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Os municípios de Campos Verdes, Santa Terezinha de Goiás, Crixás e Pilar de Goiás adotaram medidas importantes para combater a proliferação do novo coronavírus. Pág. 3

Desenvolvimento Pilar de Goiás
Santa Terezinha contará com 

amplo Distrito Industrial
Democratas realiza ato de
filiação em Pilar de Goiás

O anúncio da implantação do Condomínio de Desen-
volvimento Econômico aconteceu em audiência pública, 
realizada na Câmara Municipal de Vereadores. Pág. 8

O ato demonstrou a força dos demistas em Pilar de 
Goiás, e contou com adesão de centenas de filiados. 
Pág. 7

Campos Verdes

Pilar de Goiás Crixás

Santa Terezinha de Goiás Campos Verdes

Prefeitura inicia barreira
sanitária contra o coronavírus

Desde o dia 24, as equipes de agentes da Vigilância Sani-
tária, da Secretaria Municipal de Saúde, atuam no cum-
primento do decreto 018/2020. Pág. 3

Prefeituras se mobilizam para 
proteger população da Covid-19

Fotos: Lanuzio Vicente
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Reflexão do dia

Por Fernando Arataque 

  Para Pensar
PRA PENSAR... O LIVRO 1984... obra de George 
Orwell Publicado originalmente em 1949, este li-
vro se tornou uma clássica metáfora para temas 
como regimes totalitários.A vigilância massiva 
sobre a população e a propaganda estatal. Para 
onde quer que se olhe, Orwell parece ter previsto 
nossa atualidade com precisão: smartphones em 
vez de teletelas,(como são chamados os apare-
lhos de vigilância citados no livro), que nos se-
guem a cada passo no lugar do Grande Irmão.
Hoje no Brasil temos quase 3 aparelhos por ha-
bitante.Termos substituídos por eufemismos 
na linguagem cotidiana em lugar da verdade, a 
tal pós verdade uma espécie de Nova fala (fake 

news),em beneficio do dono do poder do momento. Na China existem 200 milhões 
de câmeras de vigilância, muitas delas com uma técnica muito eficiente de reconhe-
cimento facial. Captam até mesmo as pintas no rosto. Não é possível escapar da câ-
mera de vigilância. Essas câmeras dotadas de inteligência artificial podem observar 
e avaliar qualquer um nos espaços públicos, nas lojas, nas ruas, nas estações e nos 
aeroportos.E a ficção cientifica se tornando realidade.Na China se você ler os jornais 
estatais, se você não entrar em contato com quem pensem diferente do sistema, sua 
pontuação e elevada, mas se você pensa e contesta alguma coisa, sua pontuação cai 
e você pode ate mesmo perder o seu emprego.Ah não custa lembrar que a mesma 
empresa detentora desta tecnologia na china e a mesma que ganhou o direito de 
participar da concorrência para a instalação da tecnologia 5 G por aqui em terras 
tupiniquim, a tal Huawei. E bom ficar de olho, porque eles já estão de olho em você.
(Edson Mendes)

Por Edson Teixeira Mendes

  Caiu na Rede   Linha do Tempo

Curta nossa página no Facebook
/imprensa.docerrado

23 de setembro - data que marca o iní-
cio da primavera no hemisfério sul.

 Primavera, estação das flores 
aqui na terra; no céu, representa o 
intervalo de tempo entre o equinócio 
de setembro e solstício de dezembro. 
Os oceanos vão aos poucos se aque-
cendo e os dias vão aumentando 
timidamente enquanto as noites tor-
nam-se discretamente mais curtas.
 Plantamos o que colhemos, diz 
o ditado. Com a chegada da prima-
vera, cabe aqui uma reflexão: quais 

serão nossas flores? Antes de tentar responder a essa pergunta, 
seria salutar ressaltar que para que haja uma flor, outrora inexo-
ravelmente houve uma semente.
 Há uma interessante teoria da qual podemos extrair su-
perficialmente sua ideia a fim de nos ajudar a obter respostas, é 
a Teoria do Caos. De modo bastante simplório, a Teoria do Caos 
nos diz que, embora não pareça, em tudo há uma relação de causa 
e efeito, até mesmo no caos. Daí surgiu o exemplo mais conheci-
do nominado Efeito Borboleta: um simples bater de asas de uma 
borboleta pode ocasionar um ciclone do outro lado do mundo.

Baseando-se nessa teoria, voltemos à ideia central. 

 É inerente ao ser humano o sentimento coletivo, grupal. 
Por conseguinte, quando olhamos à nossa volta - em plena pri-
mavera - e nos vemos rodeados por semelhantes colhendo flores 
vistosas, questionamo-nos onde estão as nossas?!
 Deus nos dá a semente, a vida nos dá o lugar onde plantar, 
nossas escolhas determinam onde as semeamos, nossa dedicação 
determina quais flores colheremos. Temos o indecoroso defeito 
de, na maioria das vezes, enxergar apenas o efeito. Negligencia-
mos quase sempre a causa. Vemos somente as flores, cegamo-nos 
às sementes. Acredito que o início da primavera ser marcado por 
em equinócio (quando dias e noites tem exatamente a mesma du-
ração) não seja acaso. Creio que esse fato funcione como o fiel da 
balança. É a hora de colher o que plantou. É o momento no qual 
todas nossas ações, durante os 265 dias que antecedem essa data, 
serão recompensadas, positiva ou negativamente.
 Nessas 6.360 horas que já se foram, quantas dedicamos 
à escolha do melhor solo a se plantar? Quantas foram gastas no 
plantio? Quantas foram despendidas com cuidados? Quantas 
doamos aos céus rogando por chuva e sol na medida adequa-
da? Quantas foram desperdiçadas cuidando da plantação alheia? 
Quantas foram perdidas matando o tempo?

O que tem nas mãos hoje? Belas flores? Espinhos? Sementes 
inférteis?

Alegre-se ou conforme-se, pois é exatamente isso que lhe é de di-
reito. O caminho e as etapas que levam aos campos floridos nem 
sempre serão fáceis. Passaremos por inúmeras terras rochosas, 
lugares áridos, alguns absurdamente frios. Pragas tentarão des-
truir seu cultivo, insetos atacarão sorrateiramente, funestas aves 
surgirão pelos céus. 
 Adversidades sempre existirão. Cabe a nós a escolha, 
cabe somente a nós o cuidado ou a omissão. Nem tudo está per-
dido, tudo é cíclico. Haverá outra oportunidade, até que faltem 
sementes.

Tem que morrer para germinar...

Fernando Arataque

Foto: Reprodução

Foto da decada 90: Lavagem do Xisto com 
Esmeraldas em Campos Verdes - GO
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Coronavírus Prevenção

Prefeituras se mobilizam
para proteger população da Covid-19

Prefeitura de Campos Verdes inicia
barreira sanitária contra o coronavírus

 Um pânico glo-
bal toma conta da po-
pulação por conta da 
rápida propagação de 
uma doença infecciosa 
causada por um novo 
vírus que ainda não ha-
via sido identificado em 
humanos, a Covid-19, ou 
coronavírus, como é mais 
conhecido esse inimigo 
invisível que apareceu 
primeiro na Ásia, inva-
diu a Europa, avançou na 
Oceania, África e Améri-
cas, chegando ao Brasil 
de forma assustadora. 
Até o fechamento dessa 
matéria, nosso País regis-
trava cerca de 5.300 casos 
e mais de 201 mortes, 
causadas pela doença.
 Contudo, é im-
portante salientar que 
as autoridades políticas 
brasileiras, especialmen-
te prefeitos e governa-
dores, rapidamente ado-
taram medidas para a 
contenção da doença em 
nosso território, o que 
não foi feito em outros 
países, a exemplo da Itá-
lia, que vive momentos 
difíceis por conta do alto 

número de casos regis-
trados, com mais de 11 
mil mortes até agora. Em 
nossa região, os prefeitos 
das cidades de Campos 
Verdes (Haroldo Naves), 
Santa Terezinha de Goiás 
(Tonim Camargo), Cri-
xás (Plínio Paiva) e Pilar 
de Goiás (Dr. Sávio), to-
maram iniciativas cru-
ciais para o combate da 
doença. A seguir, apon-
taremos as principais 
medidas tomadas por 
esses gestores.

Campos Verdes

 Em Campos Ver-
des, a administração do 
prefeito Haroldo Naves 
uniu forças com diversas 
outras autoridades locais 
e tomou providências 
que têm o objetivo de 
bloquear a proliferação 
da doença no município, 
entre elas a publicação de 
decretos com a paralisa-
ção de escolas, instruções 
normativas de funciona-
mento do comércio local 
e a criação de barreiras 
sanitárias nas entradas da 

cidade, com a presença 
de agentes da vigilância 
sanitária, que realizam 
abordagens para verificar 
as condições epidemio-
lógicas das pessoas que 
chegam ao município.

Santa Terezinha de Goiás

 Da mesma for-
ma, em Santa Terezinha 
de Goiás, o prefeito An-
tônio Camargo decretou 
o fechamento das esco-
las, normatizou o fun-
cionamento do comércio 
local e tem feito constan-
tes campanhas de cons-
cientização por meio das 
redes sociais, solicitando 
da comunidade o cum-
primento do isolamen-
to social. No dia 28 de 
março, Tonim Camargo, 
como é conhecido o pre-
feito, se pronunciou nas 
redes sociais para infor-
mar que outras medidas 
seriam tomadas já na 
segunda-feira, dia 30 de 
março, entre elas o fecha-
mento das entradas do 
município com barreiras 
sanitárias.

