
ANO XI • EDICÃO Nº 126JANEIRO 2020

acompanhe-noswww.imprensadocerrado.com.br

A meta da pasta é garantir a liberação de 54 licenças ambientais do setor de mineração no município de Campos Verdes, Região Norte do Estado. Pág. 5

Crixás Campos Verdes
Depois de adequado, 

centro cirúrgico de Crixás bate 
recorde em cirurgias

Secretária de Meio Ambiente 
de Goiás visita G44 Mineração
e conhece projeto sustentável

Cerca de 30 cirurgias já foram realizadas no hospital munici-
pal de Crixás após a reabertura do centro cirúrgico. Pág. 4

A visita fez parte da missão da Semad de conhecer a 
realidade do município de Campos Verdes. Pág. 8

Pilar de Goiás
Obras de Construção da Nova 

Escola  Municipal 
“O Sabidinho” são Retomadas

Unidade contará com seis salas de aula, estrutura mo-
derna, além de espaço administrativo. Pág. 3

Meta da Semad é destravar licenças
sustentáveis em Campos Verdes e alavancar mais 

de R$ 186 milhões em investimentos imediatos

Foto: Lanuzio Vicente
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Reflexão do dia

Por Fernando Arataque 

  Para Pensar
PRA PENSAR...QUEM DISSE QUE A VIDA SERIA FÁ-
CIL... E que muitas das vezes deixamos de acreditar em 
nossos objetivos, que nunca iremos conseguir aquilo que 
sempre almejamos, que isso não e para nos... Quero lhe 
dizer-lhe que ate mesmo Deus, quando disse que se acre-
ditássemos nele teríamos vida, e vida em abundância, 
no entanto Ele nunca disse que seria fácil e nem que não 
teríamos condições de alcançarmos nossos objetivos.E 
preciso fé. Fé em Deus e fé em você mesmo para rom-
per barreiras, superar desafios e principalmente nossas 
deficiências e seguir em frente. Tem uma cena do filme 
DESAFIANDO GIGANTES, que nos mostra o quanto 
somos capazes de seguirmos em frente mesmo quando 
tudo nos diz o contrário, e quando o treinador diz ao ca-

pitão do time... Você e mais capaz do que sabe, não busque seu limite e sim ultrapassa-lo. 
Tenha a visão de uma águia e não de uma galinha, descubra a águia dentro de você e não 
se acomode com a rotina. Conheça a forca que ha dentro do seu coração e não deixe a fra-
queza da mente controlar suas decisões. Acredite! porque sua fé e única coisa que não vai 
deixar que futuramente você se arrependa do tempo perdido e sujeita-se ao impossível, 
pois e a única maneira de você descobrir que ele e possível e jamais desista no meio do 
caminho, pois se andou ate aqui, vai conseguir o restante.E jamais esqueça de agradecer a 
Deus por tudo que acontecer e nunca esqueça QUEM DISSE QUE SERIA FÁCIL, se assim 
fosse todos conseguiriam e a verdade e que nada fácil presta, e preciso suor, dedicação, 
foco e vontade de vencer. (Edson Mendes)

CPRA PENSAR...PERCEPÇÃO... Alguns lutam diariamente e sentem como um pugilista, 
alguns que estão por fora vê como verdadeiros sacos de pancadas. Assim e a nossa vida, 
precisamos ajustar o nosso foco, limpar a lente dos óculos e vê as coisas como elas são e 
parar de dourar a pílula, a vida é como ela é, e nada de subterfúgio ou de negação a fará 
diferente do que realmente ela é. Ter a percepção do tamanho real de nossas dificuldades 
e de nossas capacidades para enfrentar o problema de frente e seguir em frente. Até ontem 
acreditei em uma mentira que me foi contada desde minha época de criança, e que a vaca 
dava leite, só que a vaca não da leite, pra você ter leite em sua mesa, alguém teve que até 
o curral e tira-lo, assim e com as nossas lutas diárias, não espere e nem sonhe que e um 
pugilista se não correr e fazer por merecer será sempre um saco de pancadas... PERCEBEU. 
Sua atitude e toda diferença entre ser um pugilista ou um saco de pancadas e acredite se 
não lutar como um pugilista, levará socos como um saco de pancadas, pois a vida bate e 
bate muito mais do que você espera. (Edson Mendes)

Por Edson Teixeira Mendes

  Caiu na Rede   Linha do Tempo

Curta nossa página no Facebook
/imprensa.docerrado

Homens e mulheres “Siebando” no garimpo de 
Esmeralda de Campos Verdes na Década 90

