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Os condomínios priorizam a nova economia, com avanços tecnológicos inclusive para explorar a produção primária. Pág. 5

Crixás Pilar de Goiás
Centro Dia para Idoso

é inaugurado oficialmente
em Crixás

Prefeito Sávio entrega
documentação para construção 

de casas populares

Crixás agora tem um Centro Dia do Idoso, espaço que 
irá acolher, diariamente, até cerca de 30 idosos com ida-
de igual ou superior a 60 anos. Pág. 6

Prefeito entregou ao presidente da Agência Goiana de 
Habitação (AGEHAB), a documentação para liberação 
de recursos para construção casas populares. Pág. 5

Campos Verdes
Campos Verdes apresenta Boa 
Gestão no Ranking de Gestão 

Fiscal da Firjan

Cidade saltou do 210° lugar no ranking para 38° no ín-
dice de gestão fiscal. Único município no Brasil a subir 
172 posições. Pág. 4

Caiado vai fazer polo
industrial em Santa Terezinha

Foto: Lanuzio Vicente
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Reflexão do dia

Por Fernando Arataque 

  Para Pensar
PRA PENSAR... DAS COISAS QUE NÃO PRECISO... 
“Preciso de poucas coisas, e dessas poucas eu preciso 
pouco.”... Assim pensava e vivia são Francisco de Assis 
e este conselho e muito bem vindo nesta época de tan-
to consumo e muito das vezes inconsequente... Antes 
de qualquer compra, pense duas, três, ou mais vezes e 
pergunte a você mesmo: PRECISO MESMO DISTO.Seja 
livre e não se torne um novo escravo do consumismo de-
senfreado que nada mais e que a nova escravidão tão em 
moda hoje em dia.A propaganda e a arma do negocio, 
seja esperto e não venha a ser a sua próxima vitima.A 
vida e como uma canoa, e quanto menos coisas tiver 
dentro dela, mais fácil rema-la pelos rios de nossa exis-
tência...(Edson Mendes)

PRA PENSAR...SABER PARA FALAR...Katherine Johnson, matemática afro-americana, 
foi uma das responsáveis pelo sucesso da Nasa, em levar o homem pela primeira vez lua...
foi com esta convicção e com propriedade de conhecimento que respondeu ao chefe da 
missão, quando este teve uma duvida em relação ao sucesso da operação...“O senhor me 
diz quando e onde quer que aterrisse [a nave], e eu lhe direi onde, quando e como lançá-
-la”,...Seja patrão ou empregado, essa e uma resposta que gostaríamos de ouvir quando 
fazemos uma pergunta... E preciso saber para poder falar. (Edson Mendes)

PRA PENSAR...ANO BISSEXTO... 29/02. Esta data só daqui a quatro anos. Me lembra cer-
tas figuras que são conhecidas como VEREADORES. Somos agraciados com sua presença 
e suas soluções para todos os males do município neste mesmo lapso temporal.O ano tem 
365 dias,5 horas,48 minutos e 56 segundos e a maioria de nossas vereanças não tem um 
pingo de vergonha na cara e retornam sempre nas mesmas datas, tão pontuais quanto um 
relógio suíço ou o seu equivalente o famoso Big Ben Inglês. Só nos resta pedir ao finado 
papa Gregorio que assim como impôs o nosso atual calendário que nos livre destas indese-
jáveis visitas.Sorrir e o melhor que podemos fazer... (Edson Mendes)

Por Edson Teixeira Mendes

  Caiu na Rede   Linha do Tempo

Curta nossa página no Facebook
/imprensa.docerrado

Nem sempre o amor começa 
numa segunda-feira

 É… nem sempre as coi-
sas vão para onde a gente quer. 
Nem sempre a vida acontece 
como você e eu desejamos. Nem 
sempre.
 Preciso confessar a você 
que essas velhas certezas só me 
enchem de novas perguntas. 
Amigos verdadeiros nunca fal-
tam mesmo? Amor de verdade 

não acaba? Só uma mãe entende um filho? O perdão é 
um privilégio das almas elevadas? Quem sabe? É que eu 
tenho a impressão de que as verdades de cada um nunca 
foram, assim, tão absolutas, austeras, esbanjando sisudez. 
As minhas, pelo menos, andam de tênis. Caminham por 
aí, pisam nas poças, mudam o percurso, tropeçam, vol-
tam, seguem de novo.
 Você sabe. Nem sempre é tudo tão ruim nem tudo 
tão bom. E nem sempre conseguimos escapar de um ma-
cambúzio mais ou menos.
 Não, nossos melhores parceiros não são infalíveis. 
Hoje nos dão a mão, amanhã nos dão de ombros. Porque 
ninguém é perfeito, sabe?
 Nem sempre um dia duro termina em sono tran-
quilo, nem sempre a noite é amiga calma, ouvinte dos 
nossos sonhos, vigiando tesouros profundos enquanto 
dormimos profundamente.
 Quer saber? Nem sempre a segunda-feira é ingra-
ta e nem a sexta, um alívio.
 Nosso complexo conjunto de exigências, nossos 
preconceitos e nossos pavores nem sempre dão um tempo 
e nos libertam para fazermos escolhas simples que num 
pulo se transformam em monstros, os mesmos que na in-
fância viviam debaixo da cama e agora pulam medonhos 
sobre nosso colchão.
 Uns chegam aqui, outros partem ali. E nem sem-
pre você e eu surgimos a tempo do olá e do adeus. Como 
nem sempre lembramos datas importantes. Porque nem 
sempre nos importam as datas que para os outros têm al-
guma relevância.
 Nem sempre somos de todo sinceros, nem sempre 
a verdade nos sobra e a mentira nos falta. Paciência. Fazer 
o quê? É assim que é. Os caminhos se perdem, o relógio 
atrasa, a bateria acaba, a vista cansa, as pernas hesitam, os 
pés tropeçam, as mãos tremelicam, a cabeça roda, o cora-
ção se acinzenta, as expectativas despencam do alto e a 
alma chora baixinho.
 Depois passa. Quase sempre passa. E quem chora 
agora há de amanhã se flagrar nadando num lago tran-
quilo de ternura e esperança, com pedras de rancores e 
pecados no fundo, repousando inúteis sob o limbo do es-
quecimento.
 Mas também nem sempre a gente esquece.
 E o amor, ah… o amor, sob a forma daquele estado 
de entrega tranquila que vem apaziguar uma paixão tu-
multuosa, nem sempre chega. Nem sempre. Nem sempre.