Crixás

 Para evitar a 
propagação do coronaví-
rus em Crixás, o prefeito 
Plínio Paiva também bai-
xou decretos que norma-
tizam o funcionamento 
do comércio local, proíbe 
eventos públicos na cida-
de e determina a suspen-
são das aulas nas escolas 
municipais. Aquisição 
de EPIs para funcionário 
da ária de Saúde para o 
combate ao Corona. O 
prefeito também firmou 
parceria com a PM para a 
fiscalização do comércio, 
em relação ao cumpri-
mento dos decretos, tan-
to do município quanto 
do governo de Goiás e 
investiu pesado em cam-
panhas de conscientiza-
ção da comunidade, por 
meio das redes sociais 
oficias da prefeitura.

Pilar de Goiás

 Cumprindo a 
determinação do Gover-
no Estadual, o prefeito de 
Pilar de Goiás, Dr. Sávio 

Os municípios de Campos Verdes, Santa Terezinha de Goiás, Crixás e Pilar de Goiás adotaram medidas importantes 
para combater a proliferação do novo coronavírus

Soares também suspen-
deu as aulas nas escolas 
municipais daquele mu-
nicípio e decretou a pa-
ralisação das atividades 
empresariais não essen-
ciais, com o objetivo de 
conter a disseminação do 
coronavírus e assim pre-
servar a saúde da comu-
nidade local. Além disso, 
o prefeito também parali-
sou as aulas da escolinha 
de futebol e o campeo-
nato de futsal que estava 
em curso por um período 
de 15 dias, podendo ser 
prorrogado. A medida 
visa a não aglomeração 
de pessoas. A tradicional 
Corrida da Aleluia, que 
acontece no município 
de Pilar de Goiás há 235 
anos também foi cance-

lada pela primeira vez, 
desde 1.785.

Sobre o Covid-19

 O vírus causa 
uma doença respiratória 
semelhante à gripe e tem 
sintomas como tosse, fe-
bre e, em casos mais gra-
ves, pneumonia. É possí-
vel se proteger ao lavar 
as mãos com frequência 
e evitar tocar no rosto. A 
principal forma de contá-
gio do novo coronavírus 
é o contato com uma pes-
soa infectada, que trans-
mite o vírus por meio de 
tosse, espirros, gotículas 
de saliva ou coriza, por-
tanto, a quarentena é a 
forma mais eficaz de se 
proteger da doença.

 Desde as pri-
meiras horas desde o 
dia 24, as equipes de 
agentes da Vigilância 
Sanitária, da Secreta-
ria Municipal de Saú-
de, atuam no cum-
primento do decreto 
018/2020, que insti-
tuiu a criação de bar-
reiras sanitárias nos 
acessos do município. 
A estratégia de barrei-
ra sanitária nos princi-
pais acessos de Cam-
pos Verdes reforça o 
combate à dissemina-
ção do coronavírus.
 Assim, na en-
trada da cidade, acon-
tecem abordagens a 
fim de verificar as con-
dições epidemiológicas 
das pessoas que dese-
jam acessar Campos 
Verdes. Verificação de 

sintomas como tosse, 
coriza ou dificuldade 
para respirar, além de 
medição de temperatu-
ra e questionamentos 
quanto a movimenta-
ção/circulação/con-
tatos nos últimos dias, 
fazem parte do roteiro 
das equipes que atuam 
no front, que definem 
a conduta e o acompa-

nhamento de acordo 
com cada caso.
 Uma das me-
didas empregadas 
também para barrar a 
chegada da doença, é 
a medição da tempe-
ratura com um termô-
metro de testa (dual 
mode) adquirido pelo 
município para dar 
mais conforto a popu-

lação e agilidade nas 
abordagens. Com este 
aparelho não é neces-
sário que os agentes de 
saúde tenham contato 
direto com as pessoas 
gerando mais segu-
rança nesse momento 
de pandemia.

Como se prevenir do 
novo Coronavírus?

• Evite aglomerações. 
Se possível, mantenha 
a distância social e 
permaneça em casa.

• Higienize as mãos, 
frequentemente, com 
água e sabão ou álcool 
gel 70%, no mínimo, 
por 20 segundos.

• Ao tossir ou espirrar, 

use o antebraço para 
proteger as vias aéreas.

• Evite tocar nariz, 
boca e olhos. Não leve 
a mão ao rosto e à boca 
sem antes lavá-las.

• Procure não compar-
tilhar objetos de uso 
comum, como talhe-
res, toalhas, garrafas, 
copos, celulares, fones 
de ouvido, óculos etc.

• Higienize superfí-
cies e objetos de uso 
comum com desinfe-
tantes ou álcool gel 
70%.

• Caso saia, busque 
manter distância (no 
mínimo 1 metro) de 
qualquer pessoa com 
sintomas respiratórios.

Fotos: Divulgação

Prefeito Haroldo acompanhando a abordagem aos 
motoristas que chegam na cidade
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CrixásCOVID-19

A medida visa proteger os profissionais que atuam no combate ao avanço do Coronavírus (COVID-19)

Prefeitura de Crixás faz compra 
prioritária de EPIs para profissionais da Saúde

Virtualmente, Haroldo Naves participa
de reunião com o Ministro Paulo Guedes

 Por determi-
nação do Plínio Paiva, 
a Secretaria Municipal 
de Crixás adquiriu a 
primeira remessa dos 
Equipamentos de Pro-
teção Individual (EPIs) 
para profissionais da 
área da saúde, que estão 
atuando no combate ao 
avanço do Coronaví-
rus (COVID-19). Eles já 
começam utilizar esses 
equipamentos a partir 
desta do último dia 24. 
 Os primeiros 
equipamentos entre-
gues foram:  Máscara 
cirúrgica, Mascara PFF1, 
Máscara Respiradora 
Facial Tipo 1/4, Luvas, 
Gorros, Óculos de Prote-
ção Facial, Macacão com 
Capuz-Tipo TYVEC/
TYCHEM, Jaleco Descar-
tável de Manga Longa, 
Máscaras Nº 97 e Nº 99, 
Propé, Termometros In-
fravermelho e Oximetro. 
 “Nossa priori-
dade é para que todas 

 O Presidente da 
Federação Goiana de 
Municípios, Haroldo 
Naves, participou na 
manhã deste domingo, 
29, de uma reunião por 
videoconferência com o 
Ministro da Economia 
Paulo Guedes. Objetivo 
do encontro virtual foi 
apresentar ao  ministro 
demandas municipalis-
tas nesse memento da 
pandemia da COVID 
19 e também o enten-
dimento de como as 
medidas econômicas 
anunciadas chegaram 
nos Municípios.
 Na reunião li-
derada pela Confede-
ração Nacional de Mu-
nicípios (CNM), a qual 
Haroldo Naves é vice-
-presidente, os munici-
palistas questionaram 
o ministro por exemplo 
como o incremento de 
8 milhões na atenção 
básica chegará aos mu-
nicípios. Em relação ao 
aporte financeiro do 

os profissionais que 
acompanhem ou aten-
dam os casos suspeitos 
usem os EPIs. Estamos 
preparados e usando os 
novos equipamentos de 
segurança, principal-
mente, aquelas equipes 
de Saúde Volante, cuja 
quais fazem o acompa-

mesmo patamar de 2019 
para a manutenção do 
Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM), 
houve questionamen-
to a Guedes de como e 
partir de quando esses 
recursos chegará as ci-
dades goianas.
 O Movimento 
Municipalista cobrou 
ainda do Ministro da 
Economia, que as linhas 
de crédito cheguem a 
todos os municípios. 
Também pelo motivo da 
queda brutal de arreca-
dação que haja suspen-
são do pagamento das 
dívidas previdenciária 
no Regime Próprio e Re-
gimes Geral, criação de 
linhas de financiamento 
para o pagamento dos 
precatórios, o fim da 
suspensão das cidades 
que estão no CAUC, 
pois os Municípios que 
estão no Serviço não 
conseguem receber 
transferências voluntá-
rias e algumas obriga-

nhamento nos domicí-
lios dos pacientes isola-
dos.”, disse a gestora da 
pasta da saúde, Fernan-
da Feitosa de Oliveira.
 P r e o c u p a d o 
com a pandemia, o pre-
feito Plínio Paiva sem-
pre faz uso das redes 
sociais diariamente para 

tórias e que o decreto 
de calamidade pública 
sejam expandidos para 
Estados os Município.
 Paulo Guedes 
afirmou que as deman-
das são legítimas dos 
municípios, também 
apresentou ações que o 
mistério da economia já 
está implantando, “Já 
garantimos aos Municí-
pios a manutenção dos 
valores do FPM por 04 
meses a partir de Mar-
ço. Também a injeção 
de 8 bilhões direto aos 
Fundos de Saúde, além 
de ações para manu-
tenção de empregos, 
adiantamento de bene-
fícios,  o que promoveu 
mais de 700 bilhões em 
injeção na economia”. 
Sobre a suspensão das 
dívidas previdenciárias 
afirmou que consultaria 
a equipe jurídica para 
alinhar da constitucio-
nalidade do pleito
 Haroldo Naves 
cumprimentou o Minis-

interagir com a socieda-
de crixaense, informan-
do sobre as providências 
tomadas pela gestão e 
pedindo a colaboração 
da população para que a 
situação seja enfrentada.  
 “As medidas 
preventivas e os EPIs são 
essenciais para termos a 

equipe preparada para 
os atendimentos das 
pessoas que apresentem 
sintomas graves da do-
ença. Crixás tomou uma 
posição de proteção, as 
unidades de Saúde es-
tão devidamente pre-
paradas para qualquer 
eventualidade. Faço um 

apelo que todos colabo-
rem com isolamento so-
cial para que possamos 
vencer esse mal”, disse 
Plinio Paiva.
 Confira abaixo 
algumas recomendações 
que irão auxiliar na di-
minuição da dissemina-
ção do coronavírus:

• Fazer distanciamento social, através de isolamento domiciliar;
• Evitar contato próximo com pessoas doentes e que tenham infecção respira-
tória aguda;
• Mudar a forma de cumprimentar o outro, evitando abraços, apertos de mãos 
e beijos no rosto;
• Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segun-
dos. Se não houver água e sabão, usar um antisséptico para as mãos à base de 
álcool em gel, principalmente, após contato direto com pessoas doentes e antes 
de se alimentar;
• Usar lenços descartáveis para higiene nasal (nada de lencinhos de pano!);
• Cobrir nariz e boca sempre que for espirrar ou tossir com um lenço de papel 
e descartar no lixo;
• Higienizar as mãos sempre depois que tossir ou espirrar;
• Evitar tocar em olhos, nariz e boca com as mãos não higienizadas;
• Manter ambientes muito bem ventilados;
• Não compartilhar objetos de uso pessoal como copos, garrafas e talheres;
• Limpar e desinfectar objetos e superfícies tocados com frequência como celu-
lares, brinquedos, maçanetas, corrimão;
• Viagens não essenciais devem ser adiadas ou canceladas.

tro por medidas como o 
auxílio informal, e a libe-
ração de recursos para o 
Bolsa Família com objeti-
vo de zerar a fila. O líder 
municipalista afirmou 
que “É necessário rápi-
das ações pois nos mu-
nicípios é que o cidadão 
mora, trabalha e produz. 
Nesse momento o recur-
so precisa estar nos mu-
nícipes pois a projeção 
da crise são de meses e 
sem recursos os muni-
cípios não terão como 
sobreviver”. A FGM su-
geriu que os municípios 
com nota C e D no CA-
PAG também possam 
acessar os repasses, além 
de promover facilitação 
de recursos por meio 
FCO, Paulo Guedes pe-
diu auxílio das entidades 
em utilizar os cadastros 
dos municípios para o 
auxílio informal envian-
do para o cadastro geral 
da Caixa e INSS. Manter 
a prorrogação do Fun-
deb por mais dois anos 

para que nesse momento 
de crise sejam emitidos 
mais recursos para a 
saúde. 
 Também refor-
çou que os municipalis-
tas atuem na aprovação 
do PLN 02 que trata da 
Lei de Responsabilida-
de Fiscal, e do PLP 149 

sobre o Plano Mansue-
to. Outro ponto des-
tacado é trabalho em 
conjunto com a equipe 
técnica do Ministérios 
e o técnicos da CNM e 
da FGM  com reuniões 
semanalmente para que 
essas pautas possam ser 
atendidas.

Fotos: Divulgação

Secretária Fernanda Feitosa apresentando os novos 
EPI’s que chegaram no Hospital Municipal

Foto: Divulgação

Haroldo Naves em conversa on-line com o Ministro Pau-
lo Guedes sobre a situação economica nos municípios
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Usando Fake News, Jornal Enquanto isso Itapaci ataca Prefeitura
de Pilar de Goiás de forma mentirosa e sem respeito aos fatos

 O Jornal Impren-
sa do Cerrado questio-
nou o prefeito Sávio so-
bre o material publicado 
e de pronto ele emitiu a 
sua opinião repudiando 
com veemência a infor-
mação inverídica pu-
blicada pelo jornal, que 
transforma a pior crise na 
área da saúde de Goiás e 
do Brasil num argumen-
to politiqueiro e mentiro-
so para atingir a imagem 
pública do prefeito.
 Na publicação 
do jornal, foi comparti-
lhado conteúdo que diz 
que a prefeitura de Pi-
lar de Goiás não tomou 
nenhuma providência 
a respeito dos cuidados 
em relação ao coronaví-
rus - COVID-19, o que é 
uma inverdade já que a 
Secretaria da Saúde está 
promovendo ações duras 
de enfrentamento à pan-
demia, acompanhando 

as decisões do Governo 
Federal e Estadual.
 Nesta mesma 
matéria o editor do jornal 
afirma que a Prefeitura 
de Pilar de Goiás sequer 
publicou um decreto de 
enfrentamento ao vírus, o 
que também é mais uma 
mentira proferida de 
forma deliberativa com 
finalidade política, pois 
no dia 17 de março deste 
ano, a Prefeitura publi-
cou um primeiro decre-
to de n° 812/2020 sobre 
todas as medidas de en-
frentamento à pandemia 
adotadas pela prefeitura 
para o seguimento em-
presarial do município, 
bem como para os muní-
cipes. “Como podemos 
notar, nem mesmo neste 
momento de crise pelo 
qual estamos passando, 
pessoas sem compromis-
so com a verdade não 
medem esforços para 

criar situações alarman-
tes puramente por ques-
tões políticas”, comentou 
o prefeito Sávio.
 Sávio ainda des-
mentiu outra acusação 
do jornal que afirma que 
a mineradora da cidade 
está obrigando os funcio-
nários a irem trabalhar 
em plena quarentena 
que objetiva a contenção 
do novo coronavírus. 
Segundo o prefeito, a mi-
neradora da cidade está 
tomando as devidas pro-
vidências encaminhadas 
através do decreto do go-
vernador para o setor em-
presarial, e ainda lembra 
que 90% dos funcionários 
da mineradora residem 
na cidade de Itapaci/GO 
e que as ações a respeito 
destes trabalhadores tem 
que ser tomadas pelo 
município vizinho. “Nes-
te momento, deixemos 
questões pessoais de lado 

e busquemos juntos, to-
dos nós de Pilar de Goiás, 
soluções para amenizar 
a crise que nos avizinha. 
Volto a frisar, o município 
adotou todas as medidas 
de enfrentamento à pan-
demia, e todos, sem exce-
ção, terão que cumpri-las 
independentemente de 
quem seja, pois tal atitu-
de torna-se questão de 
preservar a vida humana.
 Recomendo que 
neste momento busque-
mos informações ver-
dadeiras junto aos ór-
gãos competentes. Não 
devemos atentar para 
propagação de notícias 
caluniosas e inverídicas 
disseminadas por veícu-
los sem qualquer credibi-
lidade”, disse.

Uso indevido de Imagem

 Conhecido no 
meio jornalístico da re-

O Prefeito de Pilar de Goiás, Sávio Soares, respondeu em suas mídias sociais a uma matéria publicada neste domingo (22), pelo Jornal 
Enquanto Isso Itapaci, com o título: “CORONAVÍRUS - O prefeito de Pilar de Goiás, Sávio, só se importa com dinheiro no seu bolso”

gião como um veículo 
propagador de Fake 
News, o referido jor-
nal também usou, sem 
autorização e de forma 
amadora e irresponsá-
vel, uma foto do banco 
fotográfico do “JORNAL 
IMPRENSA DO CERRA-
DO” para ilustrar o con-

teúdo citado acima sobre 
o prefeito de Pilar. Se a 
imagem não for removi-
da imediatamente da pu-
blicação, nossa assessoria 
jurídica tomará medidas 
jurídicas baseadas sob a 
Lei Nº 9610/98 que versa 
sobre a garantia e o direto 
autoral de imagens.

Pilar de Goiás Fake News

A Federação Goiana de Municípios (FGM) divulgou nota em apoio ao discurso do governador Ronaldo Caiado, que defendeu, 
na manhã desta quarta-feira (25), o isolamento social e as medidas restritivas e rompeu com o presidente Jair Bolsonaro

Prefeitos goianos apoiam 
Caiado e elogiam medidas restritivas

 Segundo os 
prefeitos, é possível 
ver os “efeitos nefas-
tos” do novo corona-
vírus pelo mundo. O 
documento ressalta 
ainda que as recomen-
dações para que as 
pessoas permaneçam 
em casa são da Orga-
nização Mundial de 
Saúde (OMS).
 Por isso, con-
forme a nota FGM, as 
medidas tomadas pelo 
governo de Goiás, ain-
da na semana passada, 
“não só foram bem rá-
pidas, mas também as-
sertivas”.
 A FGM disse 
ainda que compartilha 
da preocupação com 
a economia e em não 
gerar pânico, contudo, 
destaca que a saúde 

deve ser priorizada. 
“Nesta guerra ingrata, 
que precisa ser trava-
da, o momento é de se 
preocupar em salvar 
vidas”.

Confira a nota da 
FGM na íntegra

 Diante do pro-
nunciamento do Exce-
lentíssimo Senhor Pre-
sidente da República, 
Jair Messias Bolsona-
ro, na noite de ontem 
(24), os prefeitos dos 
municípios goianos re-
afirmam sua confiança 
no Governador do Es-
tado de Goiás, Ronal-
do Ramos Caiado, e de 
seu Secretário de Es-
tado de Saúde, Ismael 
Alexandrino Júnior, 
em relação ao enfren-

tamento da pandemia 
de Coronavírus.
 Em todo o 
mundo temos presen-
ciado os efeitos nefas-
tos deste vírus, como o 

número alarmante de 
pessoas que perderam 
suas vidas, economia 
em crise, recomenda-
ções da Organização 
Mundial de Saúde 

– OMS – para que as 
pessoas fiquem em 
casa e fronteiras entre 
países sendo fecha-
das. Neste sentido, as 
medidas adotadas em 
Goiás não só foram 
rápidas, mas também 
assertivas.
 A preocupação 
com a estabilidade eco-
nômica e em não gerar 
pânico entre a popula-
ção brasileira também 
é compartilhada pelos 
gestores dos municí-
pios goianos. Mas nes-
ta guerra ingrata, que 
precisa ser travada, o 
momento é de se preo-
cupar em salvar vidas, 
e nesta seara, as ações 
do Governo do Esta-
do de Goiás têm feito 
isso e trazido tranqui-
lidade à população, 

mostrando que serão 
adotadas as medidas 
necessárias para que 
essa pandemia seja 
controlada.
 Desta forma, 
reconhecendo que, 
em Goiás, o enfrenta-
mento da pandemia 
do Coronavírus está 
de acordo com a evi-
dência científica atu-
al, e que sacrifícios 
têm e que ainda terão 
de ser feitos, como 
ocorre em qualquer 
guerra, os prefeitos e 
prefeitas continuarão 
seguindo as orienta-
ções técnicas do Go-
verno do Estado e 
de sua Secretaria de 
Saúde, recomendam 
ainda: FIQUEM EM 
CASA.Fonte: Diário de 
Goiás

Foto: Divulgação
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CrixásSaúde

Em Crixás, Prefeito Plínio baixa 
decreto para prevenção COVID-19 (Coronavírus)

 O prefeito de 
Crixás, Plínio Paiva, 
assinou na última ter-
ça-feira (17) o Decreto 
N.º 102/2020 com série 
de providências para 
enfrentamento do Co-
vid-19, no município. 
São orientações e medi-
das com embasamen-
to sanitário, cujo foco é 
evitar ao máximo aglo-
merações de pessoas 
e consequentemente a 
possibilidade de propa-
gação do Coronavírus. 
As aulas estarão suspen-
sas em todas as Escolas e 
Faculdades das redes de 
ensino pública e privada 
por treze dias.
 Também fica esti-
pulada a interrupção dos 
eventos públicos com nú-
mero superior a cem pes-
soas, além do atendimen-
to parcial nas repartições 
públicas na Prefeitura.