Anos que chegam

 O avanço da idade, as diferentes 
percepções das fases e a importância 
que damos às coisas. Quando mais 
jovem, sobretudo na adolescência, 
pensava que tudo era muito intenso. 
Talvez a explosão hormonal tenha 
contribuído para essas sensações; 
talvez a ausência da tecnologia e mí-
dias sociais também.
 As coisas eram um tanto dife-
rentes 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 comparamos 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 significa muita coisa. As pergun-
tas continuam as mesmas, mas as respostas são eternamente mu-
táveis. Aquele uniforme que levávamos para o último dia de aula 
para que todos da sala assinassem nem existe mais. As assinatu-
ras talvez mudaram ao longo dos anos; as pessoas com certeza!
 A vida vai passando, a idade chega e com ela a tal da 
responsabilidade. Assumimos compromissos que nem precisa-
ríamos assumir muitas das vezes. Algumas vezes por ego, ou-
tras 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 
percebe-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 temporalidade.
 Na juventude, o máximo que planejamos é o final de se-
mana. Hoje a gente já tem que pensar é na aposentadoria. E passa 
tão rápido! Parece que foi ontem aquela foto dos formandos 2006, 
com aqueles cabelos estranhos e aquela roupa alugada horrível. 
Mas do mesmo jeito que nem tudo são flores; nem tudo é espi-
nho. O decorrer do tempo traz consigo maturidade e experiência. 
E isso não se consegue dormindo. As cicatrizes que carregamos 
são prova maior dessa metamorfose 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. E talvez seja assim que a surja a matu-
ridade e experiência. E hoje, acredito que do mesmo modo que 
olho anos atrás para mim mesmo e enxergo alguém inexperiente, 
que sofreu por bobeira e ficou feliz com coisas tão singelas, talvez 
daqui 10 anos eu tenha a mesma concepção. Talvez não. Talvez 
muita coisa mude.
 Eu espero que nessa caminhada, sem roteiro, cujo des-
tino é único a todos nós, que eu consiga apreciar e valorizar as 
coisas boas; que o amor que outrora tivera por algumas pessoas 
renasça em outras. Porque ninguém é insubstituível. Embora se-
jamos todos únicos. 
 E desejo também que nessa caminhada eu consiga olhar 
a mim mesmo e para os outros sem tantos julgamentos. Que eu 
saiba respeitar as decisões alheias e consiga moderar a intensida-
de com que as escolhas dos outros me afete.
 Porque eu acredito que no final, é só a gente com a gente 
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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Pilar de Goiás

Obras de Construção da Nova Escola 
Municipal “O Sabidinho” são Retomadas

 O prefeito Sá-
vio Soares assinou, na 
última segunda-feira 
(13.01), a ordem de ser-
viço para a retomada 
das obras de construção 
da Escola Municipal “O 
Sabidinho”, em Pilar 
de Goiás. O Ministério 
da Educação liberou os 
recursos para serem in-
vestidos na finalização 
da obra, que contará 
também com contrapar-
tida da prefeitura.
 Conforme ex-
plica o prefeito, a co-
munidade escolar con-
tará com uma estrutura 
nova, com espaço mais 
amplo, moderno, atra-
ente e adequado ao en-
sino-aprendizagem.
 A unidade de 
ensino terá seis salas de 
aula, laboratório de infor-
mática, espaço adminis-
trativo (diretoria, secreta-
ria, coordenação, sala de 
professores e demais ins-

talações). Todas as insta-
lações serão construídas 
em conformidade com os 
padrões de acessibilida-
de e segurança.
 Ainda segundo 
o prefeito, nos últimos 
anos o município de Pi-
lar de Goiás foi benefi-

ciado com várias ações 
na área da Educação, 
entre elas a reforma e 
ampliação da escola 
municipal do distrito de 
Pilar Cruz, cuja obra foi 
entregue em 2017 com 
recurso próprio e recen-
temente a entrega da 

quadra poliesportiva na 
mesma comunidade.
 As obras da es-
cola “O Sabidinho” fo-
ram paralisadas após 
a crise política no ex-
-governo da presidente 
Dilma. Após várias vi-
sitas ao Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) na 
capital federal - Brasí-
lia, o prefeito Sávio con-
seguiu a liberação dos 
recursos para finaliza-
ção da obra que já está 
andamento.

Unidade contará com seis salas de aula, estrutura moderna, além de espaço administrativo

Educação

Em Pilar de Goiás, 2020 começa 
com ações do Programa Pão e Leite

 Graças ao tra-
balho desenvolvido 
pela Prefeitura de Pilar 
de Goiás, por meio da 
Secretaria de Assistên-
cia Social, o “programa 
pão e leite” completou 
7 anos em 2020, dis-
tribuindo diariamente 
pães e leites para mais 
de 130 famílias carentes 
e de idosos no período 
da manhã no prédio da 
prefeitura. 
 A meta da ges-
tão “Trabalho e Progres-
so” é ampliar esse nú-
mero de beneficiários ao 
longo dos anos. Tratada 
como uma das priorida-
des pela Administração 
Municipal, a política 
de assistência social é 
mantida com recursos 
próprios do município 
e tem garantido melho-
res condições de vida a 
centenas de famílias pi-
larenses. Mesmo com as 
dificuldades econômicas 
que o município tem en-
frentado o prefeito Sávio 
Soares tem assegurado o 

pagamento dos benefí-
cios como o bolso auxílio 
solidário, programa de 
apoio ao estudante e o 
“programa de distribui-
ção de pão e leite”. 
 As políticas so-
ciais implementadas 
pela atual gestão torna-
ram Pilar uma referência 

na área social. O progra-
ma Bolsa Auxílio Solidá-
rio foi criado pela atual 
gestão e o Programa de 
Assistência Alimentar 
“Pão e Leite” foi criado 
na gestão do ex-prefei-
to Vateco e reativado há 
sete anos pelo prefeito 
Sávio Soares.

