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Pilar de Goiás Campos Verdes
Prefeito Sávio anuncia nova 

praça para o Setor Papuã, em 
Pilar de Goiás

Obras da Garagem 
Municipal avançam em 

Campos Verdes

O comunicado foi feito durante visita ao Setor. O espaço 
de lazer contará com playground e academia ao ar livre. 
Pág. 5

A Prefeitura está construindo uma nova estrutura para 
a garagem municipal com o objetivo de abrigar maqui-
nários e equipamentos diversos. Pág. 6

Crixás
Prefeito baixa decreto e

adota medidas mais rígidas na 
luta contra a Covid-19

Diante do aumento de casos do novo coronavírus confir-
mados no município, o prefeito Plinio Paiva determinou 
novas ações para conter a disseminação da doença. Pág. 4

Estado de Goiás aplicará
lockdown a partir do dia 30

Foto Ilustrativa

Medidas, que ainda não foram detalhadas, afetarão áreas de competência do governo estadual. Estudo da UFG sugeriu medida crítica para evitar aumento exponencial de 
mortes; pior cenário é de 18 mil óbitos até setembro. Pág. 5

Foto: Divulgação
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Reflexão do dia

Por Fernando Arataque 

  Para Pensar
PRA PENSAR... MENTE SÃ EM UM CORPO 
SÃO. -Mens Sana In Corpore sano.(Juvenal, 
poeta Romano)... O poeta Juvenal já dizia esta 
máxima no século l. Com a intenção que temos 
que buscar por autoconhecimento e seguir bus-
cando compreender os outros e o mundo em 
que vivemos. E no mundo conectado que vive-
mos hoje, nada mais fácil e pratico, pois tudo 
que se queira buscar e possível ser encontrado 
na grande rede, seja para o físico quanto para 
o intelecto, basta que saia do zona do conforto 
e busque mais. Todavia o que estamos vendo e 
que por comodismo, ou mesmo por preguiça, 

muitos querem receber a coisa já mastigada e que não seja preciso nem um esfor-
ço para mastigar, ou seja, separar o que interessa e o que não se deve engolir, isto 
chama-se pensar, refletir, discernir, separar o joio do trigo, passar na peneira. O 
melhor exemplo que temos e quando você diz que e contra este governo de tur-
no, e logo e contestado, não por argumentos plausíveis, mas por bordão e frases 
feitas que não tem o condão de te mostrar onde você falha em seus argumentos 
e sim que estão certos e o cego e você que não vê o que eles supostamente veem. 
A lógica argumentativa vai para as cucuias então vira uma cacofonia que beira a 
agressão, coisa de doido, e não leva a lugar algum o dialogo.Para manter a mente 
sã e também o corpo, pois um depende do outro nesta equação, o melhor e calar 
e pensar na frase que cristo falou na cruz, perdoa meu pai, não sabe o que diz.
(Edson Mendes)

Por Edson Teixeira Mendes

  Caiu na Rede   Linha do Tempo

Curta nossa página no Facebook
/imprensa.docerrado

 A estranha dependência daquilo 
que nos falta sempre me causou refle-
xão. Na maioria das vezes nos apega-
mos sobremaneira àquilo que um dia 
nos foi dado e que, por diversos moti-
vos, não temos mais.
 Foi assim com nosso brinquedo 
preferido, aquele desenho que não 
passa mais na TV, com o primeiro ani-
mal de estimação, primeiro amor, com 
familiares que não estão mais presen-
tes. Mas essa falta não se faz pungente 
apenas quando olhamos para o outro, 
não raramente sentimos falta daquilo 