Entre as determinações 
estão:

•A suspensão das ativi-
dades educacionais em 
todas as Escolas e Facul-
dades das redes de ensi-
no pública e privada por 
13 (treze) dias.
•Proibição de eventos 

em locais públicos com 
número superior a 100 
(cem) pessoas.
•As repartições públicas 
na Prefeitura e suas Se-
cretarias, manterão fun-
cionamento interno, com 
atendimento ao público 
restrito, com exceção dos 
casos de urgência e/ou 
força maior.
•Deverá a Secretaria 
Municipal de Saúde fa-
zer o acompanhamento 
espacialmente de idosos 
(grupo com maior risco 
de contrair a doença).
•Disponibilização de 
álcool em gel em locais 
acessíveis e visíveis ao pú-
blico em todos os órgãos 

públicos municipais.
•Fica determinada a 
afixação nas repartições 
públicas municipais de 
mensagem sobre os cui-
dados de prevenção so-
bre o coronavírus, bem 
como veiculação através 
de carro de som.
•Fica criado o gabinete 
de prevenção e cuidado 
a possíveis portadores 
de coronavírus, o qual 
será também respon-
sável pelo acompanha-
mento do cumprimento 
deste Decreto.
•Fica proibido, em locais 
públicos ou/e privados, 
a realização de eventos 
e/ou aglomerações de 

natureza esportiva, reli-
giosa, social, educacio-
nal, festivas e de lazer, 
e comercial, no âmbito 
privado ou público, em 
locais como campo de fu-
tebol, ginásio de esporte, 
academia, templos fecha-
dos, clubes sociais, audi-
tórios, escolas, galpões 
fechados, feira coberta, e 
similares, independente-
mente da qualidade de 
pessoas envolvidas.
•Fica determinado a dis-
ponibilidade de álcool 
em gel, a 70% (setenta 
por cento) em locais aces-
síveis e visíveis ao públi-
co e usuários em todos 
os órgãos públicos mu-

nicipais, assim como em 
todas as instalações co-
merciais privadas, como 
escritórios, lojas, agências 
bancárias, restaurantes 
e bares, supermercados, 
oficinas, depósitos, clíni-
cas, hospitais, laborató-
rios, e similares.
•Em caso de necessi-
dade fica facultada às 
autoridades de saúde 
municipais a internação 
compulsória dos pacien-
tes que apresentem qua-
dro clínico compatível e 
que se recusarem a cum-
prir as recomendações 
estabelecidas pela Orga-
nização Mundial da Saú-
de, Ministério da Saúde, 

Secretaria Estadual de 
Saúde e Secretaria Muni-
cipal de Saúde.
 Segundo o pre-
feito, o papel é estabele-
cer uma relação direta 
com a população, com 
grande grau de respon-
sabilidade, focado em 
alertar, acalmar, proteger 
e tomar medidas para 
reduzir a transmissão. 
“São ações diretas toma-
das, junto com Secretaria 
de Saúde de Crixás, para 
proteger toda população 
dentro de um grande 
grau de responsabilidade 
que me foi outorgado na 
condição de prefeito. Es-
tamos focados em alertar, 
proteger e calmar nossos 
munícipes contra o Coro-
navírus”, declarou Plínio.
 Ainda de acordo 
com o prefeito, o muni-
cípio tem estruturas ade-
quadas à comunidade cri-
xaense, e que a população 
precisa se unir para a ade-
são aos protocolos de saú-
de contra a pandemia do 
COVID-19. Plínio ainda 
acrescento que as pessoas 
só procure o atendimento 
em casos de extrema ne-
cessidade como nos sin-
tomas do coronavírus e 
outras emergências.

COMUNICADO SOBRE O COVID-19

 Em linha com 
seus valores e respon-
sabilidade institucio-
nal, a Equinox Gold 
acompanha atenta-
mente o avanço do 
coronavírus no país. 
O bem-estar dos fun-
cionários, terceiriza-
dos, suas famílias e 
comunidades locais 
é prioridade para a 
Empresa. Portanto, te-
mos tomado todas as 
medidas para reduzir 
os riscos para funcio-
nários e comunidades 
situadas próximas 
às operações. Feliz-
mente, não há casos 
de COVID-19 em ne-
nhum site ou escritó-
rio da Equinox Gold, 
até o momento.
 As medidas 

incluem reforço na 
higienização nas uni-
dades (principalmen-
te nos refeitórios), 
adoção e divulgação 
de medidas educa-
tivas sobre higiene 
e prevenção, cance-
lamento de viagens 
internacionais, sus-
pensão temporária de 
contratações nas re-
giões sem aprovação 
prévia, isolamento de 
14 dias para todos os 
funcionários recém-
-chegados de viagens 
internacionais. Além 
disso, estamos repas-
sando informações 
atualizadas regular-
mente à nossa equipe 
e adotando protocolos 
de saúde, como a ve-
rificação de tempera-

tura das pessoas que 
se dirigem ao portão 
principal da unidade 
– em caso de febre ou 
outro sinal de enfer-
midade, a orientação 
é isolar e comunicar 
imediatamente às au-
toridades de saúde 
pública. Adicional-
mente, todas as pes-
soas que se dirigem 
às unidades, mesmo 
as que não apresen-
tam nenhum sintoma, 
devem declarar se es-
tiveram em viagens 
recentes, em contato 
com pessoas doentes 
ou em situação de iso-
lamento. 
 O “distan-
ciamento social” foi 
adotado com rigor 
nas unidades: sem 

apertos de mão ou 
qualquer outro con-
tato físico, suspensão 
de reuniões com gru-
pos de empregados e 
a orientação interna 
de todos manterem 
distância mínima de 1 
metro entre as pesso-
as. Pessoas em grupos 
de risco (mais de 50 
anos com condições 
médicas pré-existen-
tes, como pressão 
alta, doença cardía-
ca, doença pulmonar, 
câncer ou diabetes) 
são observados com 
maior frequência. 

 As alterações 
na rotina refletem nos-
so compromisso com a 
saúde das pessoas. En-
corajamos comunida-
des locais a seguirem 
as recomendações das 
autoridades de saúde 
pública, a isolarem-se 
por 14 dias caso sus-
peitem estar infectadas 
e a reportarem casos 
sintomáticos imediata-
mente às autoridades. 
Em caso de testes po-
sitivos para COVID-19 
na comunidade ou áre-
as próximas, pedimos 
a gentileza de comu-

nicar imediatamente a 
equipe de responsabi-
lidade social da Equi-
nox Gold. Assim, es-
taremos todos mais 
protegidos.
 R e f o r ç a m o s 
aqui a nossa respon-
sabilidade institu-
cional e social e nos 
comprometemos a 
atualizar a comunida-
de com informações 
recentes sempre que 
necessário. Medidas 
adicionais que preci-
sem ser tomadas tam-
bém serão comunica-
das imediatamente.

Fotos: Divulgação

Secretariado junto com o prefeito e vice, discutem as 
medidas a serem tomadas

Momento em que o prefeito Plínio Paiva assina os 
decretos
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REGISTRO DE IMÓVEIS DE CRIXÁS -GOIÁS
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EDITAL PARA CIENCIA A TERCEIROS
INTERESSADOS

USUCAPIÃO  ADMINISTRATIVO

INÁCIO DA LUZ ARAUJO, OFICIAL DO REGIS-
TRO DE IMÓVEIS DE CRIXÁS-GO. No uso de 
suas atribuições, na forma da Lei, ETC;  

FAZ PÚBLICO QUE, ORLANDO RODRI-
GUES DE REZENDE JÚNIOR, RG.nº 3.964.284-
DGPC/GO e cic nº 926.093.501-63, e OUTROS, 
residente e domiciliado Rua Jaraguá, Qd.12 
Lt.14, Jardim Alexandrina, Anapólis-Go; em 
cumprimento ao disposto no artigo 216-A da Lei 
nº 6.015/1973(RP),Item IV parágrafo 3º. acresci-
do pelo artigo 1.071 da Lei nº 13.105/2015(CPC), 
e demais legislações pertinentes ao assunto, foi 
depositado neste Cartório, Planta, Memorial 
Descritivo e demais documentos para regula-
rização através de Usucapião Administrativo 
Ordinário a Justo Título de  PARCELAS DE 
UMA PROPRIEDADE RURAL, com área total 
originária de 385,0825 hectares, após medida 
e  georreferenciada  foi encontrado a área total 
de 739,2417 hectares, situadas nos imóveis, EN-
GELHO DO CUNHA E TAQUARI OU BAUNI-
LHA, município de Uirapuru-Go; em condomí-
nio, contendo benfeitorias, tais como: Casa sede, 
currais, toda fechada e formada com capim de 
diversas qualidades, cercada com divisões de 
pastos; cujas procedências Registrada(s) Sob 
o(s) nº(s). R.22-M-780 e R.18-M-5.307 no CRI de 
Crixás-Go. Cadastrada no INCRA/SNCR sob 
nº. 926.035.007.358-7; e na Receita Federal/Nirf 
nº.7.026.011-7; CAR-GO. 5221577-E995.9457.
1DDE.48EB.8F97.6831.3E24.1636 em 19.05.2018; 
Responsável Técnico: JOAO FERREIRA DE 
BARROS, CREA 1427/TD/GO; Cód. Cred. 
Incra A79; ART N° 1020180085584-GO; As im-
pugnações, deverá ser apresentadas no prazo 
de quinze (15) dias contados da data da publi-
cação deste; findo o qual e não havendo impug-
nação, será feito o Registro do imóvel, ficando 
neste período os documentos a disposição dos 
interessados, neste Cartório durante as horas 
regulamentares do expediente. Dado e Passado 
na cidade de Crixás, Termo e Comarca de igual 
nome, Estado de Goiás, aos trinta dias do mês 
de março de 2020.