Crixás irá ganhar 
Centro Dia do Idoso

 Buscando im-
plementar cada vez mais 
ações de políticas públi-
cas voltadas a qualida-
de de vida dos idosos, a 
Prefeitura municipal de 
Crixás abriu as inscri-
ções para o  programa 
“Centro Dia Do Idoso”. 
 O Centro será 
destinado a atividades 
de lazer, com caráter 
socioeducativas e so-
cioassistenciais, além 
de ofertar serviços de 
reabilitação fisioterápi-
ca, cognitiva, psicoló-
gica, fonoaudiológica e 
de terapia ocupacional 
aos que eventualmente 
necessitarem.

 Para o prefeito 
de Crixás, Plínio Pai-
va, o Centro Dia do 
Idoso garante prote-
ção social e o direito à 
convivência familiar e 
comunitária, preconi-
zada na Constituição 
Federal. “A priorida-
de de atendimento é 
para os idosos cujas 
famílias não têm con-
dições de dar atenção 
e cuidado durante o 
dia. Além disso, pre-
vine o abrigamento, 
promove a autonomia 
e a melhoria na qua-
lidade de vida. Com 
esse trabalho, procura-
mos cada vez mais dar 

qualidade de vida aos 
cidadãos crixaenses de 
todas as idades”. 
 As famílias in-
teressadas nos serviços 
devem procurar dire-
tamente o Conviver 
(CRAS) para efetuarem 
suas inscrições, muni-
dos de comprovante de 
residência e documen-
tos pessoas. A partir do 
dia 20/01, das 9h às 11 e 
das 13h às 16 h.
 Sal ientando, 
que o Centro dia do Ido-
so conta com a parceria 
da Prefeitura Municipal 
de Crixás AngloGold 
Ashanti, e Fundo Muni-
cipal do Idoso (FMI).

Fotos: Lanuzio Vicente

Foto aérea do complexo escolar O Sabidinho

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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CrixásSaúde

Depois de adequado, centro cirúrgico de
Crixás bate recorde em cirurgias

 Por cerca de 5 
meses o centro cirúrgico 
do hospital municipal de 
Crixás ficou interditado 
pela Vigilância Sanitá-
ria, que após vistoria de 
rotina fez algumas exi-
gências de adequações 
e, sem medir esforços, a 
administração munici-
pal, que tem à sua frente 
o prefeito Plínio Paiva 
cumpriu todas as exi-
gências, o que resultou 
na reabertura do centro 
cirúrgico, ocorrida em 
30 de outubro do ano 
passado, data que coin-
cidiu com o aniversário 
da cidade. Contudo, vale 
ressaltar, que durante o 
período do fechamento 
da unidade de saúde, a 
comunidade não ficou 
sem atendimento de 
urgência e emergência, 
uma vez que o municí-
pio tem convênios com 
outros hospitais de Cri-
xás, Ceres e de Goiânia.
 e acordo com o 
secretário municipal da 
saúde, Flávio Dietz, du-
rante o fechamento do 
centro cirúrgico cinco ci-

rurgias foram pagas pela 
prefeitura em um hospi-
tal da cidade. “Após a re-
abertura de nosso centro 
cirúrgico, as cirurgias de 
urgência e emergência 
voltaram a ser realizadas 
normalmente em nosso 
hospital e já realizamos 
cerca de 25 procedimen-
tos cirúrgicos desde en-
tão. Porem, as cirurgias 
eletivas nós ainda não 
estamos fazendo a todo 
vapor, mas acreditamos 
que a partir desse mês 
de fevereiro elas voltam 
a ser realizadas normal-
mente”, disse o secretá-
rio ao nosso periódico.

 Q u e s t i o n a d o 
sobre quais tipos de ci-
rurgias estão sendo fei-
tas no centro cirúrgico 
municipal, o secretário 
disse que são feitas cirur-
gias de cesáreas, partos 
normais, laqueaduras, 
mine-cirurgias, cirurgias 
de apendicite, vesícula, 
entre outras cirurgias 
consideradas até um 
pouco mais complexas. 
“Temos aqui em nosso 
hospital, o casal de cirur-
giões Dr. Eurique Lopes 
e Dra. Juliana Lopes, que 
fica aqui no hospital à 
disposição, de forma que 
o cidadão crixaense não 

precisa se deslocar para 
outros locais para reali-
zar cirurgias mais sim-
ples. Quando o proce-
dimento cirúrgico exige 
UTI, nós encaminhamos 
o paciente para Ceres”, 
diz o secretário Flávio.
 Na opinião do 
secretário Flávio, o mu-
nicípio está fazendo 
muito por Crixás na área 
da saúde, e isso de deve, 
segundo ele, ao compro-
metimento do prefeito 
Plínio Paiva e do vice-
-prefeito Dr. Junior. “A 
saúde é um tema sensí-
vel, mas eu acredito que 
estamos fazendo muito 
por Crixás. É claro que 
não temos como agra-
dar todo mundo, mas 
na medida do possível 
o prefeito Plínio Paiva e 
o vice-prefeito Dr. Junior 
têm dado todo respaldo 
à secretaria municipal 
da saúde. Por isso esta-
mos bem tranquilos em 
relação à prestação de 
atendimento em saúde. 
Aqueles que verdadeira-
mente precisam do ser-
viço público de saúde, 