(A. J.G).

Foto: Reprodução
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Campos Verdes 

G44 Mineração Ajuda a 
Alavancar a Economia de Goiás e do Brasil

 Vocação do Bra-
sil e no Norte do estado 
de Goiás desde o perío-
do colonial, a mineração 
mantém sua força no 
século XXI. Aliado à in-
dústria extrativista, ela 
representa 4% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) 
e contribui com 25% do 
saldo comercial brasilei-
ro, segundo o Ministério 
de Minas e Energia. Fo-
ram exportados US$ 46,4 
bilhões, com um superá-
vit de US$ 23,4 bilhões.
 Desde 2018, a 
G44 Mineração começou 
a transformar em reali-
dade o sonho de criar o 
maior Projeto de Mine-
ração de Esmeraldas da 
América Latina no mu-
nicípio de Campos Ver-
des-Goiás. Aqui encon-
tramos potencial para 
investir na construção de 
um parque tecnológico 
de lapidação de pedras 
preciosas, uma planta in-
dustrial e uma fábrica de 
joias com uma estrutura 
de 20 mil metros quadra-
dos para lapidação das 
esmeraldas extraídas no 
local. Com isso, Campos 
Verdes recebeu diversos 
investimentos da G44 
Mineração, estimulando 
a geração de emprego 
e renda para centenas 
de famílias. Atualmente 
400 empregos diretos já 
foram gerados e a ex-

pectativa com o início da 
operação da mina é criar 
mais de 2.000 empregos, 
movimentando toda a 
economia da região, do 
Estado de Goiás e do 
Brasil.
 As esmeraldas 
são uma das pedras 
mais cobiçadas do mun-
do e faz parte da história 
da humanidade desde 
os primórdios da civili-
zação e tem adquirido 
alto valor nos mercados 
internacionais, princi-
palmente no continen-
te Asiático e no setor 
de joias nacional. Para 
dar forma aos frutos 
da produção mineral, a 
G44 Mineração está in-
vestindo na formação 
de um time especiali-
zado de colaboradores 
para trabalhar desde a 
exploração das pedras 
de esmeraldas até o 
seu beneficiamento e 
consequentemente sua 

transformação em joias, 
agregando valor ao pro-
duto e transformado a 
comunidade onde está 
inserida com qualifica-
ção técnica através de 
um curso gratuito de la-
pidação de pedras pre-
ciosas e de fabricação de 
joias que já formou mais 
de 50 pessoas no muni-
cípio, e a perspectiva é 
formar mais 300 até o 
final do primeiro semes-
tre de 2020.

Crescimento Sustentável

 Além da impor-
tância econômica, a mi-
neração pode ser uma 
ferramenta de cresci-
mento sustentável para 
regiões como o Norte de 
Goiás. No entanto, é pre-
ciso ressaltar que a práti-
ca costuma gerar sérios 
danos ao meio ambiente. 
As alternativas para o 
uso dos resíduos e eli-

minação total do passivo 
ambiental ganham força 
e já são uma realidade 
no país. A Correia En-
genharia, localizada em 
Itapaci-GO e pertencente 
ao grupo G44 Minera-
ção, criou e desenvolveu 
um projeto que tem por 
objetivo colaborar para 
uma destinação segu-
ra dos resíduos sólidos. 
Além de diminuir os 
impactos ambientais, a 
iniciativa da Correia En-
genharia colabora para a 
fabricação de artefatos e 
materiais para a constru-
ção civil. Com o descarte 
dos rejeitos, a empresa 
produz blocos para al-
venaria, tijolos, telhas, 
cerâmicas e lajotas. A 
iniciativa é uma preo-
cupação espontânea da 
empresa e do grupo so-
bre a questão ambiental 
que, em breve, será obri-
gatória para as minera-
doras do país.
 Para o presiden-
te da G44 Mineração, 
Saleem Ahmed, é fun-
damental que se use a 
potencialidade mineral 
de uma região para es-
timular seu desenvolvi-
mento, criando infraes-
trutura para a população 
local. “Estamos em uma 
região de altíssimo po-
tencial mineral e é mais 
do que justo construir 
um centro de lapidação 

Mineradora está construindo o maior Projeto de Beneficiamento de Esmeraldas da América Latina no município
de Campos Verdes-Goiás, e gerará 2.000 empregos diretos