Democratas realiza ato de filiação em Pilar de Goiás

Em ação integrada, PM e PC desarticulam
associação criminosa que planejava assaltos

 O Diretório Mu-
nicipal do Partido Demo-
cratas em Pilar de Goiás 
realizou na manhã do 
último domingo (15), na 
casa do ex-prefeito Va-
teco, um grande ato de 
filiação numa festa que 
marcou o anúncio dos 
pré-candidatos a prefeito 
do partido para a dispu-
ta das previas internas 
da legenda, assim como 
as pré-candidaturas ao 
legislativo pilarense. O 
evento também marcou o 
aniversario de 62 anos do 
ex-prefeito, que celebrou 

junto a sua família e seus 
amigos oferecendo um 
delicioso almoço. 
 Mais de trezen-
tas pessoas, segundo a 
organização, participa-
ram do evento que reu-
niu lideranças locais do 
município e regional da 
sigla, cuja qual registou 
a adesão de duzentos 
novos filiados ao partido 
que administra, atual-
mente, o município, por 
meio do atual prefeito 
Sávio Soares, que está 
em seu segundo man-
dato. O ato demonstrou 

que os demistas se man-
têm fortes em um dos 
municípios onde as elei-
ções são sempre muitos 
disputas.
 Em seu discurso, 
o prefeito Sávio Soares 
falou da conjuntura po-
lítica do município, com 
vistas à eleição deste 
ano, e disse que a força e 
a união do partido, junto 
com os aliados, em tor-
no do projeto que vem 
administrando Pilar, vai 
ser fundamental para a 
disputa do pleito porque 
acredita no bom trabalho 

O ato demonstrou a força dos demistas no município e contou com adesão de centenas de filiados

Os crimes aconteceriam em São Miguel do Araguaia. Os suspeitos já haviam atuado na Bahia, 
mas foram capturados em solo goiano

Pilar de Goiás Filiação

até aqui realizado pela 
sua administração.
 “Hoje realiza-
mos um grande encon-
tro político e filiação no 
Democratas, partido no 
qual assumi a presidên-
cia e ao lado de lideran-
ças dos 4 canto do muni-
cípio filiamos mais de 200 
membros. Eleição não se 
ganha sozinho, pois para 
administrar também pre-
cisamos de pessoas com-
petentes e compromis-
sadas com nosso povo, 
assim vamos construir 
uma aliança forte, com 
melhores nomes para re-
presentar Pilar de Goiás, 
no legislativo e executivo.  
Obrigado a todos pela 
presença e confiança, 
vamos juntos construir 
a cada dia uma cidade 
melhor para todos, disse 
Sávio Soares.
 Estiveram pre-
sentes no ato político: 
Bruno Peixoto (Depu-
tado Estadual), Marcos 
Cabral (Presidente da 
CODEGO), Toninho Ca-
margo (Prefeito de Santa 

Terezinha), Usiel Cabral 
(Vereador por Santa Te-
rezinha), Agmar Ribeiro 

dos Santos (ex-prefeito 
de Rubiataba), além de 
lideranças locais.

 A Policia Civil do 
estado de Goiás (PCGO), 
por meio do Grupo An-
tirroubo a Bancos(GAB-
-DEIC) e a Policia Militar 
(PMGO), por meio do 
Comando de Operações e 
Divisas (COD), desarticula-
ram, na sexta-feira (27/03) 
uma associação criminosa 
suspeita de planejar rou-
bos contra instituições fi-
nanceiras e a empresários 
na cidade de São Miguel 
do Araguaia. A ação foi 
concluída após comparti-
lhamento de informações 
entre as Polícias de Goiás, 
a Superintendência de In-
teligência da (SSP/BA) e a 
Polícia Federal da Bahia, e 
que resultou na captura de 
quatro indivíduos.
 Em coletiva para a 
imprensa nesta segunda-
-feira (30/03) o Delegado 
Antônio de Podestá, do 
GAB, disse que, após toma-
rem conhecimento de que 
alguns indivíduos estavam 

na cidade de São Miguel 
do Araguaia e planejavam 
praticar assaltos a empre-
sas locais, as equipes do 
GAB e COD se deslocaram 
para a cidade e passaram a 
investigar a situação para 
impedir as ações crimino-
sas. “Descobrimos que seis 
suspeitos estavam em uma 
residência do município e 
que roubaram, na quinta 
feira [26], uma empresa ce-
realista da região e planeja-
vam outras ações crimino-
sas, então agimos para que 
novos crimes não fossem 
cometidos”, afirmou.

 De acordo com o 
delegado, ao serem aborda-
dos, os indivíduos atiraram 
contra a equipe dos Policiais 
que reagiram em legítima 
defesa e atingiram dois dos 
suspeitos, que foram socor-
ridos, mas acabaram mor-
rendo. “Os outros quatro 
indivíduos foram presos no 
local e, dentre os envolvidos, 
três utilizavam tornozeleira 
eletrônica e possuíam pas-
sagem por tráfico de droga, 
roubo e até sequestro [na 
Bahia]”, completou.
 Após a continuação 
das investigações, foram 

localizados outros dois sus-
peitos que estavam em um 
veículo, para darem apoio 
nos crimes que ainda se-
riam cometidos. Estes dois 
indivíduos também foram 
presos e, um deles cons-
tava mandado de prisão 
em aberto. Ao todo, foram 
apreendidos duas motoci-
cletas, um carro e duas ar-
mas de fogo. Os suspeitos 
estão aguardando pela res-
posta da Justiça na Delega-
cia de Captura de Goiânia, 
e devem responder por 
roubo, associação crimino-
sa e porte ilegal de armas.

Fotos: Lanuzio Vicente/Deivis Rodrigues

Fotos: Divulgação
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Santa Terezinha de GoiásAudiência Pública

O anúncio da implantação do Condomínio de Desenvolvimento Econômico aconteceu em audiência pública, 
realizada no último dia 12 de março, na Câmara Municipal de Vereadores

Santa Terezinha contará com amplo Distrito Industrial

 Com a presen-
ça do presidente da 
Companhia de Desen-
volvimento Econômico 
de Goiás – CODEGO 
Marcos Ferreira Cabral 
e do prefeito Antônio 
da Penha Machado de 
Camargo, aconteceu 
em Santa Terezinha de 
Goiás, na noite do úl-
timo dia 12 de março, 
uma importante audi-
ência pública, que teve 
o objetivo de discutir a 
implantação do Distrito 
Industrial naquele mu-
nicípio. O ato aconteceu 
nas dependências da 
Câmara Municipal de 
Vereadores, que rece-
beu uma grande quan-
tidade de populares, 
entre eles empresários 
locais, interessados em 
conhecer o projeto.
 É importante 
ressaltar, que o Gover-
no de Goiás oferece be-
nefícios aos empreen-
dimentos que desejam 
se instalar nos distritos 
industriais adminis-
trados pela CODEGO. 
As áreas nos parques 
industriais da estatal 
são adquiridas pelos 
empresários por valor 
subsidiado, abaixo do 
preço de mercado, e o 
Estado ainda oferece 
incentivos fiscais justos 
para atração de empre-
sas. Os recursos para a 
implantação da primei-
ra fase do projeto em 
Santa Terezinha de Goi-
ás já estão garantidos.
 De acordo com o 
presidente da CODEGO, 
Marcos Cabral, respon-
sável pelo anúncio da 
boa nova à comunidade 
de Santa Terezinha, a au-

diência pública é um mo-
mento importante para o 
processo de instalação 
do empreendimento no 
município, pois garante 
publicidade ao ato, além 
da transparência e do de-
bate. “O governador tem 
determinado que ampa-
remos os pequenos mu-
nicípios, especialmente 
aqueles que sofrem com 
a desigualdade e isso 
têm o objetivo de garan-
tir mais oportunidades 
ao povo goiano”, afirma 
Cabral.
 Vale lembrar, 
que o projeto de criação 
do parque industrial em 
Santa Terezinha de Goi-
ás inclui a construção de 
toda uma infraestrutura 
como asfalto, energia, 
água e esgoto. “A po-
pulação de Santa Terezi-
nha está recebendo uma 
notícia positiva. Nós 
queremos fazer de nos-
so trabalho um instru-
mento de fazer o bem às 
pessoas. O governador 
Ronaldo Caiado, em um 
momento importante de 
sua administração, con-
cedeu incentivo fiscal 
para os municípios do 
norte de Goiás, do nor-
deste goiano e do entor-
no do Distrito Federal. 