que um dia fomos e, hoje, talvez não sejamos mais. 
 Bem verdade que isolados não somos nada. Acredito que se-
jamos a mistura de tudo aquilo que vivemos, do que tocamos e, sobre-
tudo, daqueles que permitimos que nos toquem.
 Acho que vida me ensinou que em toda despedida, progra-
mada ou não, ambas as partes sempre saem perdendo. Pode não pa-
recer, a princípio, mas com o passar do tempo, ao olharmos para trás, 
sempre procuramos encontrar nossas partes pelo caminho. Por que as 
levaram de nós? Encontros deveriam, por força de lei, apenas somar! 
E o que devemos fazer com as partes alheias que trazemos conosco?
 Às vezes, de tanto ir e partir, já deixamos tanto da gente com 
os outros que nem sequer nos reconhecemos. Carregamos tanto dos 
outros que nem sabemos, afinal, quem somos nós. Sabe, eu acho que 
no fundo, bem no fundo, tudo que a gente quer e precisa é um reen-
contro com a gente mesmo.
 Eu daria tudo para poder encontrar a criança que um dia eu 
fui. Moveria céus e terra atrás da pureza que um dia eu tive, da cora-
gem que tinha ao brincar de ser um super-herói. Como eu desejaria 
acreditar novamente que poderia mudar o mundo! Eu não queria du-
vidar que o bem sempre vence o mal. Mas ao mesmo tempo eu me 
pergunto: a criança que eu fui se orgulharia do adulto que hoje me 
tornei? Eu sinceramente não sei...
 Acredito que todos nós, um dia ou outro, tenha dias de refle-
xão acerca do existencialismo da vida. Isso é natural, mas a constância 
com que isso tem acontecido tem me deixado um pouco angustia-
do. Quando eu penso que encontrei uma resposta, surgem mil novos 
questionamentos. Dúvidas, incertezas, arrependimentos. E a cada dia 
que se passa, quando olho para trás, vejo aquela criança dentro de 
mim morrer um pouquinho mais...
 Há dias bons e dias ruins. Há, no entanto, dias que são marcan-
tes. Momentos em que estamos sob um sol escaldante e sedentos de sede. 
Nossa mente cria mecanismos de defesa, enxergamos miragens. Não é 
difícil enganar-se a si próprio. Às vezes em meio a um deserto de solidão 
confundimos rochas com flores e queremos que ela nos acompanhe.
 Não sei em sonhos ou mesmo em vigília, cedo ou tarde, no co-
meço, meio ou até no final da nossa jornada, eu acredito que vamos en-
contrar alguém que nos estenda a mão. Uma pessoa que na hora exata vai 
ter seu caminho se encontrando com o nosso. Alguém que terá passado 
pelas mesmas lutas, medos e frustrações que passamos. As semelhanças 
serão tantas que não será preciso dizer uma palavra sequer. Quando esses 
olhares se cruzarem, todas as palavras se tornarão dispensáveis. Falarão a 
linguagem universal do coração, a língua dos anjos.
 E daí a vida há de tomar outro rumo. Podem caminhar um 
pouco mais devagar, mas sem dúvida juntos chegarão mais longe e 
irão além. Confiarão um no outro com todas suas últimas esperanças. 
Isso se sobreporá ao medo da decepção. Esperarão tanto um no outro 
que jogarão fora todo o peso do passado. Vão se encontrar e ao mes-
mo tempo será um reencontro deles mesmos.
 Duas crianças nascerão. Ressuscitarão sem morrer. Pode ser 
que isso seja impossível na imaginação de muitos. Mas eu acredito 
muito nisso! Afinal, eu sempre acreditei em Anjos.

Fernando Arataque

Foto: Reprodução

Inauguração da ponte sobre o Rio Vermelho, 
na época porta de entrada da cidade de Cri-
xás. Foto dos anos 80
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G44 Brasil S.A. Acordo

G44 Brasil S.A faz acordo
com Abrasc e paga investidores

 A G44 Brasil 
S.A é uma holding em-
presarial que atuava na 
gestão de empresas do 
segmento de tecnolo-
gia em criptomoedas e 
em 25 de novembro de 
2019 encerrou as suas 
atividades devido à ins-
tabilidade técnica, difi-
culdades operacionais, 
tentativa de invasão 
cibernética nas plata-
formas e veiculação de 
fake news em diversas 
mídias, levando assim a 
G44 a decidir pela des-
continuação de todos os 
contratos firmados sob 
a modalidade de SCP – 
Sociedade em Conta de 
Participação.
 Apesar da em-
presa ter encerrado suas 
atividades no ramo de 
criptomoedas, recente-
mente protocolou um 
acordo para pagar os 
sócios/invest idores 
representados pela As-
sociação Brasiliense de 
Solução de Conflitos 
(Abrasc), com o objeti-
vo de evitar uma ação 
coletiva que poderia ter 