Economia

e uma fábrica de joias 
aqui. Poderíamos ter 
construído todo esse 
projeto em Dubai, mas 
Campos Verdes é minha 
Dubai e valorizar esse 
povo e ajudá-los a cres-
cer é meu objetivo. Esta-
mos formando centenas 
de pessoas de forma gra-
tuita como lapidadores 
de pedras preciosas e 
na área de fabricação de 

joias. Todas as pesquisas 
e prospecções minerais 
que fizemos no muni-
cípio só demonstra que 
aqui é a Capital Mundial 
das Esmeraldas. Eu vejo 
trabalho para os próxi-
mos duzentos anos, não 
falta esmeraldas e temos 
coragem para tornar 
essa cidade uma referên-
cia mundial”, comentou 
Saleem.

Fotos: Lanuzio Vicente

Empresário Saleem Ahmed apresentando as inovações 
tecnológicas da G44
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Campos VerdesGestão

Cidade saltou do 210° lugar no ranking para 38° no índice de gestão fiscal. Único município no Brasil a subir 172 posições

Campos Verdes apresenta Boa Gestão
no Ranking de Gestão Fiscal da Firjan

 Três em cada 
quatro municípios brasi-
leiros apresentam gestão 
fiscal em dificuldades ou 
crítica. E um terço das 
cidades do país não se 
sustenta, já que a receita 
gerada localmente não é 
suficiente para custear a 
Câmara de Vereadores e 
a estrutura administrati-
va da prefeitura. Os aler-
tas são da edição 2019 do 
Índice Firjan de Gestão 
Fiscal (IFGF), lançado 
pela Firjan. O IFGF faz 
referência a 2018 e ava-
lia as contas de 5.337 
municípios de todo o 
país, que concentram 
97,8% da população 
brasileira. Construído 
com base em dados fis-
cais oficiais, declarados 
pelas próprias prefeitu-
ras, o índice é composto 
por quatro indicadores: 
IFGF Autonomia, IFGF 
Gastos com Pessoal, 
IFGF Liquidez e IFGF 
Investimentos.

 A metodologia 
do IFGF passou por 
uma atualização e ago-
ra o estudo é composto 
por quatro indicadores 
– Autonomia, Gastos 
com Pessoal, Liquidez 
e Investimentos. Toda a 
série histórica foi atuali-
zada de acordo com as 
novas métricas. O índi-
ce permite tanto a com-
paração relativa quanto 

absoluta, isto é, não se 
restringe a uma foto-
grafia anual, podendo 
ser comparado ao longo 
dos anos. Dessa forma, 
é possível especificar, 
com precisão, se uma 
melhoria relativa de po-
sição em um ranking se 
deve a fatores específi-
cos de um determinado 
município ou à piora re-
lativa dos demais. 

 O IFGF tem uma 
leitura dos resultados bas-
tante simples: a pontua-
ção varia entre 0 e 1, sendo 
que quanto mais próximo 
de 1 melhor a gestão fiscal 
do município. Campos 
Verdes apresenta um índi-
ce de 0,6395, o que classifi-
ca o município como boa 
Gestão. 
 Além disso, 
Campos Verdes estava 

em 210° lugar entre os 
215 municípios goia-
nos. Nessa nova rodada 
de divulgação referente 
ao ano de 2018, a cida-
de pulou do 210° para o 
38° no ranking de ges-
tão fiscal do estado de 
Goiás, um salto de qua-
lidade na gestão. Dados 
que comprovam o com-
promisso do prefeito 
Haroldo Naves com o 

município e a responsa-
bilidade com os recur-
sos públicos.  
 A analista de 
estudos econômicos da 
Firjan, Nayara Freire, 
chamou atenção para o 
fato de que municípios, 
como Campos Verdes, 
terem conseguido o re-
sultado apesar da crise 
econômica. “Mesmo 
em situação de crise, 
esses municípios conse-
guiram administrar de 
forma eficiente. Cortar 
custos que fazem di-
ferença no orçamento, 
conseguir destinar um 
pouco mais de recursos, 
usar de outras medidas 
políticas para arreca-
dar mais. Então, nesses 
municípios, os gestores 
foram mais conscientes 
e não penalizaram tanto 
em investimento. Con-
seguiram administrar 
de forma mais eficiente 
a alocação dos recur-
sos”, apontou.

Secretaria de Cultura de Crixás oferece curso de Viola
 Em Crixás, foi 
lançado o projeto “Or-
questra de Viola”, que 
oferecerá aulas gratui-
tas para 20 alunos com 
idade de até 18 anos. A 
proposta é de ensinar, 
preservar e oferecer 
acesso a esta cultura 
musical a um número 
cada vez maior de pes-
soas, resgatando, as-
sim, uma tradição mu-
sical em valorização às 
raízes de nossa cultura 
sertaneja. 
 A oficina “Or-
questra de Viola de 
Crixás” faz parte de 
um projeto desenvol-
vido pela Secretaria 
Municipal de Cultural 
de Crixás, por meio 
de recursos do Fundo 
para Infância e Ado-
lescência, em coorde-
nação com a comiti-
va Nossa Senhora da 
Conceição, além do 
apoio da Anglogold 
Ashanti (Serra Gran-
de). O curso será ofere-

cido gratuitamente aos 
interessados que dese-
jam aprender a tocar o 
instrumento.