Esse é o momento para 
nós aproveitarmos essa 
oportunidade para com-
petirmos com o merca-
do lá fora”, disse Cabral 
ao nosso periódico.
 Em entrevista 
ao Imprensa do Cer-
rado, o prefeito Tonim 
Camargo comemorou 
o momento e destacou 
a importância desse in-
vestimento para a eco-
nomia do município. 
“Receber essa audiên-
cia pública para dis-
cutir a implantação do 
Pólo Industrial em nos-
so município é motivo 
de muita alegria, pois 
sabemos que será um 
grande benefício para 
nossa economia; um 
marco histórico para 
a cidade. Hoje, com a 
força do governador 
Ronaldo Caiado e do 
Marcos Cabral, teremos 
investimentos aqui de 
aproximadamente 4 
milhões de reais para a 
implantação desse pólo 
em nossa cidade, que 
vai atrair pequenos e 
médios empresários. 
Com a chegada da Fer-
rovia Leste Oeste e o 
asfalto ligando Santa 
Terezinha a Nova Igua-
çu, nossa cidade vai vi-

rar um centro, um elo 
de ligação e integração 
com o restante do país”, 
comemora o prefeito.
 Q u e s t i o n a d o 
sobre o papel da pre-
feitura nesse processo 
de criação do Distrito 
Industrial no municí-
pio, Tonim Camargo 
afirmou que a prefeitu-
ra está fazendo a par-
te dela, resolvendo as 
questões burocráticas 
e negociando o terreno 
para a implantação do 
projeto. “Nossa expec-
tativa é atrair várias in-
dústrias. Conversamos 
com o Marcos Cabral 
e ele nos informou que 
103 indústrias estão ins-
critas na secretaria de 
estado da indústria e 
comércio, aguardando 
a criação desses distri-
tos. Com seu apoio, e 
com o apoio do gover-
nador, vamos buscar 
muitas dessas empresas 
para nosso município 
e assim mudaremos 
o perfil econômico de 
Santa Terezinha. Mu-
daremos totalmente a 
história da cidade. Sem 
dúvidas esse pólo in-
dustrial será um divisor 
de águas. São muitas 
conquistas boas como 

o asfalto até Nova Igua-
çu, a policlínica e agora 
essa importante obra, 
que é o parque indus-
trial”, diz o prefeito.
 Ainda segundo 
o prefeito, muitas in-
dústrias se interessarão 
em investir na cidade, 
pois a mesma está es-
trategicamente bem lo-
calizada. Outro fator lo-
gístico que beneficia os 
empresários que inves-

tirão no local é a pro-
ximidade com o porto 
das ferrovias Leste Oes-
te e Norte Sul, na cida-
de de Campinorte, que 
fica a 67 quilômetros e 
em breve a rodovia será 
100% coberta pela ma-
lha asfáltica. “Isso vai 
facilitar o escoamento 
da produção e atrairá os 
investidores, que terão 
acesso mais rápido aos 
grandes centros consu-
midores do país. É um 
sonho antigo da popu-
lação que agora se torna 
realidade. Por isso, que-
ro mais uma vez agra-
decer ao governador 
Ronaldo Caiado e ao 
presidente da Codego 
e ex-prefeito de nossa 
cidade Marcos Cabral 
por mais esse importan-
te benefício para nossa 
cidade”, conclui o pre-
feito Tonim Camargo.

Presidente da Codego, Marcos Cabral, respaudando o in-
vestimento do futuro Polo Industrial de Santa Terezinha

Prefeito Toninho agradecendo ao presidente da Codego 
a criação do Polo em sua cidade

Fotos: Divulgação



Março de 2020  |   9 www.imprensadocerrado.com.br

Crixás Eleições

Em Crixás, PSDB anuncia
Rener como pré-candidato a prefeito

Polícia fecha mais um laboratório
de fabricação clandestina de álcool gel

Marco Aurélio encaminha à PGR pedido de afastamento de Bolsonaro

 Está se apro-
ximando as eleições 
municipais de 2020 e 
os partidos políticos 
começam a se mo-
vimentar, especial-
mente naquilo que se 
refere às definições 
dos nomes que dis-
putarão o Poder Exe-
cutivo. Em Crixás, o 
PSDB local, presidido 
por Essié Brito Aze-
vedo, definiu o nome 
do ex-vereador New-
ton Rener de Oliveira 
como pré-candidato a 
prefeito, e a indicação 
conta com o apoio da 
cúpula estadual do 
partido.
 De acordo 
Essié, a indicação do 
PSDB para a disputa 
eleitoral não podia Sr 
melhor, pois, em sua 
opinião, Rener reúne 
características de um 
bom gestor. “Além de 

 Policiais Civis do 
1º DP de Valparaíso, em 
parceria com a Vigilância 
Sanitária, fecharam nes-
ta segunda-feira (23/03) 
mais um laboratório de 
fabricação clandestina de 
álcool gel. No galpão a 
produção do produto, se-
gundo autoridades, fun-

 O ministro 
do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Marco 
Aurélio Mello encami-
nhou, na condição de 
relator, a notícia-crime 
protocolada pelo depu-
tado federal Reginaldo 
Lopes (PT-/MG) à Pro-
curadoria-Geral da Re-
pública (PGR).
  A ação aponta 
as inúmeras irrespon-
sabilidades cometidas 
desde o início da crise 
do Covid-19, que foram 

já ter passado pela Câ-
mara de Vereadores, 
como parlamentar, 
Rener já presidiu tam-
bém o Sindicato Rural 
de Crixás e foi secretá-
rio de infraestrutura 
na atual administra-
ção da cidade. Além 
disso, é uma pessoa 
do bem, que pensa no 
bem da comunidade 
como um todo”, diz.
 Essié, que 
está em seu terceiro 
mandato de presiden-
te local do PSDB de 
Crixás informou ao 
nosso periódico que, 
para fortalecer o pro-
jeto do partido, está 
trabalhando na for-
mação de uma chapa 
de candidatos a vere-
ador forte. Sobre as 
possíveis alianças, Es-
sié afirmou que esse 
assunto só vai ser de-
cidido em 5 de agosto, 

cionava sem qualquer au-
torização ou registro.
 No galpão foram 
localizadas 450 caixas de 
álcool gel, prontos para 
serem comercializados e 
ainda vários frascos va-
zios, que seriam preenchi-
dos. O local, que já havia 
sido alvo de fiscalização 

são listadas na peça, que 
pode levar o presidente 
ao afastamento por 180 
dias ou até mesmo à 
perda de mandato.
 “Bolsonaro não 
está à altura do cargo. A 
necessidade de sua sa-
ída não é uma necessi-
dade política, é de saú-
de pública”, afirmou o 
deputado.
 “A notícia-cri-
me relata mais de 20 ve-
zes em que o presidente 
pôs o país em risco. E 

A indicação do PSDB local tem apoio de autoridades importantes da sigla no âmbito estadual, como 
o deputado Talles Barreto e o presidente estadual da sigla Jânio Darrot

Localizado na cidade de Valparaíso, lugar já tinha sido fechado por produzir 
outros produtos sem fiscalização

nas convenções, mas 
reafirma a pré-candi-
datura do Renner a 
prefeito. “Esse grupo 
foi formado na cam-
panha nacional e sem-
pre esteve junto. É um 
grupo forte e vamos 
seguir o projeto até o 
fim. O PSDB já esteve 
à frente do comando 
do município, em ou-
tra ocasião, quando 
eu também presidia a 
sigla. Naquela época, 
tínhamos 3 vereado-
res”, lembra.
 A indicação 
de Rener para a dis-
puta eleitoral foi bem 
aceita por lideranças 
locais e estaduais, a 
exemplo do deputado 
estadual Talles Barre-
to e, ainda, de Jânio 
Darrot, que avaliza-
ram a pré-candidatu-
ra de Rener a prefeito 
de Crixás. Em vídeos, 

da Vigilância Sanitária há 
alguns meses atrás, por fa-
bricar produtos odorizan-
tes, deveria estar fechado.
 O proprietário do 
espaço confessou não ter 
autorização ou registro para 
funcionamento ou fabrica-
ção de qualquer produto 
como saneantes, cosméticos 

ainda há novos fatos a 
serem incorporados!” 
concluiu Lopes sobre 
a peça que o ministro 
Marco Aurélio optou 
por não arquivar e en-
viou à PGR, que agora 
terá de se posicionar.
 Caso a Procu-
radoria concorde com a 
notícia-crime e apresen-
tar denúncia ao STF, a 
Câmara será consultada 
para autorizar ou não o 
seguimento da Ação 
Penal. Em caso de cri-

os dois líderes políti-
cos aparecem ao lado 
de Rener garantindo 
apoio. “Juntamen-
te com Jânio Darrot, 
presidente estadual 
de nosso partido, es-
tamos respaldando o 
seu trabalho e sua his-
tória de vida pública, 
parabéns Rener”, diz 
o deputado Talles.
 Da mesma 
forma, Jânio Darrot 
diz em vídeo que 
acredita na compe-
tência de Rener, o 