tem recebido um aten-
dimento de qualidade”, 
garante o secretário. 
 Para avaliar o 
atendimento do municí-
pio em relação à saúde 
pública, nossa reporta-
gem conversou também 
com a dona de casa Elie-
te Borges da Silva, mora-
dora do Setor Pedro,  que 
recentemente precisou 
do hospital municipal 
para uma intervenção 
cirúrgica. Ela nos infor-
mou que ficou satisfeita 
com o atendimento lhe 
oferecido. “
 Fui muito bem 
atendida pela equipe do 

hospital. Assim que che-
guei ao hospital, a equi-
pe logo chamou Dr. Euri-
que que prontamente me 
atendeu e fez a cirurgia, 
que foi bem sucedida e 
salvou minha vida. Fui 
muito bem acolhida, gos-
tei do centro cirúrgico, 
que está bem organiza-
do e limpinho. Também 
gostei da enfermaria, 
que é confortável, com 
ar-condicionado, muito 
melhor que certos hospi-
tais pelos quais já passei. 
Já fiz três cirurgias e essa 
aqui em Crixás foi uma 
das melhores”, afirmou 
nossa entrevistada.

Cerca de 30 cirurgias já foram realizadas no hospital municipal de Crixás após a reabertura do centro cirúrgico, 
que aconteceu em 30 de outubro de 2019

Municípios de Crixás e 
Hidrolina recebem novas retroescavadeiras

 A Secretaria de 
Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abasteci-
mento (Seapa) convo-
ca os prefeitos dos 60 
municípios contem-
plados a receber as 96 
retroescavadeiras res-
tantes do Programa 
Patrulha Mecanizada 
a comparecerem na 
Seapa para assinatura 
do Termo de Cessão de 
Uso junto à Gerência 
de Compras Gover-
namentais. As assina-
turas serão realizadas 
de 13 a 24 de janeiro, 
na sede da Secretaria, 
que fica na Rua 256, nº 
52, Setor Leste Univer-
sitário, em Goiânia, no 
período das 8h às 12h 
ou das 14h às 18h.
 O Contrato de 

Repasse da Patrulha 
Mecanizada foi estabe-
lecido entre o Governo 
de Goiás e o Ministério 
de Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento 
(Mapa), resultado de 
emenda parlamen-
tar de senadores e da 
bancada goiana dos 
deputados federais da 
legislatura anterior. O 

valor total de inves-
timentos é de R$ 113 
milhões, distribuídos 
em maquinários entre-
gues desde março de 
2019. A última entre-
ga está prevista para 
o mês de fevereiro de 
2020. O maquinário é 
direcionado para ma-
nutenção de estradas 
vicinais e outras ben-

feitorias para as áreas 
rurais dos municípios.
 Em etapas 
anteriores, foram en-
tregues máquinas e 
equipamentos entre ca-
minhões basculantes, 
caminhões pipa, trato-
res agrícolas (mais pla-
na), motoniveladoras e 
retroescavadeiras aos 
municípios contempla-

dos. No total, incluin-
do as entregas já feitas, 
são 545 maquinários 
destinados às Prefeitu-
ras goianas, sobretudo 
para manutenção de 
estradas vicinais, be-
neficiando produtores 
rurais.

Municípios beneficia-
dos:

 A b a d i â n i , 
Águas Lindas, Aloân-
dia, Avelinópolis, 
Buriti Alegre, Caia-
pônia, Caldas Novas, 
Carmo do Rio Verde, 
Castelândia, Cidade 
Ocidental, Colinas do 
Sul, Cristalina, Crixás, 
Damianópolis, Davi-
nópolis, Firminópolis, 
Formosa, Formoso, 

Goianésia, Goianira, 
Goiás, Hidrolina, Ia-
ciara, Inhumas, Ipa-
meri, Israelândia, 
Itauçu, Jandaia, Jataí, 
Lagoa Santa, Luziânia, 
Mambaí, Matrinchã, 
Maurilândia, Minaçu, 
Morro Agudo, Nazá-
rio, Nerópolis, Nova 
Crixás, Nova Glória, 
Nova Iguaçu de Goiás, 
Nova Roma, Nova Ve-
neza, Ouvidor, Planal-
tina, Posse, Rio Quen-
te, Rubiataba, Santa 
Isabel, São Domingos, 
São João d’Aliança, São 
Patrício, São Simão, Sí-
tio d’Abadia, Trindade, 
Turvelândia, Uruaçu, 
Urutaí, Valparaíso, Vila 
Propício. Assessoria de 
Comunicação da AGM 
(Fonte: Seapa)

Fotos: Kassia Ferraz
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Campos Verdes Investimentos