 As aulas acon-
tecerão no Casario Ur-
sulino Leão, sede da 
Secretaria de Cultura 

de Crixás, onde a pers-
pectiva é de, posterior-
mente, oferecer mais 
20 vagas, e de abrir 

ainda esse ano uma 
turma de adultos para 
aulas noturnas. 
 O secretário de 
Cultura, Marcelo Ca-
valcante, ressaltou a 
importância da aquisi-
ção dos instrumentos 
e da criação do curso. 
“A viola está enraiza-
da em nossa identi-
dade, pois temos uma 
herança cultural que 
está totalmente ligada 
com a vida do campo, 
do sertão, onde a viola 
reinava com seus acor-
des melódicos a trilha 
sonora de muitas ge-
rações. Esse curso vai 
proporcionar o res-
gate desse legado aos 
nossos alunos”, disse 
Marcelo. 
 Para mais in-
formações, os inte-
ressados no projeto 
“Orquestra de Viola 
de Crixás” podem pro-
curar o telefone da Se-
cretaria Municipal de 
Cultura: 3365-2000

Lançamento do Calen-
dário de Cultura 2020

 A Secretaria 
Municipal de Cultura 
de Crixás lançou seu 
calendário de ativida-
des para o ano de 2020. 
Os principais eventos 
do calendário cultural 
de Crixás e projetos da 
área já possuem datas 
de janeiro a dezembro.
 Apresentado 
pelo Secretário da pasta, 
Marcelo Cavalcante, no 
último dia 28 na sede 
da Secretaria, para au-
toridades e populares 
que ali compareceram, 
o calendário terá neste 
ano algumas novidades, 
como: o Encontro das 
Coroas do Divino Espiri-
to Santo, Festival Cultu-
ral do Folclore, Festival 
de Cinema, Rodas de 
Violas, Oficinas de Trei-
namento de Desfile de 
Moda em Passarela, Fes-
tival do Pequi, Cantata 
Natalina, entre outros.

Foto: Lanuzio Vicente

Vista aérea da cidade de Campos Verdes, onde está localizado o maior depósito de esmeraldas do mundo

Representante da C.N.S.C, Neusa Lopes e secretário, Marcelo Calvacante, entre-
gando violas aos alunos

Foto: Divulgação
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Santa Terezinha de Goiás Investimentos

Prefeito de Campos Verdes Haroldo 
Naves tem trabalho reconhecido 
com título de cidadão goianiense

Sávio Soares entrega
documentação para construção de 
casas populares em Pilar de Goiás

 Municipalista 
em tempo integral, com 
amplo e destacada ação 
pelos 246 municípios 
goianos, e tornando 
Campos Verdes uma 
cidade referência para 
as demais, em termos 
de gestão e de ações 
executadas, Haroldo 
Naves Soares teve seu 
trabalho reconhecido.
 Por iniciativa 
do vereador Alfredo 
Bambu, que acompa-
nha suas realizações, a 
Câmara Municipal de 
Goiânia conferiu-lhe 
na noite desta sexta-

 O sonho da 
moradia para deze-
nas de famílias em Pi-
lar de Goiás está cada 
vez mais perto. Nesta 
quinta-feira (13) o pre-
feito Sávio Soares en-
tregou ao presidente 
da Agência Goiana de 
Habitação (AGEHAB), 
Eurípedes do Carmo, 
a documentação para 
liberação de recursos 
para construção de 50 
casas populares em 
parceria com o gover-
no de Goiás.
 As engenheiras 
Denise e Dalva da Solu-
ção Consultoria & Con-
vênios participaram da 
entrega dos documen-
tos e do protocolo junto 
a AGEHAB juntamente 
com a controladora in-
terna do município Sa-
milla Soares.
 O Prefeito Sá-
vio Soares lembrou 
que este é mais um 
compromisso de cam-
panha que está sendo 

-feira, dia 14, o título 
honorífico de cidada-
nia goianiense. Natural 
de Santa Terezinha de 
Goiás, 53 anos, filho de 
Pedro Silvério Naves e 
Amélia Soares Naves, 
é casado com Paulênia 
Lopes da Silva Naves e 
pai de cinco filhos.
 Formado em 
Gestão Pública, com 
pós-graduação em 
Gerenciamento de 
Projetos, foi Prefei-
to de Campos Verdes 
(2001-2005), quando se 
destacou, ganhando o 
‘Prêmio Mário Covas 

concretizado, e que ou-
tras obras viram até o 
final do seu mandato.
 “Em parceria 
com a agência goiana de 
habitação, iremos cons-
truir 50 casas em Pilar 
de Goiás, para atender 
os mais necessitados, 
obra esperada e sonha-

para Prefeito Empreen-
dedor da região Cen-
tro-Oeste’, conferido 
pelo Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas 
(Sebrae), e a edição na-
cional do ‘Prêmio Se-
brae Prefeito Empreen-
dedor’, em 2002. Eleito 
em 2017 para um novo 
mandato à frente da 
Prefeitura de Campos 
Verdes, é Presidente 
da Federação Goiana 
de Municípios e Vice-
-Presidente da Confe-
deração Nacional dos 
Municípios. 

da pelo nosso povo, 
obrigado governador 
Ronaldo Caiado pela 
parceria e carinho com 
nossa cidade, que Deus 
abençoe nosso trabalho, 
porque faremos muito 
ainda até final do nosso 
mandato”, disse Sávio, 
após a reunião.