início em Brasília/DF. 
O Termo de Acordo Ex-
trajudicial foi protoco-
lizado perante a justiça 
brasiliense no último 
dia 4de junho de 2020 
e aguarda ainda homo-
logação pela justiça do 
Distrito Federal.
 O Termo prevê 
40 parcelas e oito me-
ses de carência para o 
início do pagamento, 
mas a G44 se antecipou 
e já deu início à quita-
ção das primeiras par-
celas em claro sinal de 
boa fé, respeito e com-
promisso da empresa 

para com seus sócios/
investidores. Dezenas 
de pessoas foram con-
templadas através do 
acordo assinado com a 
ABRASC e estão rece-
bendo os valores acor-
dados.
 “Eu vejo esse 
acordo com muito bons 
olhos, recebi uma parte 
da G44 e me sinto muito 
grato por ter feito esse 
acordo. O momento 
no país não está fácil e 
tanto eu como a minha 
família só temos a agra-
decer ao senhor Saleem 
por honrar seu compro-

misso conosco e espero 
que tudo melhore logo 
e que possamos fazer 
novos investimentos”, 
declarou o investidor 
Márcio Luiz de Alencar.
 Maria do So-
corro, que também é in-
vestidora da G44 e pre-
sidente da ABRASC, 
destaca que o acordo 
atende aos melhores 
interesses da empresae 
de seus sócios e põe fim 
às incertezas, ônus e 
custos associados a po-
tenciais litígios na Jus-
tiça: “No dia 4 de junho 
foi celebrado o acordo 
entre a G44 e a Asso-
ciação Brasiliense de 
Solução de Conflitos e 
desde o início da nego-
ciação a G44 colaborou 
e sempre demonstrou o 
interesse em fazer um 
acordo. A empresa de-
veria fazer o primeiro 
pagamento em oito me-
ses mas em sinal de seu 
comprometimento com 
os investidores fez um 
pagamento antecipado 
de parte das parcelas, 
e para os associados 

O acordo permite não só encerrar a disputa jurídica, mas também demonstra o compromisso da empresa com seus investidores

que tinham um valor 
menor a receber, ela 
antecipou mais de uma 
parcela”! Outro ponto 
apontado por Maria 
como “interessante” foi 
a empresa ter dito que, 
havendo a possibilida-
de, ela tem o interesse 
de antecipar as outras 
parcelas também.
 Desde o fim de 
2019 a empresa vem 
passando por dificulda-
des financeiras e, em ra-
zão disso, tem sido víti-
ma de ataques de “fake 
news” propagados por 
canais de informações 
que têm distorcido a 
opinião pública sobre 
os assuntos relaciona-
dos a G44, mas mesmo 
assim vários investido-
res já foram restituídos 
com os valores de seus 
investimentos, e proces-
sos movidos na Justiça 
estão sendo soluciona-
dos de forma cordial e 
com respeito às normas 
legais.
 Bruno Araújo se 
diz confiante no acor-
do firmado com a G44: 

“Em momento algum 
eles falaram que não 
nos pagariam. A gen-
te já viu isso acontecer 
com outras empresas e 
o que os donos fizeram 
foi trocar de telefone, 
sumir das redes sociais, 
fechar escritórios, sumi-
rem do mapa… O Sale-
em não fez isso, então 
eu me mantenho con-
fiante de que vou rece-
ber o meu dinheiro que 
está investido na G44. 
Tem vários familiares 
meus que também es-
tão lá e todos nós temos 
esperança de que va-
mos receber sim. Vejo 
com bons olhos esse 
acordo”.
 A reportagem 
procurou o presidente 
do grupo, o Sr.Saleem 
Ahmed Zaahher, que 
se pronunciou: “A G44 
sempre se pautará pelo 
respeito, responsabili-
dade perante seus só-
cios e seus colaborares, 
aliada a preocupação 
com desenvolvimento 
sustentável onde atua”, 
conclui o presidente.