qual classificou como 
uma grande pessoa, 
um grande homem. 
“Rener é um político 
que pensa nas pesso-
as, que tem o jeito do 
PSDB de governar. 
Por isso sua pré-can-
didatura conta com 
nosso apoio. Com o 
apoio do diretório 
estadual do PSDB. 
Parabéns Rener por 
sua sábia decisão”, 
conclui Darrot, pre-
sidente estadual do 
PSDB.
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INÁCIO DA LUZ ARAUJO, OFICIAL DO RE-
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FAZ PÚBLICO QUE, MÁRCIO XAVIER 
DE AGUIAR, CPF nº 574.736.921-00 e CIRg. 
3147957-2ªVIA-SSP/Go, filho de Domingos Pinto 
de Aguiar e Conceição Xavier Rodovalho, brasileiro, 
solteiro, autônomo, residente e domiciliado na Ave-
nida Ema, Qd.01 Lt.03, setor Central, Uirapuru-Go; 
em cumprimento ao disposto no artigo 216-A da 
Lei nº 6.015/1973(RP),Item IV parágrafo 3º. acresci-
do pelo artigo 1.071 da Lei nº 13.105/2015(CPC), e 
demais legislações pertinentes ao assunto, foi depo-
sitado neste Cartório, Planta, Memorial Descritivo e 
demais documentos para regularização através de 
Usucapião Administrativo Ordinário a Justo Título 
de  CESSÃO POSSE E DIREITOS HEREDITÁRIOS 
DE UMA GLEBA DE TERRA RURAL, com a área 
georreferenciada de 63,1093 hectares correspon-
dentes a 13 alqueires e 03 litros e 78 m², situada no 
imóvel, BUCAINA, município de Uirapuru-Go, 
ainda em comunhão com os demais condôminos; 
contendo benfeitorias, tais como: Casa sede, currais, 
toda fechada e formada com capim de diversas 
qualidades, cercada com divisões de pastos; Titulo 
Aquisitivo: escritura publica de cessão de direitos 
hereditários lavrada em 01.03.2019 as folhas 198 do 
livro 91 do 1º Tabelionato de Notas de Crixás-Go. 
Procedência: Registrada no Registro de Imóveis 
de Crixás-Go, sob o nº. R-01-M-1.779; Cadastrada 
no INCRA/SNCR sob o nº. 951.064.478.393-7; Nirf 
nº. 5.839.798-1; com Memorial Descritivo, Georre-
ferenciado, Certificado pelo Incra/Sigef, Certifi-
cação nº. eb877839-390d-4b50-8e25-7b98d6391159; 
Responsável Técnico: WILSON GOMES, CREA-
1017905894/GO; Cód. Cred. Incra, YXRR; ART N° 
1020180250618-GO; As impugnações, deverá ser 
apresentadas no prazo de quinze (15) dias contados 
da data da publicação deste; findo o qual e não ha-
vendo impugnação, será feito o Registro do imóvel, 
ficando neste período os documentos a disposição 
dos interessados, neste Cartório durante as horas 
regulamentares do expediente. Dado e Passado na 
cidade de Crixás, Termo e Comarca de igual nome, 
Estado de Goiás, aos trinta dias do mês de março 
de 2020.

ou medicamentos, mas que 
ainda assim estava fabrican-
do o álcool, tendo em vista a 
demanda atual pelo produ-
to. Além do homem ser au-
tuado, amostras do produto 
foram colhidas para que 
uma análise, quanto à sua 
composição e efeitos, seja 
feita. Fonte: G1 Goiás

me transitado em julga-
do, o presidente perde o 
mandato.
 Nesta segunda, 
em entrevista ao Correio 
Braziliense, o ministro 
Marco Aurélio Mello 
afirmou que temia a 
eleição de Jair Bolsona-
ro como presidente por 
seu histórico de ataque 
às minorias. Com Bolso-
naro eleito, o ministro se 
diz “triste” com a postu-
ra do mandatário. Fonte: 
Correio Brasiliense

Fotos: Divulgação

Newton Rener ladeado por Jânio Darrot e Talles 
Barreto

Foto: Divulgação
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Governo de GoiásDetran

Cotas únicas que venceriam a partir desta segunda-feira, dia 30, poderão ser pagas sem juros em agosto

Governo prorroga
pagamento do IPVA e Licenciamento

 O Governo de 
Goiás prorrogou o pra-
zo de vencimento do 
Imposto sobre Proprie-
dade de Veículos Au-
tomotores (IPVA) e do 
Licenciamento Veicular 
do exercício de 2020. 
Assim, o pagamento da 
terceira parcela ou cota 
única para veículos com 
placa final 1, que vence-
ria hoje, poderá ser feito 
no dia 6 de agosto.
 A mudança in-
tegra o pacote de ações 
que busca minimizar os 
impactos das medidas 
de combate ao Corona-

vírus  (Covid 19) e foi 
anunciada pelo gover-
nador Ronaldo Caiado 
pelas redes sociais, no 
início da tarde.
 Com a altera-
ção, a terceira parcela de 
IPVA ou cota única para 
veículos com placas fi-
nal 2, que venceria no 
dia 6 de abril, foi pror-
rogada para 6 de agosto. 
Já a segunda parcela do 
imposto para final 3 foi 
prorrogada para 6 de 
julho. Os proprietários 
de veículos com placas 
final 4 terão dois meses 
a mais para iniciar o pa-

gamento do IPVA, a pri-
meira vencerá em 1 de 
junho. As cotas únicas 
vencerão só a partir de 
agosto.
 Ronaldo Caia-
do reafirmou o compro-
misso em amenizar os 
efeitos da pandemia no 
Estado. “Somos sensí-
veis às dificuldades que 
todos os goianos sofrem 
nessa pandemia de Co-
ronavírus. Por isso, to-
mei mais uma atitude 
para amenizar isso. De-
terminei que o Detran 
não cobre juros do IPVA 
e Licenciamento e o pa-

gamento seja feito só a 
partir de agosto, confor-
me tabela”, escreveu.
 Em Goiás, os 
proprietários de veí-
culos têm a opção de 
pagar o IPVA parce-
lado em três vezes ou 
em cota única, com Li-
cenciamento, Seguro 
Obrigatório (DPVAT) 
e eventuais multas de 
trânsito. O Certificado 
de Registro e Licen-
ciamento de Veículo 
(CRLV) é liberado após 
a quitação de todos os 
débitos. Gerência de Co-
municação Detran-GO

Empresa pode ser punida se atender
Bolsonaro e empregado contrair Covid-19

 Enquanto isso, 
defende o que chama de 
“isolamento vertical”, ou 
seja, separar do convívio 
social apenas idosos e 
pessoas mais suscetíveis 
à doença. Parte do capi-
tal veio a público apoiar 
a posição do presidente. 
Contudo, trabalhadores 
informais, desemprega-
dos, assalariados e micro 
e pequenos empresários 
ainda aguardam repas-
ses de recursos por par-
te do governo para que 
eles, seus empregos e 
seus negócios sobrevi-
vam à crise.
 “Exigir que em-
pregados voltem a tra-
balhar, ou seja, saiam de 
situação de isolamento 
social determinada por 
autoridades municipais, 
estaduais e federais, 
pode gerar responsabi-
lização do empregador 
nos âmbitos trabalhista, 
civil e penal.” A avalia-
ção é de Ângelo Fabiano 
da Costa, presidente da 
Associação Nacional dos 
Procuradores do Traba-
lho (ANPT).
 A opinião é a 
mesma da presidente da 
Associação Nacional dos 
Magistrados da Justiça 
do Trabalho (Anama-
tra), Noemia Porto: “se o 
empregador determinar 

o retorno ao trabalho, 
estando a pandemia e a 
calamidade pública ofi-
cialmente reconhecidas, 
e com atos normativos 
locais recomendando a 
restrição de circulação de 
pessoas, estará assumin-
do o risco e eventuais 
responsabilidades, por 
perdas e danos morais e 
materiais, caso o traba-
lhador venha a se conta-
minar”.
 O presidente 
da ANPT explica que 
apesar da Medida Pro-
visória 927/2020 afir-
mar que casos Covid-19 
não serão considerados 
doenças ocupacionais, 
salvo em situações com 
comprovação do nexo 
causal, os empregadores 
pode sim ser punidos. O 
juiz pode inverter o ônus 
da prova, colocando no 
colo do empregador a 
necessidade de provar 
que seu funcionário não 
ficou doente com a volta 
ao serviço.
 Para evitar que a 
MP seja um entrave aos 
trabalhadores, as entida-
des estão questionando 
sua constitucionalidade 
e fazendo um trabalho 
de convencimento junto 
aos parlamentares dos 
impactos que ela pode 
trazer à saúde. Medidas 

Provisórias têm 120 dias 
para serem aprovadas 
pelo Congresso Nacio-
nal, caso contrário, per-
dem a validade.
 Um dos objeti-
vos dessa medida teria 
sido afastar a estabilida-
de acidentária, ou seja, a 
garantia de 12 meses sem 
demissão após o retorno 
por doença ocupacional.

Ida e volta ao trabalho

 “Se o trabalha-
dor não estava doente 
e consegue comprovar 
que ficou a partir da de-
terminação de retorno, 
há uma grande chance 
desse retorno ter sido 
ocasionador da doença”, 
explica Ângelo Costa. 
“Mesmo o trajeto, ou 
seja, o uso de transporte 
público necessário para 
o deslocamento, será 
considerado. E a repa-
ração não inclui apenas 
o trabalhador, mas tam-
bém os danos que sua 
família vier a sofrer”, 
completa Noemia Porto.
 O trabalhador 
pode solicitar indeni-
zação por danos mate-
riais, o que inclui gastos 
relacionados à doença, 
medicamentos e trata-
mento e o que deixou de 
ganhar por ter adoecido. 

E danos morais ou extra-
patrimoniais.
 E se, tragica-
mente, a pessoa vier a 
falecer em decorrência 
disso, sua família tam-
bém pode pleitear danos 
materiais e morais, o que 
garantiria pensão vita-
lícia e indenização pela 
perda do ente querido. 
Além, é claro, de res-
ponsabilização criminal, 
uma vez que a Justiça 
pode considerar que o 
chamado obrigatório ex-
pôs a vida ou a saúde de 
terceiros a perigo direto e 
iminente.

Denúncia

 Caso os traba-
lhadores sejam convoca-
dos e estejam temerosos 
tanto a voltarem ao tra-

balho sem que o empre-
gador garanta cuidados 
básicos para sua saúde 
quanto a se negarem a ir 
e serem demitidos, Ân-
gelo Costa afirma que 
eles podem fazer uma 
denúncia ao Ministério 
Público do Trabalho. O 
órgão atuará nos casos 
de interesse coletivo, res-
guardando a saúde e os 
empregos, solicitando 
que o patrão demons-
tre as condições em que 
aquele trabalho está 
acontecendo e as medi-
das de prevenção.
 E, eventualmen-
te, o MPT pode entrar 
com ações civis públicas, 
para resguardar a saúde 
e a segurança, e ações ci-
vis coletivas, para pleite-
ar danos materiais e mo-
rais aos trabalhadores.