Haroldo Naves, ao lado da sua esposa, recebe o diploma das mãos do vereador 
Alfredo Bambu

Sávio Soares e Sâmilla ao lado dos parceiros do pro-
jeto das casas populares

Caiado vai fazer polo industrial em Santa Terezinha
 Os moradores 
do Vale do São Patrício 
vão festejar no feriadão a 
alegria de uma conquista 
inédita. No início da noi-
te de sexta-feira de Car-
naval, 21, o governador 
de Goiás, Ronaldo Caia-
do (DEM), autorizou a 
Companhia de Desen-
volvimento Econômico 
(Codego) a implantar em 
Santa Terezinha o pri-
meiro distrito industrial 
da região. 
 Os recursos para 
a primeira fase, R$ 2 mi-
lhões, já estão no caixa, 
liberados pelo gestor 
estadual e votados pelo 
Conselho de Adminis-
tração da empresa.
 A Codego vai 
começar por dois mu-
nicípios do Entorno de 
Brasília, Santo Antônio 
do Descoberto e Cida-
de Ocidental, seu novo 
conceito de polo indus-
trial, o CDE, Condomí-
nio de Desenvolvimento 
Econômico. Em seguida, 
Santa Terezinha e Novo 

Gama, também na vizi-
nhança do DF.
 Os condomí-
nios priorizam a nova 
economia, com avanços 
tecnológicos inclusive 
para explorar a produ-
ção primária. “A região 
de Santa Terezinha tem 
do pequi ao minério, 
num local estratégico 
a uma hora do porto 
seco da Ferrovia Nor-
te-Sul e da BR-153”, diz 
o presidente da Code-
go, Marcos Cabral, que 
foi vereador e teve três 
mandatos de prefeito 
em Santa Terezinha. 

Cabral fez na cidade 
o maior aeroporto do 
Norte (1.400m de pista 
pavimentada e amplo 
hangar) e faculdade com 
27 cursos (quatro de-
les de engenharia). Seu 
centro comercial gira a 
economia de 10 cidades 
vizinhas, todas com alta 
produção mineral.
 O município co-
memora ainda a decisão 
de Ronaldo Caiado de 
incluí-lo na Lei 2.764, de 
7 de fevereiro de 2020, 
que listou os 64 lugares 
cujos investidores terão 
98% de isenção fiscal.

 O prefeito de 
Santa Terezinha, Toni-

nho Camargo, diz que 
a cidade está em festa 
com as ações do gover-
nador. Toninho trouxe 
a Goiânia uma comiti-
va com vereadores, se-
cretários e empresários 
para acompanhar a as 
últimas articulações da 
bem-sucedida emprei-
tada.
 Ao assinar as 
autorizações na presen-
ça de Marcos Cabral, 
Caiado lembrou que 
sua gestão combate na 

prática as desigualda-
des regionais: “Estamos 
atraindo investidores 
para todo o Estado, cor-
rigindo as injustiças”, 
disse o governador.
 Marcos Cabral 
afirmou que, por deter-
minação de Caiado, a 
Codego está revitalizan-
do todos os distritos in-
dustriais. Já inaugurou 
obras no de Anápolis, 
o Daia, e começou em 
Itumbiara e Catalão. 
Fonte: Jornal Opção

Os condomínios priorizam a nova economia, com avanços tecnológicos inclusive para explorar a produção primária

Presidente da Codego, Marcos Cabral, representantes políticos e empresários de 
Santa Terezinha de Goiás

Foto: Lanuzio Vicente
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CrixásSaúde

Prefeitura de Pilar de Goiás
realiza entrega de carteirinhas do 

transporte universitário

Prefeito Sávio Soares
nomeia nova secretária municipal 

de Saúde

 Mais de 50 es-
tudantes foram bene-
ficiados com o serviço 
disponibilizado para 
três cidades. Nesta úl-
tima terça-feira, dia 18 
de fevereiro, a Prefei-
tura de Pilar de Goiás 
através da Secretaria 
de Educação realizou 
a entrega das cartei-
rinhas do transporte 
universitário para os 
mais de 50 estudantes 
universitários do mu-
nicípio que estudam 
nas cidades de Itapaci, 

 Visando rees-
truturar a Secretaria de 
Saúde para dinamizar 
a pasta e ofertar um 
serviço cada dia me-
lhor ao cidadão, o pre-
feito de Pilar de Goiás, 
Sávio Soares, reuniu os 
secretários municipais 
em seu Gabinete na 
manhã desta segunda-
-feira (02) para empos-
sar a enfermeira Julia-
na Peixoto, como nova 
secretária de Saúde de 
Pilar. 
 Enfermeira de 
formação, a nova Se-
cretária se disse hon-
rada com a confiança. 
“O objetivo do prefeito 
Sávio é que possamos 
melhorar a qualidade 
do atendimento e a 
humanização em to-
dos os setores da saú-
de. Trabalhamos com 
vidas e o cuidado faz 
toda diferença”, desta-
cou a nova secretária.