Fotos: Divulgação

Prefeitura de Pilar de Goiás realiza
desinfecção de espaços públicos contra

o Coronavírus
 Como medida 
de combate ao Covid-19 
(Coronavírus), a Prefei-
tura de Pilar de Goiás 
iniciou, a desinfecção de 
espaços públicos. O pro-
cesso chamado de sani-
tização além da limpeza 
tem como objetivo con-
tribuir na eliminação do 
vírus em ambientes pú-
blicos. Nesta quinta-feira 
(18/06), órgãos como, 
prédio da Prefeitura Mu-
nicipal, Centro de saúde 
de Pilar, UBS de Pilar 
Cruz, Delegacia de Po-
lícia, Casa de Câmara e 
Cadeia e Garagem Mu-
nicipal receberam a de-
detização.
 A gestão muni-
cipal vem adotando di-
versas medidas de pre-
venção ao COVID-19 
em Pilar de Goiás, me-
didas essas que estão 

dando respostas positi-
vas, visto o município é 
um do pouco que ainda 
não conta com nenhum 
caso confirmado de co-
ronavírus.
 A equipe muni-
cipal continua reforçan-
do à população que não 
ignore as recomenda-
ções preconizadas como 

forma de prevenção a 
contaminação ou trans-
missão do novo Corona-
vírus. Só saia de casa se 
realmente for necessário, 
evitando circular em lo-
cais públicos e com aglo-
meração, para que juntos 
possamos continuar a 
combater o Coronavírus.
 “O trabalho rea-

lizado pela secretaria de 
saúde tem se mostrado 
muito eficaz, somos um 
dos poucos municípios 
do estado sem nenhum 
caso confirmado de co-
vid-19, vamos continu-
ar com diversas ações 
para nos mantermos 
assim”, destacou o pre-
feito Sávio Soares.

Fotos: Divulgação

Momento em que os servidores fazem a desinfeccção dos prédios públicos
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CrixásDecreto

Em Crixás, Prefeito baixa decreto e adota medidas
mais rígidas na luta contra a disseminação da Covid-19

Prefeitura de Crixás realiza desinfec-
ção de ruas e espaços públicos

Polícia apreende R$ 3,2 milhões 
em esmeraldas no Sul do Estado

 Desde o início 
da pandemia causada 
pelo novo coronavírus 
(Covid-19), a Prefeitura 
de Crixás tem adotado 
todos os protocolos de 
segurança para a pre-
venção da dissemina-
ção da doença naquele 
município. Apesar dis-
so, nos últimos dias, a 
Secretaria Municipal da 
Saúde registrou um cres-
cente número de pessoas 
testadas positivas para 
o novo coronavírus em 
Crixás, e isso fez com 
que o prefeito Plínio 
Paiva, preocupado com 
o possível colapso que 
poderá atingir o sistema 
público de saúde muni-
cipal, baixou o Decreto 
N.º 224/2020, de 25 de 
junho de 2020, que endu-
rece ainda mais as ações 
de combate à doença.
 Este novo decre-
to, que passou a vigorar 

 Com o objetivo 
de intensificar o com-
bate ao Coronavírus, 
a Prefeitura de Crixás, 
por meio da  Secretaria 
de Saúde, iniciou neste 
sexta (26), o serviço de 
limpeza e desinfecção 
das ruas da cidade.
 As atividades 
foram iniciadas nas 
avenidas principais e a 
iniciativa visa garantir 
uma limpeza mais in-
tensa em locais com um 
maior fluxo de pessoas, 
como vias públicas, pra-
ças, áreas próximas de 
unidades de saúde, su-
permercados e outros.
 As equipes de 

 Cerca de 13 kg 
de esmeraldas foram 
apreendidas pela Polí-
cia Militar (PM) na ma-
druga deste sábado (13) 
na GO 139, município 
de Corumbaíba, na re-
gião sul do estado. As 
pedras, avaliadas em 
R$ 3,2 milhões, foram 
encontradas em um car-
ro com destino à Bahia.
 De acordo com 
informações do Co-
mando de Operações 
de Divisas (COD), o 
veículo tinha placa do 
Mato Grosso e era con-
duzido por um homem 
de 45 anos, que se iden-
tificou como advogado. 
Ao ser questionado, o 
condutor teria mostra-
do nervosismo, o que 
levou a equipe a revis-
tar o carro. As esmeral-
das foram encontradas 
no porta-malas.
 O homem en-
tão apresentou uma 
nota fiscal no valor de 
R$ 5 mil pelas pedras 

