020 também 
esteve na pauta.

IC: Prefeito, boa tarde. 
Sabemos que nasceu em 
Goiânia, mas vive em 
Crixás desde o primeiro 
ano de sua vida. Fale-nos 
um pouco sobre isso.

Plínio: Boa tarde. Sim, 
nasci em Goiânia, mas 
me considero crixaense 
de fato, pois fui criado 
aqui. Meus avós e meus 
pais já moravam aqui 
em Crixás. Na verda-
de, minha mãe foi para 
Goiânia apenas para o 
meu nascimento, pois 
naquela época Crixás 
não oferecia condições 
médicas nem clínicas 
para o nascimento de 
uma criança. Meu pai e 
meu avô são pioneiros 
na instalação da Serra 
Grande, desde a épo-
ca das pesquisas eles já 
trabalhavam aqui. Vim 
para Crixás ainda bebê, 
com menos de 01 ano 
de vida. Cresci à beira 
do Rio Vermelho. Cri-
xás é a cidade que eu e 
minha família escolhe-
mos para viver.

IC: O que o levou a entrar 
na política tão jovem?
Plínio: Eu era estudan-

te de direito quando fui 
chamado pelo saudoso 
ex-prefeito, Dr. Orlan-
do, para compor sua 
chapa como vice-prefei-
to. Fui pego de surpre-
sa. A política não fazia 
parte de meus planos, 
mas decidir conversar 
com minha família. De 
início minha mãe re-
sistiu, mas meu pai ab-
sorveu melhor a idéia 
e, depois de conversar-
mos bastante, decidi 
trancar a faculdade e 
ingressa na vida públi-
ca. Graças a Deus tive-
mos êxito. Infelizmente 
o destino separou nos-
sos caminhos, meu e do 
Dr. Orlando, e acabei 
disputando as eleições 
em ele em 2016, quan-
do venci com 60% dos 
votos. Mas reconheço a 
importância do Dr. Or-
lando em minha vida 
pública. Aprendi muito 
com ele. Serei eterna-
mente grato ao Dr. Or-
lando e sua família. Sou 
amigo de seus filhos.

IC: Em pouco mais de 
um ano e meio o senhor 
foi afastado da prefeitu-
ra por determinação ju-
dicial e depois foi recon-

duzido ao cargo também 
por determinação judi-
cial. O que de fato acon-
teceu naquela época?

Plínio: Quando inicia-
mos aqui na prefeitura, 
tentamos realmente fa-
zer uma mudança radi-
cal dentro da estrutura 
da máquina pública e 
com isso investimos 
em profissionais sem os 
costumeiros vícios polí-
ticos. Meu objetivo era 
renovar e colocamos 
aqui pessoas novas, 
com cabeças abertas, 
recém-formadas; pesso-
as do município. Quis 
apostar numa moçada 
mais nova, que nunca 
tinha estado no meio 
político, não apenas 
das áreas técnicas como 
também enfermeiros, 
médicos e secretários. 
Demos oportunidades 
às pessoas de Crixás. 
Tínhamos então uma 
equipe com muita von-
tade de trabalhar, mas 
sem muita experiência, 
com medo de tudo e 
lamentavelmente co-
metemos alguns erros, 
mesmo pensando que 
estávamos no caminho 
certo, o que pode ocor-

rer com qualquer um. 
Tenho certeza que va-
mos sair desse proces-
so de cabeça erguida, 
haja vista que o juiz que 
aceitou o pedido do MP 
para meu afastamen-
to foi o mesmo que me 
recolocou ao cargo sem 
uma defesa dentro do 
processo. Esse é um si-
nal positivo. 

IC: Que lição você ti-
rou de tudo isso?

Plínio: Não costumo 
reclamar de nada que 
acontece em minha 
vida. Deus sabe de todas 
as coisas e o que aconte-
ceu comigo foi algo que 
me trouxe maturidade. 
Voltei do afastamento 
com ainda mais vontade 
de trabalhar e estamos 
dando o máximo nessa 
administração.

IC: Prefeito. Outro 
problema recente que 
enfrentou em sua ges-
tão foi o fechamento 
do centro cirúrgico do 
Hospital Municipal, 
que já está reaberto. 
Porque isso ocorreu?

Plínio: O nosso hospital 

é novo. Eu, ainda quan-
do vice-prefeito, con-
segui uma emenda do 
então governador Mar-
coni Perillo, por meio 
do então deputado es-
tadual Lincoln Tejota, 
no valor de R$ 1 mi-
lhão para a reforma do 
hospital. Em dezembro 
de 2016 ele foi aberto, 
inaugurado e ecebemos 
o hospital em 2017 no-
vinho. Fizemos muitas 
cirurgias em nosso hos-
pital no ano de 2017, 
mas tudo que se usa 
tem o gasto natural e é 
claro que um hospital, 
com 2 anos de uso, já 
apresenta alguma coi-
sa com defeito. Então a 
vigilância sanitária teve 
aqui esse ano e pediu 
que colocássemos uma 
tela na janela e trocásse-
mos os ralos do centro 
cirúrgico, o que atende-
mos prontamente. Para 
nossa surpresa, cerca de 
duas semanas depois fi-
cais da vigilância apare-
ceram aqui e fecharam 
nosso centro cirúrgico. 
Eu conheço muito bem 
a região e sei que nosso 
hospital é um dos me-
lhores. Muitos hospitais 
de Goiânia são piores 
que o nosso e a vigilân-
cia não fechou. Acredi-
to que a vigilância agiu 
de má fé conosco.