Ceres e Rubiataba. 
 Na ocasião, 
ocorreu a entrega da 
carteira estudantil fei-
ta pela secretária de 
educação, Ana maria. 
Atualmente, 2 ônibus 
escolares e 1 van fa-
zem o transporte dos 
jovens estudantes de 
forma gratuita. A en-
trega contou com a 
presença de estudan-
tes, moradores e fun-
cionários.
 “Estou muito 
contente por garantir 

por mais um ano o 
transporte universitá-
rio gratuito aos nossos 
estudantes, programa 
este lançado em minha 
gestão. É um sonho re-
alizado e um compro-
misso cumprido. Com 
isso, os estudantes po-
dem economizar cerca 
de R$ 500 por mês em 
passagens e poderão 
buscar conhecimento 
fora do município e se 
formando”, expressou 
o prefeito de Pilar de 
Goiás, Sávio Soares.

Centro Dia para Idoso é
inaugurado oficialmente em Crixás
 Crixás agora tem 
um Centro Dia do Idoso, 
espaço que irá acolher, 
diariamente, até cerca de 
30 idosos com idade igual 
ou superior a 60 anos, em 
situação de vulnerabilida-
de social e semi-depen-
dentes. Inaugurado pelo 
prefeito Plínio Paiva, em 
cerimônia marcada pela 
emoção e realizada no úl-
timo dia 19, o Centro Dia 
do Idoso de Crixás está 
localizado na Rua 2015 - 
Bairro Novo Horizonte 
- (Ao lado da Igreja Cató-
lica São José).
 Mantido pela 
Prefeitura de Crixás, em 
parceria com a empre-
sa Anglogold Ashanti, o 
projeto tem aportes de 
capital do Fundo Muni-
cipal do Idoso, e é desen-
volvido pela Secretaria de 
Ação Social, capitaneada 
pela primeira Dama Rais-
sa Marzochio Sousa.
 No espaço, exis-
tem banheiros especial-
mente adaptados, área 
de descanso, sala de con-
vivência e enfermaria. 

Além da manutenção da 
capacidade funcional, es-
timulação e treino cogni-
tivo, diversas atividades 
de cultura e lazer, assim 
como alimentação ba-
lanceada, também fazem 
parte da programação 

oferecida aos idosos que 
frequentarão o local. 
 Para frequentar o 
Centro Dia do Idoso, após 
passar por uma avaliação 
social e de saúde, o idoso 
deve ser encaminhado 
para a unidade do CRAS 

– Centro de Referência 
de Assistência Social da 
cidade, ou pela unidade 
do CREAS – Centro de 
Referência Especializado 
de Assistência Social.
 O prefeito Plínio 
Paiva, emocionado, agra-

deceu a presença de todos 
e falou da importância do 
novo espaço e do desen-
volvimento para a cidade. 
Ele também destacou o 
engajamento da Primeira 
Dama, Raissa Marzochio 
Sousa, e sua equipe para 
que aquele espaço pu-
desse ser definitivamente 
concretizado. 
 “Nesse novo 
espaço estamos possibi-
litando a convivência co-
munitária da pessoa idosa 
em companhia de outras 
pessoas, por meio de uma 
equipe que atenda suas 
necessidades. Hoje reali-
zamos um antigo sonho 
da nossa Primeira Dama, 
um investimento que vai 
trazer comodidade e se-
gurança a todos os usuá-
rios. Parabéns a todos os 
envolvidos de sua equi-
pe, Crixás ganha muito 
com o Centro Dia do Ido-
so. Parabéns a todos os 
envolvidos”, declarou o 
prefeito Plínio.
 Além do prefeito, 
participaram da cerimônia 
de inauguração o vice-pre-
feito, Dr. Júnior, a primeira 
dama,  Raissa Marzochio; 
o secretário de Adminis-
tração, Fernando Paiva; 
a Secretária de Finanças, 
Pretinha; Secretário de 
Cultura, Marcelo Caval-

cante; Secretário de Espor-
te e Lazer, Luiz Paiva; Se-
cretário de Saúde, Flávio 
Dietz; Vereadores; lideres 
religiosos e o Gerente de 
Sustentabilidade e Admi-
nistração da Serra Grande 
(Anglogold Ashant).
 De acordo com 
a coordenadora da Casa 
Dia do Idoso, Valquiria 
de Freitas Feitosa, o local 
oferece uma gama de pro-
fissionais de diversas áre-
as que desempenham um 
papel importante no bem 
estar dos idosos frequen-
tadores da Casa. “Para 
prestar um atendimento 
de qualidade, a  Casa Dia 
do Idoso de Crixás conta 
com mais de 10 profis-
sionais, como psicólogos, 
nutricionistas,  médicos 
geriátricos, enfermeiros e 
cozinheiros.  Esses profis-
sionais desempenharão 
um papel importante na 
condução dos bons traba-
lhos na Casa”, disse Val-
quiria de Freitas.
 O local vai fun-
cionar, de segunda a 
sexta-feira, das 7h00 às 
17h00, e será frequenta-
do por pessoas com mais 
de 60 anos em situação 
de vulnerabilidade para 
atividades lúdicas e tera-
pêuticas, exercícios físicos 
e com cuidados diários.

Foto: Divulgação
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Crixás Veículos

Município de Crixás recebe mais três veículos para
reforçar frota de transportes e equipamentos pesados

Em Minaçu, Eternit retoma
produção de amianto em sua 

mina de forma temporária

Aliança pelo Brasil
admite que não participará 

das eleições de 2020

 A Prefeitura de 
Crixás recebeu nesta 
última sexta-feira mais 
duas máquinas para 
complementar a frota 
de equipamentos pesa-
dos, de grande impor-
tância para o desenvol-
vimento do Município.
 Desta vez Cri-
xás foi contemplada 
com duas retrosesca-
vadeiras 0 Km, obti-
das por intermédio de 
emendas parlamenta-
res, envolvendo o po-
der executivo e legisla-
tivo do município. 