Meta da Semad é destravar licenças sustentáveis
em Campos Verdes e alavancar mais de R$ 186 milhões 

em investimentos imediatos

 Secretária An-
dréa Vulcanis e equipe 
da Semad visitam mi-
neradoras da região, 
destaque mundial pela 
extração de esmeral-
das, e conhece projetos 
sustentáveis. Municí-
pio tem potencial de 
exploração de mais de 
R$ 20 bilhões. Estima-
tiva é de geração de 2 
mil empregos diretos.
 A secretária de 
Meio Ambiente e De-
senvolvimento Susten-
tável (Semad), Andréa 
Vulcanis, afirmou, nesta 
sexta-feira (24/01), que 
a meta da pasta é ga-
rantir a liberação de 54 
licenças ambientais do 
setor de mineração no 
município de Campos 
Verdes, Região Norte 
do Estado. Segundo 
cálculos do Governo de 
Goiás e do município, 
mais de R$ 186 milhões 
em investimentos estão 
à espera de liberação 
para serem aplicados 
na região, mundial-
mente conhecida pela 

extração de esmeraldas.
 A visita ao mu-
nicípio integra o esforço 
promovido pela titular 
do meio ambiente de 
Goiás de conhecer os 
mais diversos setores 
produtivos do Estado 
para elaborar o regu-
lamento da nova lei 
de licenciamento am-
biental e dinamizar os 
processos referentes às 
emissões de licenças. 
“Viemos aqui para en-
tender as dinâmicas 
produtivas, estabelecer 
um contato real com os 
empreendedores para 
saber das dificuldades, 
orientar quanto à lei e 
criar uma relação de 
confiança entre a Se-
mad e o setor de mine-
ração de Campos Ver-
des”, diz a secretária.
 O prefeito Ha-
roldo Naves agradeceu 
o empenho da equipe 
da Semad presente no 
município e fez um 
panorama da impor-
tância das licenças para 
a economia da região. 

“Campos Verdes já 
teve uma população 
de mais de 16 mil habi-
tantes, hoje a produção 
de várias minas estão 
paralisadas pela falta 
de licenças ambientais, 
mas com as autoriza-
ções os trabalhos serão 
retomados, a lavra ga-
rimpeira produzirá xis-
to e novos investidores 
virão para nosso muni-
cipal. Nós estimamos 
que o município esteja 
localizado sobre uma 
jazida de mais de US$ 
5 bilhões (mais de R$ 
21 bilhões em cotação 
atual)”, aponta. “Com 
a retomada das ativi-
dades, podemos gerar 
cerca de 2 mil empre-
gos no curto e médio 
prazos na região, por 
isso a visita da secretá-
ria tem sentido históri-
co”, completa.
 A secretária An-
dréa Vulcanis vistoriou, 
pela manhã, uma das 
minas licenciadas no 
município e conheceu 
projetos sustentáveis 

de utilização de rejeitos 
minerais na constru-
ção civil. Segundo ela, 
outros projetos do tipo 
estão em planejamento 
e demonstram que Goi-
ás tem potencial para 
se tornar um celeiro 
de sustentabilidade no 
Brasil. “Desde o princí-
pio deixamos claro que 
queremos consciência 
dos empreendedores. 
Preservação também 
é dinheiro e foi o que 
vimos aqui, com um 
projeto que transforma 
rejeito em material de 
construção”, disse ela. 
“Meio ambiente não é 
inimigo da produção. 
Quando caminham 
juntos, temos benefícios 
inimagináveis, é um 
horizonte ainda pouco 
explorado e com mer-
cado amplo”, pontua.
 Haroldo Naves 
destaca as iniciativas da 
Semad desde o início 
da gestão do governa-
dor Ronaldo Caiado. 
“A secretária veio para 
Goiás para reposicionar 

a gestão ambiental do 
Estado. Isso será decisi-
vo para a economia dos 
municípios”, garante 
ele. Segundo o prefeito, 
o setor ainda trabalha, 
juntamente com a As-
sembleia Legislativa, 
uma redução tributária 
de 17% para 5% como 
forma de incentivar a 
produção e a competi-
tividade dos produtos 
goianos no mercado 
nacional e mundial.
 O próximo pas-
so referente à visita será 
estabelecer prazos e 
metas para que as licen-

ças possam caminhar 
com celeridade e trans-
parência. Além disso, a 
secretária Andréa Vul-
canis deverá estabele-
cer um calendário de 
visitas a outros polos 
produtivos. “É uma for-
ma de captar na fonte 
os desafios, os proble-
mas, conhecer as reali-
dades de cada setor e, 
assim, construir um li-
cenciamento ambiental 
eficaz em seu sentido, 
que é preservar o meio 
ambiente e promover 
desenvolvimento”, afir-
ma. Fonte: SAMAD

Fotos: Lanuzio Vicente/ SAMAD

Vista aérea da cidade de Campos Verdes com seu imenso território minerável
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Sancionada lei que 
extingue licença prêmio e quinquênio

 Foi sanciona-
da pelo governador de 
Goiás, Ronaldo Caiado 
(DEM) lei que trata do 
novo estatuto dos ser-
vidores públicos. Entre 
as mudanças propostas 
pelo conjunto de re-
gras está a extinção do 
quinquênio, da licença 
prêmio – que foi trans-
formada em licença ca-
pacitação – e o aumento 
da licença-paternidade 
de cinco para 20 dias. 
Também houve a regu-
lamentação do auxílio 
alimentação e criação 
de assistência pré-esco-
lar.
 A estimativa de 
economia com o novo 
estatuto é de R$ 600 
milhões já para este 
ano, R$ 120 milhões 
em 2021, gerando um 
acumulado até 2025 de 
até R$ 1,6 bilhão. Com 
a sanção da lei, automa-

ticamente foi revogada 
a lei anterior, que era 
de fevereiro de 1998. O 
novo estatuto também 
regulamenta uma série 
de questões como a re-
alização de concursos 
públicos, período de es-
tágio probatório, entre 
outros detalhes.