já na data de sua publi-
cação, considera, entre 
outras coisas, que a es-
calada dos casos da Co-
vid-19 em Goiás está di-
minuindo o número de 
leitos e vagas em UTIs 
disponíveis, reduzin-
do assim, consequen-
temente, as vagas para 
Crixás. O decreto tam-
bém reitera a situação 
de emergência na saúde 
pública municipal, em 
razão do aumento da 
disseminação do novo 
coronavírus em Goiás 
e em Crixás. Além dis-
so, o decreto 224/2020 
traz outras providências 
mais rigorosas, alteran-
do e modificando o De-
creto 142/2020, de 23 de 
abril de 2020.
 No novo de-
creto, destaca-se a mu-
dança de horário de 
funcionamento de todos 
os estabelecimentos co-

trabalho, a frente da 
ação, contam com Equi-
pamentos de Prote-
ção Individual (EPI’s), 
além se seguirem as 
recomendações dos ór-
gãos reguladores e fis-
calizadores de saúde.  
Os serviços estão sen-
do realizados com uso 
de equipamentos de 
alta tecnologia, produ-
tos químicos, que não 
trazem nem um risco 
as população  dosados 
por profissionais auto-
rizados pela ANVISA.
 A Prefeitura 
recomenda que a po-
pulação permaneça em 
casa, evitando aglo-

e disse que elas foram  
extraídas em Minas 
Gerais. Depois de la-
pidadas na Bahia, elas 
seriam vendidas no ex-
terior.
 O condutor foi 
preso em flagrante e 
encaminhado para a 
Polícia Federal. Em en-
trevista ao Mais Goiás, 

merciais, de qualquer 
natureza, que deverá 
cumprir o seguinte ho-
rário de funcionamen-
to: de segunda-feira a 
sexta-feira, das 07h00 às 
19h00; aos sábados, só 
poderão abrir das 07h00 
às 13h00 e, aos domin-
gos e feriados, deverão 
se manter fechados, ou 
seja, sem expedientes. 
“São medidas ríspidas 
que infelizmente temos 
que tomar, em defesa de 
nosso bem maior, que 
é a vida. Vale ressaltar, 
que farmácias poderão 
abrir suas portas aos do-
mingos e feriados, mas 
em regime de plantão, 
por meio de uma escala 
de funcionamento”, diz 
o prefeito Plínio Paiva.
 Outra medida 
adotada pela Prefeitu-
ra, por força do decreto, 
foi a aplicação de multa 
que varia entre 2 e 40 

merações e que adote 
medidas como lavar as 
mãos com água e sabão 
ou álcool gel 70%; Não 
compartilhar objetos de 
uso pessoal; Evitar con-
tatos físicos como abra-
ços, beijos ou apertos 
de mão; Ao tossir ou 
espirrar, cubra o nariz e 
o boca usando a dobra 
do braço.
 Caso apresen-
te sintomas da doença, 
como febre e descon-
forto respiratório, pro-
curem uma unidade de 
emergência e entrem 
em contato com a Co-
ordenação de Vigilân-
cia Epidemiológica.

a Tenente Lenister Ma-
galhães informou que 
o documento da OAB 
apresentado pelo ho-
mem estava suspenso. 
Ela disse também que 
ele deverá ser enqua-
drado, no mínimo, por 
crime contra a ordem 
tributária. Fonte: Mais 
Goiás

UFC (Unidade Fiscal de 
Crixás) para pessoas fí-
sicas e jurídicas que, por 
ventura, descumprir as 
determinações de uso de 
máscaras nos locais obri-
gatórios, ou participar e 
provocar reuniões e/ou 
aglomerações não auto-
rizadas em ruas, residên-
cias, zona rural, acampa-
mentos, margens de rios, 

Diante do aumento de casos do novo coronavírus confirmados no município, o prefeito Plinio Paiva determinou novas 
ações para conter a disseminação da doença

O ato faz parte de um auxílio emergencial contra Covid 19 Carga foi encontrada no porta-malas de um veículo com destino à 
Brasília. Caso foi encaminhado à Polícia Federal

entre outros. “Nosso 
compromisso prioritário 
é proteger e salvar vidas. 
É claro que também esta-
mos adotando medidas 
para cuidar da sobre-
vivência econômica do 
município, mas para isso 
precisamos de cada cida-
dão crixaense nesta luta, 
mantendo o isolamento 
social, respeitando o dis-

tanciamento e adotando 
todas as medidas de hi-
gienização. Contamos 
com a participação de to-
dos contra a COVID-19”, 
afirma o prefeito em suas 
redes socias.
 Vale pontuar, 
que após a publica-
ção deste Decreto n.º 
224/2020, que data de 
25 de junho de 2020, a 
Prefeitura, juntamente 
com a Secretaria Mu-
nicipal da Saúde, pu-
blicou uma nota oficial 
suspendendo tempora-
riamente a tradicional 
Feira do Produtor já a 
partir do dia 28 de ju-
nho, domingo. Na nota, 
a prefeitura afirma que 
a decisão se deu por 
conta de agravos epi-
demiológicos, e reafir-
mou que a medida visa 
a garantia da segurança 
e a saúde da população 
crixaense.