 A Eternit vai re-
tomar a produção de 
amianto crisotila em sua 
mina, na cidade de Mi-
naçu, em Goiás, de forma 
temporária. A empresa 
divulgou um comunica-
do ao mercado, em que 
afirma que é amparada 
pela Lei 20.514 do ano 
2019, do Estado de Goi-
ás. Além disso, essa 
operação visa processar 
“minério remanescente 
extraído anteriormente 
à paralisação da minera-
dora em 11 de fevereiro 
de 2020 [...]” e “não sig-
nifica a retomada das ati-
vidades de mineração”.
 A discussão sobre 
os graves riscos oferecidos 
à saúde dos trabalhadores 
das minas de extração do 
mineral e ao meio am-
biente é antiga e alvo de 
seguidos julgamentos no 

 A menos de 40 dias 
do prazo limite estabele-
cido pela Justiça Eleitoral 
para que os partidos políti-
cos obtenham registro para 
disputar as eleições munici-
pais deste ano, a cúpula da 
Aliança pelo Brasil, sigla que 
o presidente Jair Bolsonaro 
tenta criar, admite que não 
vai conseguir participar dos 
pleitos deste ano. Até ontem, 
o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) havia validado apenas 
3.334 assinaturas - são neces-
sárias, no mínimo, 492 mil 
para obtenção do registro. A 
informação é do Portal Terra. 
 O advogado Luís Fe-
lipe Belmonte dos Santos, 
segundo vice-presidente e 
principal operador do parti-
do a ser criado, tentou justifi-
car o ruim desempenho e dis-

 L e m b r a n d o 
que na semana passa-
da, a atual administra-
ção crixaense já havia 
adquirido, através de 
uma emenda parla-
mentar da Deputada 
Federal Magda Mofat-
to, mais um caminhão 
caçamba para reforçar 
os trabalhos da infraes-
trutura do município.
 Todos esses ve-
ículos e equipamentos 
estão sendo agregados 
à frota municipal e vão 
contribuir para dina-
mizar e ampliar os ser-

Supremo Tribunal Federal 
(STF). Em 2012, o STF che-
gou a promover audiência 
pública para discutir o as-
sunto, mas foi em novem-
bro de 2017, que a corte 
proibiu o uso de amianto 
em todo Brasil.
 Em função da de-
cisão, a Eternit, em maio 
2019, decidiu hibernar 
ativos imobilizados da 
Sama, mineradora de 
amianto em Minaçu, e 
demitiu 400 funcionários. 
No mês seguinte, o pro-
jeto de lei nº 2488/19 foi 
aprovado na Assembleia 
Legislativa do Estado de 
Goiás (Alego), autorizan-
do a extração e o benefi-
ciamento do amianto cri-
sotila, com fins exclusivos 
para exportação.
 A Associação Na-
cional dos Procuradores 
do Trabalho (ANPT) en-

se que foram coletadas mais 
de 1 milhão de assinaturas, 
mas elas não foram reconhe-
cidas nos cartórios eleitorais.
 “Nossa parte foi fei-
ta, mas os cartórios eleitorais 
estão recusando todas as fi-
chas com firma reconhecida. 
Eles alegam que não houve 
regulamentação. Além disso, 
o sistema cai toda hora. Os 
cartórios eleitorais não es-
tavam preparados para um 
volume tão grande (de assi-
naturas)”, disse Belmonte à 
reportagem. 
 Diante da dificulda-
de, o discurso bolsonarista 
agora é que não há pressa 
em registrar a legenda e que   
que a ausência do Aliança nas 
eleições de 2020 não terá peso 
relevante no projeto de reelei-
ção de Bolsonaro em 2022.

viços prestados pela 
Prefeitura nas áreas de 
infraestrutura, limpe-
za pública e outras ati-
vidades importantes 
para o bom andamen-
to da cidade.
 Celebrando a 
chegada dos novos ve-
ículos, o prefeito Plinío 
Paiva, ao lado do vice 
prefeito Dr. Júnior, 
declarou seu compro-
misso com os avanços 
obtidos na atual admi-
nistração. 
 “Quero deixar 
claro o meu compro-

trou com ação direta de 
inconstitucionalidade 
(ADI), no STF, contra a 
lei estadual, pedindo a 
suspensão da Lei, san-
cionada pelo governa-
dor Ronaldo Caiado. A 
entidade argumenta que 
o plenário do STF “re-
conheceu de forma con-
tundente” os riscos que 
a substância oferece para 
o meio ambiente e para a 
saúde dos trabalhadores 
e seus familiares.
 O julgamento, de 
forma virtual no STF, so-
bre a constitucionalidade 
da Lei, estava previsto 
para a última sexta-feira 
(7), data marcada desde 
o ano passado. Porém, 
na quarta-feira (5), o rela-
tor da ação, ministro Ale-
xandre de Moraes entrou 
com uma petição para o 
adiamento da sessão.

misso com a popula-
ção e com a melhoria 
da questão pública. 
Com gestão, apoio dos 
vereadores e economia 
estamos conseguindo 
dar passos importan-
tes e fazer as mudan-
ças necessárias para 
fazermos Crixás voltar 
a crescer. A frota está 
sendo renovada des-
de nossa posse e, com 
isso, a população pode 
sentir as melhorias nas 
prestações de serviços 
no dia a dia”, conclui o 
prefeito.