Licença Prêmio

 Durante a tra-
mitação o governo 
afirmou que a licença 
prêmio já não existia 
no governo federal que 
foi extinto em vários es-
tados a partir de 1997. 
A partir de agora será 
licença capacitação.  A 
administração estadu-
al visa condicionar o 
benefício de 90 dias à 
comprovação de ao me-
nos um curso de quali-
ficação profissional nes-
se período.

 Segundo o novo 
estatuto, o período de 
licença não será cumu-
lável e o projeto impede 
ainda que o servidor 
possa transformar o 
benefício em dinheiro. 
Antes da alteração, caso 
o servidor não usufru-
ísse da licença-prêmio, 
poderia recebê-la em 
recursos financeiros.

Quinquênio

 A retirada do 
quinquênio foi um dos 
pontos mais polêmicos 
do projeto. Segundo 
dados do Sindicato dos 
Servidores Públicos de 
Goiás, o Sindipúblico, 
o benefício atingia cerca 
de 40 mil servidores de 
Goiás.
 Este era um adi-
cional de 5% sobre os 
vencimentos ou a remu-
neração do cargo efe-

tivo a cada cinco anos 
de efetivo no serviço 
público e que era incor-
porado à aposentadoria 
do servidor ou pensão. 
O governo projeta que 
sem a necessidade de 
pagar quinquênios, o 
Estado terá economia 
de R$ 83,7 milhões até 
2025.

Votação

 O projeto foi 
aprovado em votação 
definitiva no dia 21 de 
dezembro do ano pas-
sado durante sessão 
extraordinária na As-
sembleia Legislativa. 
Foram 26 votos favo-
ráveis e 11 contrários. 
Votaram contra os de-
putados Lêda Borges 
(PSDB), Adriana Accor-
si (PT), Hélio de Sousa 
(PSDB), Major Araújo 
(PSL), Alysson Lima 

(Republicanos), Lucas 
Calil (PSD), Cláudio 
Meirelles (PTC), Karlos 
Cabral (PDT), Delega-
do Humberto Teófilo 
(PSL), Virmondes Cru-
vinel (Cidadania) e De-
legado Eduardo Prado 

(PV). A proposta de au-
toria da governadoria 
passou em meio a pro-
testos dos servidores, 
que chegaram a ocupar 
a Assembleia durante a 
tramitação da matéria. 
Fonte: Mais Goiás

Lei estabelece novo regulamento para servidores públicos

Em Crixás, PSB poderá
caminhar com PROS na próximas eleições 

 Após apoiar a 
atual administração na 
última eleição munici-
pal, PSB poderá fechar 
uma aliança estratégi-
ca nas eleições de 2020 
em Crixás. É o que 
aponta lideranças par-
tidárias da sigla, cujo 
qual é uma das maio-
res em número de filia-
dos naquela cidade. 
 A conversa, 
ainda que embrioná-
ria, já se iniciou desde 
a primeira quinzena 
do mês de janeira, por 
conta das articulações 
do presidente do Parti-
do Socialista Brasileiro 
(PSB) local, Ely Gue-
roba, que tem flertado 
com o pré-candidato 
a prefeito Dr. Carlos, 
inclusive com a pos-
sibilidade do partido 
indicar o vice pré-can-
didato na futura chapa 
eleitoral. 
 “Trabalhamos 
juntos para que o PSB 

possa indicar um pre-
-candidato a vice na 
chapa do Dr. Carlos, 
uma vez que nosso 
partido tem bons no-
mes; como é o caso 
do Dr Júnior, que faz 
parte da atual admi-
nistração como vice 
prefeito. Ele, junto co-
migo e outros compa-
nheiros, pode ser um 
dos nomes que será 
indicado para dispu-

tar uma vaga de vice 
pré-candidato na cha-
pa do Partido Republi-
cano da Ordem Social 
(PROS). Também te-
mos bons quadros de 
pré-candidatos a vere-
adores para disputa o 
próximo pleito eleito-
ral nos quatro cantos 
do município, decla-
rou Ely Gueroba”. 
 Quest ionado 
se não seria cedo para 

fechar acordos parti-
dários, já que as pré-
-candidaturas ainda 
não estão postas no 
cenário politico crixa-
ense, o presidente do 
PSB declarou que tem 
buscado as convergên-
cias e não as divergen-
cias, haja vista que Dr. 
Carlos é um bom pré 
candidato e tem nome 

forte na boca do povo. 
Segundo Gueroba, Dr. 
Carlos já mostrou que 
é uma liderança nata, 
quando disputou a 
eleição municipal de 
2014. 
 “O PSB defen-
de que haja uma ampla 
discussão do processo 
eleitoral em 2020, ou 
seja, para chegarmos a 

um ponto em comum. 
O Dr. Carlos já dispu-
tou uma campanha e 
já mostrou seu valor. 
Ele vem se viabilizan-
do como o pre-candi-
dato do PROS. O que 
aponta é que seguire-
mos junto com ele na 
campanha para pre-
feito de Crixás”, disse 
Ely.