IC: Você diz acreditar 
que a vigilância agiu 
de má fé. Acredita que 
tenha havido alguma 
interferência política 
nesse tratamento?

Plínio: Em minha opi-
nião houve sim certa in-
terferência política para 
prejudicar nosso traba-
lho. Não vou citar nomes 
até porque não sei, mas 
estou certo que houve 
muito exagero por parte 
da vigilância. Eu estou 
convicto que a ação foi 
de cunho político.

IC: O que fez para so-
lucionar o problema?

Plínio: Resolvemos fa-
zer uma reforma geral 
interna no hospital e 
mais uma vez atende-
mos todos os pedidos 
da vigilância sanitária. 
Investimos cerca de R$ 
50 mil na reforma do 
centro cirúrgico. Ad-

quirimos R$ 2 milhões 
em equipamentos hos-
pitalar e chamamos o 
pessoal da vigilância 
para vistoriar a reforma 
um dia antes do aniver-
sário da cidade. Eles 
vieram e se depararam 
com um hospital bem 
organizado e fez a libe-
ração do centro cirúr-
gico. Recebemos deles 
elogios, destacando que 
não se vê hospital pú-
blico como o nosso está. 
Já estamos atendendo a 
comunidade da melhor 
forma possível, já volta-
mos a realizar em nos-
so centro cirúrgico as 
cirurgias de emergên-
cia e urgência; a partir 
de janeiro, estaremos 
fazendo novamente as 
cirurgias eletivas.

IC: Sobre a questão do 
problema fundiário do 
Setor Morada do Sol 
III. O que tem a dizer?

Plínio: Aquele setor 
existe há mais de 9 anos 
e nenhum prefeito até 
hoje deu conta de re-
solver os problemas de 
infra-estrutura lá, como 
colocação de água, 
energia e asfalto. É um 
setor que, por irrespon-
sabilidade de políticos 
passados. Logo que 
vencemos as eleições, 
conversamos com o go-
vernador da época e de-
mos entrada com o pe-
dido de regularização. 
O prefeito anterior tam-
bém tentou muito orga-
nizar aquilo ali, mas não 
é fácil, especialmente 
pelos problemas am-
bientais existentes lá, 
como casas construídas 
em áreas ambientais, 
sobre represa entupi-
da e sobre aterro. Tudo 
isso complicava. Mas 
nós trabalhamos incan-
savelmente e há pouco 
mais de 90 dias conse-
guimos a tão sonhada 
licença ambiental para 
aquele setor. Isso é mo-
tivo de muita alegria, 
pois representa o pon-
tapé inicial para que os 
benefícios cheguem lá, 
como asfalto, energia e 
água. Podemos agora 
cumprir nossa promes-
sa de campanha.

IC: É sabido que, por 
todos os problemas, a 
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avaliação de seu gover-
no não estava tão boa, 
mas vem melhorando 
gradativamente. A que 
você credita isso?

Plínio: Na verdade as 
pessoas ficam um pouco 
sem paciência, querem 
os benefícios e as obras 
com mais agilidade, mas 
as coisas não acontecem 
assim, com tanta facili-
dade. A pressa é que o 
asfalto chegue logo às 
suas ruas, mas não te-
mos varinha de condão. 
No entanto, o povo tam-
bém começa a entender 
e reconhecer que nós es-
tamos aqui para traba-
lhar e percebem que os 
prefeitos das cidades vi-
zinhas não conseguem 
os benefícios que estão 
chegando aqui. Eu acho 
que é por isso que esta-
mos melhorando nos-
sa avaliação. Hoje meu 
pai está aqui comigo, 
na prefeitura, e está me 
ajudando muito. Com 
o apoio de minha famí-
lia, nossos secretários e 
de meus amigos vamos 
chegar ao final do man-
dato com uma ótima 
avaliação.

IC: A chegada de seu 
pai mudou o aspecto 
da administração?

Plínio: Ter meu pai 
aqui na prefeitura jun-
to comigo era um so-
nho antigo meu. É um 
homem com muita ex-
periência administra-
tiva, que com certeza 
está mudando a cara 
da administração. Meu 
pai acorda cedo, dorme 
tarde, cobra de todos 
os secretários, opina 
em todas as secretarias, 
quer respostas rápidas 
e com isso nossa ad-
ministração melhorou 
80%. Sem dúvida ne-
nhuma tivemos um ga-

nho muito grande com 
a vinda de meu pai 
para a administração. 
Melhoramos nossa re-
lação com o Poder Le-
gislativo, pois ele, por 
iniciativa própria, pas-
sou a frequentar as ses-
sões da Câmara para 
responder aos questio-
namentos. Precisamos 
de uma relação mais 
harmônica entre os po-
deres e a prefeitura está 
de portas abertas para 
todos os vereadores.