Em menos de um mês, já foram três maquinas pesadas, que vão reforçar a recuperação da frota iniciada em 2017
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MinaçuIlegalidade

Dois policiais civis são presos 
após operação em Nova Crixás

Homem é preso por caça, na 
região rural de Campinorte

 Eles são sus-
peitos de falsificação 
de documento público, 
peculato, concussão e 
corrupção passiva
 Dois policiais 
civis foram presos 
após operação defla-
grada pelo Ministério 
Público de Goiás em 
Nova Crixás, nesta 
quinta-feira, 13. Um 
policial militar foi alvo 
de medida cautelar di-
versa da prisão. Eles 
são suspeitos de falsi-
ficação de documento 
público, peculato, con-
cussão ( que é o ato de 
um servidor público 
exigir para si ou para 
outro vantagem inde-
vida) e corrupção pas-
siva.

 Suspeito teria 
recebido dinheiro de 
fazendeiros para ma-
tar animais silvestres 
que se alimentavam 
de plantações e de bi-
chos domésticos
 Um homem 
foi detido por caça na 
zona rural de Campi-
norte, durante o pe-
ríodo de Carnaval. O 
suspeito foi preso após 
denúncia anônima de 
que ele recebia dinhei-
ro de fazendeiros da 
região para matar ani-
mais silvestres que se 
alimentavam de plan-
tações e, também, de 
animais domésticos.
 Após a aborda-
gem, a 2ª Companhia 
Ambiental de Goiané-

 Ao todo, a 
operação, realizada 
em conjunto com a 
Corregedoria da Polí-
cia Civil, cumpriu 12 
mandados de busca e 

sia, do Comando de 
Policiamento Ambien-
tal da Polícia Militar, 
esteve na casa do sus-
peito, onde apreendeu 
um couro de onça pin-
tada. No local, tam-
bém foi encontrado 
cinco quilos de carne 
de capivara e uma es-
pingarda calibre 28 de 
fabricação caseira.

apreensão, 11 deles na 
região de Nova Crixás 
e um em Novo Gama, 
no Entorno do Distrito 
Federal. Fonte: Jornal 
Opção

 O autor e os 
objetos apreendidos 
foram encaminhados 
à delegacia de Mina-
çu. Ele foi autuado na 
Lei de Desarmamen-
to e na Lei de Crimes 
Ambientais. O Mais 
Goiás tenta mais in-
formações com a cor-
poração. Fonte: Mais 
Goiás

MP aciona 13 vereadores de Minaçu para anular
reajuste ilegal de subsídios no Legislativo

 O Ministério 
Público de Goiás (MP-
-GO) propôs ação civil 
pública de nulidade, 
com pedido incidental 
de inconstitucionali-
dade da Lei n° 2/2017, 
que reajustou indevi-
damente subsídios de 
vereadores e servido-
res da Câmara Muni-
cipal de Minaçu. Res-
pondem ao processo 
os vereadores Admil-
son Seabra Campos, 
Carlos Sílvio da Cos-
ta Tavares, Edmilson 
Delfino do Carmo, Fá-
bio de Souza Santana, 
Gilvan de Souza Cos-
ta, Ivonete Virgínia 
Tavares Duarte, Ma-
teus Martins da Costa, 
Raimundo Nonato Ri-
beiro Barros, Rodolfo 

Torres de Souza, assim 
como Santino Alves 
de Moura, Sílvio No-
gueira da Silva, Valmir 
Souza Dias e Vilmar 
da Silva Queiroz.
 Na ação, é pedi-
da a concessão de tutela 
de urgência antecipada 
para que o Legislativo 
não realize pagamentos 
dos subsídios dos vere-
adores com base no ar-
tigo 1° da lei questiona-
da, por inadequação da 
norma à Constituição 
Federal. Desta forma, 
busca-se a declaração 
de nulidade de todos 
os pagamentos feitos 
aos agentes políticos e a 
devolução dos valores 
já recebidos e que ultra-
passaram os limites do 
subsídio regular.

 A Lei n° 
2/2017, que dispõe 
sobre a revisão geral 
anual dos subsídios, 
permitiu que os vere-
adores reajustassem 
seus próprios venci-
mentos, de R$ 6.012,60 
para R$ 7.596,67, ime-
diatamente após a 
aprovação da norma e 
com efeitos retroativos 
a janeiro de 2017.
 Para o MP-
-GO, o ato legislati-
vo promulgado pela 
Presidência da Casa, 
no ponto em que tra-
ta dos subsídios dos 
agentes políticos, é 
evidentemente incons-
titucional, por afronta 
ao disposto no artigo 
29, inciso VI, da Cons-
tituição Federal, e arti-

go 68, parágrafo 7, da 
Constituição do Es-
tado de Goiás, sendo 
razão suficiente para 
que, uma vez declara-

do incidentalmente o 
vício, sejam suspensos 
os pagamentos futuros 
e declarados nulos os 
já recebidos.  Fonte: Mi-

nistério Público de Goiás 
- (Cristiani Honório / 
Assessoria de Comunica-
ção Social do MP-GO - 
Imagem - Google View).