Ely Gueroba (ao centro), ladeado pelo ex-prefeito 
Olímpio Cesar e pelo pré-candidato Dr. Carlos

Fotos: Divulgação

Foto: Divulgação
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Nova Crixás Denúncia

Mãe denuncia que filho sumiu após abordagem 
policial na rua da casa da família, em Nova Crixás

 A dona de casa 
Maria Aparecida dos 
Santos, de 42 anos, de-
nuncia que o filho dela 
desapareceu depois de 
uma abordagem da Po-
lícia Militar com parti-
cipação de um servidor 
comissionado da Polícia 
Civil, em Nova Crixás, 
na região norte do es-
tado. A mãe afirma que 
eles levaram Edvan dos 
Santos Silva, de 18 anos, 
e o jovem não voltou 
para casa.
 “Meu filho está 
desaparecido e estou 
desesperada. Ele foi 
abordado por policiais 
e sumiu. Não tenho res-
posta de nenhum órgão 
policial sobre a locali-

zação dele”, diz Maria 
Aparecida.
 A Polícia Civil 
informou por meio de 
nota que, “conforme 
relatado pela delegada 

local, Jocelaine Braz, 
existe uma investigação 
em andamento sobre 
o desaparecimento de 
Edvan dos Santos Sil-
va na Corregedoria da 

Polícia Civil por conta 
de suposta participação 
de servidor comissiona-
do, lotado na cidade de 
Nova Crixás, no fato de-
nunciado”.
 O G1 solicitou 
o posicionamento da 
Polícia Militar de Goiás 
sobre a denúncia, mas 
não recebeu resposta 
até a publicação desta 
reportagem. Segundo a 
ocorrência, dois carros 
da Polícia Militar parti-
ciparam da abordagem.

Desaparecimento
 
 A mãe conta que 
a abordagem aconteceu 
por volta das 21h do dia 
25 de janeiro, logo após 

os filhos e o marido dela 
voltarem de uma igreja. 
Maria Aparecida relata 
que uma pessoa pro-
curou a casa da família 
para comprar os per-
fumes que ela revende. 
Logo em seguida, a polí-
cia estacionou os carros 
na rua.
 Assustados, o 
cliente, o filho e uma 
terceira pessoa correram 
para pular um muro. 
Neste momento, Edvan 
ficou preso em um ara-
me e foi pego por poli-
ciais. Segundo a mãe, o 
alvo da polícia era o su-
posto cliente.
 A mãe denuncia 
que um policial civil foi 
identificado por vizi-

nhos durante a aborda-
gem, mas que os demais 
militares não foram re-
conhecidos. No dia se-
guinte, ela procurou a 
delegacia de Nova Cri-
xás.
 A Polícia Civil 
registrou a ocorrência 
como “extra policial de 
fatos atípicos”. No do-
cumento consta que a 
mãe procurou a delega-
cia informando que “o 
filho não foi visto após 
uma suposta aborda-
gem policial próximo 
à sua casa. Informou 
ainda que se tratava de 
policiais trajados de far-
damento preto e que es-
tavam em três viaturas 
pretas”. Fonte: G1 Goiás

Segundo a mulher, filho tinha acabado de chegar de uma igreja, onde estava com o pai. Corregedoria da Polícia Civil 
apura o caso. Já a Polícia Militar não se pronunciou

Polícia Militar lança operação no
Estado para reduzir criminalidade

Em Goiás, novas placas custam no 
máximo R$ 120 veja quem deve adotar

 A Polícia Mili-
tar de Goiás vai lançar 
oficialmente nesta sex-
ta-feira (17/1) a Ope-
ração Segurança em 
Ação I, com o objetivo 
de reduzir os índices 
de criminalidade do 
estado. Na ocasião de 
lançamento, estarão 
presentes o Secretário 
de Segurança Pública, 
Rodney Miranda, e o 
Comandante Geral da 
Polícia Militar, Coro-
nel Renato Brum dos 
Santos.
 A Operação 
Segurança em Ação I 
será apresentada na 
tarde hoje no pátio da 
Academia da Polícia 
Militar. Conforme in-
formações da Polícia 

 As novas pla-
cas do padrão Merco-
sul passam a valer em 
Goiás nesta sexta-feira 
(31/1). O emplacamen-
to, de acordo com o 
Departamento Estadu-
al de Trânsito de Goiás 
(Detran-GO), seguirá os 
mesmos moldes do pa-
drão de placas cinza. O 
novo modelo apresen-
ta quatro letras e três 
números, sequência de 
identificação diferente 
do modelo atual e que 
possibilita um maior 
número de combina-
ções e de possibilidades 
de Placas de Identifica-
ção Veicular (PIVs).
 Em nota enviada 
ao Dia Online, o órgão 
esclareceu que o novo 