IC: Qual a maior dificul-
dade enfrentada hoje 
por sua administração?

Plínio: Nossa maior 
dificuldade hoje está 
relacionada à queda de 
receitas por conta da 
crise que assolou o Bra-
sil. Receitas caem e as 
despesas não param de 
crescer. Temos feito de 
tudo para conter essa 
despesa e equilibrar as 
contas, mas tem sido 
uma tarefa árdua. 

IC: Saindo um pouco 
dos temas polêmicos, 
qual avaliação você faz 
desses seus 03 anos de 
governo? E quais obras e 
ações pontua como mais 
importantes até aqui?

Plínio: Acho que, apesar 
dos problemas, estamos 
fazendo uma adminis-
tração boa, com diver-
sos ganhos para nosso 
município. Recebemos 
a prefeitura sem certi-
dões, com nosso Cauc 
cheio de problemas e, 
só para legalizar a do-
cumentação que a pre-
feitura necessitava para 
conseguir os recursos 
federais e estaduais le-
vamos mais de um ano. 
Sem lamentações, corre-
mos atrás dos recursos 
e muito foi feito. Não tí-
nhamos máquinas para 

atuar na infra-estrutura. 
Não tínhamos carros e, 
com muito apoio dos 
deputados federais, es-
pecialmente a Magda 
Mofatto, que nos ajudou 
muito com emendas 
parlamentares já mu-
damos essa realidade. 
Tivemos ainda muito 
apoio do governo de 
Goiás da época, com a 
ajuda do Manoel Xavier.
 Entre as con-
quistas, posso dizer que 
conseguimos o asfalto 
do distrito de Auriverde, 
adquirimos 10 ambu-
lâncias, máquinas como 
pá carregadeira, retroes-
cavadeiras, caminhões, 
carros pequenos, asfal-
to, sistema de ilumina-
ção de primeiro mundo 
com led, o que nos dá 
uma economia de 65% 
do que gastávamos an-
tes, fizemos o asfalto do 
Setor Portal dos Sonhos, 
inclusive com galerias e 
meio-fio, asfaltamento 
do Setor Jardim dos Ipês, 
construímos posto de 
saúde e praças.
 Nós também fi-
zemos uma quadra de 

vôlei de areia ao lado 
do ginásio, onde antes 
era usado por depen-
dentes químicos, esta-
mos asfaltando o Setor 
Lago Azul, fizemos as 
primeiras pontes de 
concreto da zona rural 
de Crixás como a ponte 
do Bardaia, do Limo-
eiro e uma na região 
do finado Ovídio de 
Lima, em parceria com 
os fazendeiros, implan-
tamos aqui os Sistema 
Name de ensino, que 
é de primeiro mundo 
e está implantado em 
mais de 20 países, temos 
um raio-x de primei-
ro mundo no hospital 
municipal, reformamos 
escolas rurais, de forma 
que os avanços acon-
teceram em Crixás. Fi-
zemos muita coisa por 
esse município e muito 
está por vir, pois temos 
muitas emendas par-
lamentares destinadas 
para Crixás, que devem 
começar a ser liberadas 
de janeiro para feverei-
ro do ano que vem.

IC: Quais benefícios 

têm chegado ao distri-
to de Auriverde através 
de sua administração?

Plínio: Como eu disse 
anteriormente, nós fi-
zemos o asfalto de Au-
riverde. Tem rua lá que 
não tem nem morador 
e tem asfalto. Recebe-
mos o distrito em esta-
do de calamidade, com 
buracos em toda malha 
asfáltica. Hoje é um dis-
trito limpo, bem ilumi-
nado com lâmpadas de 
led e recebe todos os 
benefícios como aqui 
recebe. Temos lá uma 
médica, uma enfermei-
ra e uma odontóloga, 
de forma que Auriver-
de está bem assistido.

IC: Ano que vem é ano de 
eleições municipais e um 
questionamento se torna 
inevitável: Plínio Paiva 
vai tentar a reeleição?

Plínio: Realmente é um 
assunto que as pessoas 
ficam atentas e querem 
saber. Temos um grupo 
inovador, com propos-
tas reais e, quero dizer, 

que sou sim pré-can-
didato a prefeito, pelo 
nosso grupo. Claro que 
nosso grupo tem outros 
nomes com pré-dispo-
sição para concorrer ao 
cargo, mas nosso nome 
está sim à disposição 
mais uma vez. Mas isso 
vai depender do enten-
dimento do grupo, da 
comunidade. Todavia, 
posso garantir que nos-
so grupo terá candida-
tura majoritária e sou 
um dos pré-candidatos 
para tentar a reeleição.

IC: Para finalizarmos, 
qual mensagem de fim 
de ano você deixa para a 
comunidade de Crixás?

Plínio: Quero dizer que 
a comunidade pode 
continuar contando 
com nosso trabalho 
incansável no ano de 
2020. Esse ano vindou-
ro com certeza vai ser 
um ano de muito traba-
lho e muita realização. 
Desejo a todos muito 
sucesso, muitas alegrias 
e realizações em 2020. 
Boas festas a todos!
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