 “Constitucional-
mente falando, o Estado 
de Direito é de responsa-
bilidade e de responsabi-
lização. A imprudência 
poderá sim estar carac-
terizada”, explica a juíza 
Noemia Porto. “O empre-
gador tem a prerrogativa 
de condução do negócio. 
Se assim proceder assu-
mindo o risco de agredir 
a saúde do trabalhador e 
de sua família pode res-
ponder por isso.”
 Empregados de 
atividades não essen-
ciais infectados pelo co-
ronavírus após patrões 
exigirem sua volta ao 
trabalho, apesar da qua-
rentena, podem pleitear 
indenização na Justiça.
 Essa é a avalia-
ção de associações de 
juízes e procuradores do 
trabalho ouvidas pela 
coluna. Na última se-
mana, o presidente Jair 
Bolsonaro fez intensa 
campanha para que os 
brasileiros ignorassem 
as recomendações da 
Organização Mundial da 
Saúde e do Ministério da 
Saúde e as decisões de 
prefeitos e governadores 
e voltassem à norma-
lidade. Ameaça baixar 
um decreto presidencial 
para ordenar que isso 
aconteça. Fonte: Site OUL

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Pilar de Goiás Comunicado

Mineradora Equinox Gold decide suspender operação em 
Pilar de Goiás como medida preventiva ao coronavírus

O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 27, durante reunião dos diretores da empresa com o prefeito Sávio Soares

 A empresa de 
mineração Equinox 
Gold, que atua em Pi-
lar de Goiás, informou 
que suspenderá suas 
atividades seguindo 
o decreto e as orien-
tações do Governo de 
Goiás para evitar a pro-
liferação do coronaví-
rus COVID-19, a mina 
de Pilar paralisará 
suas atividades a par-
tir do dia 27/03/2020, 
às 00:00h, reduzindo 
o seu pessoal na área 
de mineração em 80%, 
cerca de 650 funcioná-
rios cumprirão o isola-
mento social em suas 
residências até o próxi-
mo dia 04/04/2020.
` A empresa res-
saltou que a data está 
sujeita a alterações, 
conforme surgirem 
novas informações 
sobre o surto e desta-
ca que não haverá re-
dução salarial para os 

seus funcionários nes-
te período. A mina de 
Pilar de Goiás funcio-
nará com apenas 20% 
de sua capacidade, 
somente com serviços 
essenciais, diminuin-
do assim o fluxo de 
pessoas e aglomera-
ções.
 O comunicado 
da mineradora ocor-
reu durante uma reu-
nião com o gerente da 
SSMAC, Marcos Pal-
ma; e diretora de co-
munidade da Equinox 
Gold, Vanessa Lopes; 
com o prefeito Sávio 
Soares que destacou 
a importante medida 
tomada pela empresa. 
“Acabo de me reunir 
neste momento com 
Gerentes de SSMAC, 
Marcos Palma, e a 
diretora de comuni-
dade Vanessa Lopes 
da empresa Equinox 
que está instalada no 

município de Pilar de 
Goiás, e seguindo o 
decreto e as orienta-
ções do governo es-
tadual para evitar a 
proliferação do coro-
navírus, COVID-19, 
eles nos informaram 
que, hoje 27/03/2020 

as 00:00 hrs a empresa 
paralisará suas ativi-
dades, reduzindo 80% 
dos servidores, cerca 
de 650 pessoas, até 
04/04, onde se encerra 
o período de quarente-
na, e podendo ser es-
tendido de acordo com 

decreto do governo 
estadual, uma boa no-
tícia é que não haverá 
redução salarial neste 
período. A empresa irá 
funcionar apenas com 
20% de sua capacida-
de, somente serviços 
essenciais, diminuin-

do assim o fluxo de 
funcionários e aglo-
meração de pessoas. O 
importante neste mo-
mento é a manutenção 
da saúde e da vida das 
pessoas, que Deus nos 
abençoe”, comentou o 
prefeito Sávio.

 A Justiça proibiu 
a realização de manifes-
tações e aglomerações de 
qualquer natureza até o 
dia 30 de abril no estado. 
A decisão atendeu a uma 
ação civil do Ministério 
Público de Goiás (MP-
-GO) e é endereçada ao 
governo do estado de 
Goiás. No texto, o juiz 
Adegmar José Ferreira 
afirma que estão proibi-
das também as manifesta-
ções que já estavam mar-
cadas este domingo (29) 
e para segunda-feira (30). 
O juiz determina também 
que o governo do estado 
utilize de todos os meios 
necessários para impedir 
a realização dessas mani-
festações, inclusive o uso 
de forças de segurança.
 O magistrado 
afirma ainda que todo 
o cidadão brasileiro tem 
o direito constitucional 

 A Uruaçu Açú-
car e Álcool, localizada 
no norte goiano, realizou 
a doação de álcool 70% 
para a descontaminação 
dos prédios da rede pú-
blica de saúde e de segu-
rança. A empresa firmou 
parceria com a prefeitura 
de Uruaçu, Niquelândia 
e Campinorte, além da 
doação para o 18º Co-
mando Regional da Po-
licia Militar, 14º Batalhão 
da Polícia Militar e Polí-
cia Rodoviária Federal.
 Até o momento 
foram mais de cinco mil 
litros de álcool líquido 
70% doados para os mu-
nícipios, lembrando que 
a empresa não produz 
o álcool gel. “Fizemos a 
adaptação do álcool que 
produzimos para 70% e 
assim contribuímos com 
os municípios, hospitais 
e população durante 

de se reunir e de  se ma-
nifestar. Entretanto, a 
constituição também as-
segura o direito à saúde. 
“[…] permitir o direito 
de reunião daqueles que 
desejam realizar mani-
festações já agendadas e 
quaisquer outras que ve-
nham a cogitar coloca e 
risco o direito à saúde de 
todos os outros e até mes-
mo dos que participa-
rem”, afirma Adegmar.
 Além de proibir 
as manifestações, a de-
cisão impõe ainda que o 
governo do estado envie 
um relatório ao MP-GO 

essa pandemia” explicou 
João Pedro engenheiro 
químico da unidade.
 Para evitar aci-
dentes a equipe de se-
gurança do trabalho da 
Usina Uruaçu está orien-
tando sobre o uso e ma-
nuseio do álcool, porque 
ele é altamente inflamá-
vel. “Oferecemos esse 
apoio para garantir que 
o produto será usado 
da melhor forma e sem 
evitar desperdício” des-
tacou Valdeir Sena, enge-

sempre que houver in-
tervenção das forças de 
segurança para garantir o 
cumprimento da decisão.

Governo apoia decisão

 O governador 
Ronaldo Caiado (DEM) 
publicou em seu Twitter 
que recebeu, na manhã 
deste domingo (29), um 
oficial de justiça com essa 
decisão. Ele afirmou ain-
da que a determinação 
será cumprida e que to-
dos os órgãos de fiscali-
zação já foram avisados 
sobre a proibição.

nheiro de segurança.
 O álcool líquido 
a 70%, produto fabricado 
e doado pela empresa é 
comprovadamente efi-
caz na descontaminação 
e será utilizado nos hos-
pitais municipais, postos 
de saúde, ambulatórios, 
ambulâncias, macas, 
abrigos de idosos e crian-
ças, além de presídios em 
Uruaçu, sendo estes os 
locais de maior risco de 
disseminação do vírus. 
Fonte: Curta Mais

Justiça proíbe manifestações 
e aglomerações até o dia 30 de 

abril em Goiás

Usina em Uruaçu faz doação
de álcool 70% para hospitais, 

PM e PRF em Goiás
Decisão foi tomada após solicitação do MP-GO. Governador
Ronaldo Caiado repercutiu determinação nas redes sociais

A empresa firmou parceria com a prefeitura de Uruaçu, 
Niquelândia e Campinorte

Foto: Divulgação

Foto aérea da planta industrial da Equinox Gold, em Pilar de Goiás

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Palestras na área de meio ambiente e segurança do trabalho foram o mote da integralização

G44 Mineração realiza integração de colaboradores

 A segurança das 
pessoas é indissociável 
da preservação do seu 
lugar de existência. Pau-
tada nesse princípio, a 
G44 Mineração realizou 
entre os dias 04 a 07 de 
março de 2020 o treina-
mento dos colaborados 
da área da construção, 
do centro de lapidação e 
da fábrica de joias.
 Os colabora-
dores ali presentes pu-
deram acompanhar 
explanações sobre os 
“principais riscos do 

trabalho na mineração”, 
prevenção e segurança, 
saúde nas atividades 
laborais, além de pre-
servação dos recursos 
naturais.
 A integração, 
que foi ministrada pelo 
técnico em segurança do 
trabalho, Paulo Borges, 
chama atenção para uma 
reflexão frente aos nossos 
hábitos e suas consequ-
ências. Ao mesmo tem-
po, atribui uma enorme 
responsabilidade sobre 
nosso papel nesse con-

texto. Os treinamentos 
da G44 Mineração são 
periódicos e aumentam 
a experiência dos fun-
cionários na aplicação 
correta da tecnologia de 
segurança e dos equipa-
mentos de proteção indi-
vidual. Também ajuda a 
tomarem as decisões cer-
tas sob estresse, uma vez 
que pessoas treinadas 
para lidar com emergên-
cias podem aplicar o que 
aprenderam e agir de 
modo rápido e decisivo. 
Investir em treinamento 

de segurança, produto e 
manutenção vale a pena, 
em termos de custo e de 
eficiência.
 Paulo Borges 
ressalta que a G44 Mi-
neração realizará os 
cursos periodicamente 
orientando todos os seus 
colaboradores sobre as 
melhores práticas para 
adotarem no seu cotidia-
no de trabalho. 
 “Com este foco, 
estamos desenvolvendo 
uma consciência que a 
segurança dos colabora-

dores é uma questão de 
atitude. Está em nossas 
mãos, que representa 
bem esta ideia de inte-
gração e chama atenção 
para uma reflexão frente 

aos nossos hábitos e suas 
consequências. Ao mes-
mo tempo atribui uma 
enorme responsabili-
dade sobre nosso papel 
nesse contexto”, afirma.

Fotos: Lanuzio Vicente