Militar, a ação aconte-
cerá em todo o estado 
de Goiás (do 1º ao 18º 
CRPM), e tem como 
objetivo reduzir os ín-
dices de homicídio, la-
trocínio, roubo, furto, 
tráfico de drogas e o 
porte/posse ilegal de 
arma de fogo.
 Ainda segundo 
a corporação, além do 
emprego das equipes de 
cada região, o policia-
mento também contará 
com reforço de efetivo 
de unidades especiali-
zadas, como a Cavala-
ria, Rondas Ostensivas 
Táticas Metropolitanas 
(Rotam), Comando do 
Policiamento Especia-
lizado (CPE), Grupo 
de Patrulhamento Tá-

emplacamento não terá 
alteração no valor. “Os 
preços são regulados 
pelo mercado, porém, 
obedecem a valores má-
ximos determinados pela 
Portaria 489/2019 do 
Detran-GO (documento 
disponível no site do De-
tran-GO)”, diz o texto.
 Ou seja, o em-
placamento de carro 
continuará custando no 
máximo R$120; para re-
boque, a terceira placa 
custará R$ 60; e moto-
cicletas terão valor má-
ximo de emplacamento 
de R$ 52,98. Os preços 
podem sofrer variação, 
mas para menos.
 Conforme a Re-
solução nº 780 de 2019 
do Conselho Nacional 

tico (GPT), Batalhão de 
Choque, Companhia 
de Policiamento com 
Cães (CPCães), Bata-
lhão Especializado em 
Policiamento de Even-
tos (BEPE), Grupo de 
Radiopatrulha Aérea 
(GRAER), Batalhão Ro-
doviário, Comando de 
Operações de Divisa 
(COD) e Comando do 
Policiamento da Capi-
tal.
 Serão realiza-
das ações de policia-
mento preventivo e 
ostensivo, tais como: 
bloqueios, aborda-
gens a pessoas e veí-
culos, patrulhamento 
e saturação em todo 
o estado. (Ton Paulo - 
DIAONLINE)

de Trânsito (Contran), a 
adoção do novo padrão 
de placas veiculares só 
ocorrerá para veículos 
novos e para os casos de 
perda ou dano na placa, 
transferência de muni-
cípio e em situações em 
que haja necessidade de 
instalação da segunda 
placa traseira.
 Se o proprietá-
rio do veículo não preci-
sar passar por nenhum 
desses procedimentos, 
a troca da placa não é 
necessária. No entan-
to, o documento abre a 
possibilidade da adoção 
voluntária do novo mo-
delo. Até esta sexta-feira 
(31/1), todos os estados 
brasileiros devem ado-
tar o sistema.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Secretária de Meio Ambiente de Goiás visita G44 Mineração
e conhece projeto sustentável para meio ambiente

 Em recente vi-
sita de trabalho à cida-
de de Campos Verdes, 
a secretária de Meio 
Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável 
(Semad), Andréa Vul-
canis, pôde conhecer 
in loco as iniciativas 
sustentáveis para o 
meio ambiente empre-
gados na empresa G44 
Mineração. A titular 
da gestão ambiental 
do Estado, acompa-
nhada por sua equipe 
e pelo prefeito Harol-
do Naves, foi recebi-
da pelo engenheiro 
civil Kennedy Correia 
e pelo corpo diretivo 
da empresa no muni-
cípio, na futura planta 
industrial da empresa.
 Na ocasião, 
Kennedy Correia fez 
uma longa apresenta-
ção sobre a nova rea-
lidade empregada em 
projetos sustentáveis 
desenvolvidos com 
a utilização de mate-
riais de descarte para 
construção civil, com a 
finalidade de diminuir 
os impactos da mine-
ração no meio ambien-
te. Essa iniciativa de 
formação e desenvol-
vimento tecnológico 
sustentável, em toda a 
cadeia produtiva mi-
neral, tem a parceria 

da G44 Mineração, de 
Campos Verdes, e da 
Correia Engenharia, 
de Itapaci.
 O descarte dos 
rejeitos da mineração 
de esmeralda ali apre-
sentados pode ser rea-
proveitado, por exem-
plo, como: blocos para 
alvenaria, canaletas, 
haver, bloquetes, reves-
timentos 3D, revesti-
mentos para calçadas e 
lajes treliçadas. Depois 
de produzidos, os arte-
fatos chega ater o valor 
fixado abaixo do mer-
cado e contempla ba-
sicamente todo escopo 
empregada na cadeia 
da construção civil. 
 “Aqui na G44 

Mineração vimos um 
exemplo de empreen-
dimento totalmente 
correto, que pensa no 
meio ambiente pela 
perspectiva da explo-
ração sustentável e 
que gera emprego e 
renda para a popula-
ção local”, disse a se-
cretária.
 Na sequencia 
da visita à G44 Mi-
neração, a secretária 
também teve a opor-
tunidade de conhecer 
as futuras instalações 
da fábrica de jóias e do 
centro de lapidação da 
empresa, cujo as quais, 
empregaram mais de 
mil e duzentos funcio-
nários. Ao final,  ainda 

na empresa, Andréa 
Vulcanis e sua equi-
pe puderam conhecer 
o subsolo de Campos 

Verdes, ao descerem 
em um Shaft de mais 
de 80 metro de profun-
didade.

A visita fez parte da missão da Semad de conhecer a realidade do município de Campos Verdes

Campos VerdesMineração

Fotos: Lanuzio Vicente

Engenheiro Kennedy detalhando aos presentes a aplicação dos rejeitos na cons-
trução civil