Foto: Divulgação

Construtora Goldman aplicando produto nas vias públicas de Crixás

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Governo de Goiás Combate/Covid-19

Estado de Goiás aplicará lockdown a partir desta terça (30)
Medidas, que ainda não foram detalhadas, afetarão áreas de competência do governo estadual. Estudo da UFG sugeriu medida crítica 

para evitar aumento exponencial de mortes; pior cenário é de 18 mil óbitos até setembro

Prefeito Sávio anuncia nova praça
para o Setor Papuã, em Pilar de Goiás

 Recentemente 
o prefeito do município 
de Pilar de Goiás, Sávio 
Soares, anunciou de for-
ma oficial a construção 
de mais uma importante 
obra para o município. 
Trata-se da edificação 
de uma moderna praça 
e lazer no Setor Papuã, 
que contará com play-
ground e academia ao 
ar livre, e será erguida 
em uma área da prefei-
tura, localizada naquele 
setor. O anúncio da obra 
foi feito após a equipe 
de engenharia visitar o 
local, e deve ser iniciada 
em breve.
 Em suas redes 
sociais, o prefeito Sávio 
manifestou sua alegria 
em ter a oportunidade 
de, nos últimos meses 
de seu segundo man-
dato, dar inicio a mais 
uma obra tão esperada 
pela população. “Será 
uma praça moderna, 
com uma boa infraes-

O comunicado foi feito durante visita ao Setor. O espaço de lazer contará com playground e academia ao ar livre

trutura e acessibilida-
de, que realmente vem 
para garantir mais qua-
lidade de vida à nossa 
comunidade, sobretudo 
os moradores daquele 
setor, que serão agra-
ciados com um espaço 
para lazer e diversão. 
Ali também poderão 
ser realizadas ativida-
des físicas”, destaca o 
prefeito.
 Com muita de-
terminação, o prefeito 
Sávio tem afirmado que 
seguirá tocando obras 
até o último dia de seu 
mandato, além da ma-
nutenção dos demais 
serviços prestados à 
comunidade. “É sabido 
de todos que o mundo 
atravessa momentos 
de crise causado pela 
pandemia do novo co-
ronavírus, mas temos 
pedido sempre sabedo-
ria a Deus para poder-
mos driblar essas difi-
culdades e continuar 

garantindo um trabalho 
eficaz à nossa comuni-
dade, sempre voltado 
para o desenvolvimen-
to de nossa histórica Pi-
lar de Goiás”, afirma.
 Vale lembrar, 
que em Pilar de Goiás 
as obras não pararam 
diante da pandemia 
e, na zona rural, obras 
de recuperação das es-
tradas vicinais seguem 
em duas frentes de tra-
balho, sendo uma na 
região do Engenho São 
Pedro e outra na região 
do Rio do Peixe, com 
serviços de patrolamen-
to, encascalhamento, 
curvas de nível, abertu-
ra de canais e instalação 
de novos mata-burros e 
bueiros. De acordo com 
informação da prefeitu-
ra, são mais de 900 km 
de estradas que serão 
recuperadas. “Em breve 
teremos 100% de nossas 
estradas recuperadas”, 
afirma o prefeito Sávio. 

Fotos: Divulgação

 O governador 
Ronaldo Caiado (DEM) 
aplicará lockdown a 
partir desta terça-feira 
(30) em Goiás. O fecha-
mento das atividades 
administrativas e eco-
nômicas ocorrerá por 
um período intercalado 
de 14 dias até setembro, 
conforme sugeriu mais 
cedo estudo da Univer-
sidade Federal de Goiás 
(UFG). “Tudo o que for 
prerrogativa do gover-
nador estará fechado 
pelos próximos 14 dias. 
Não dá para ficar no 
mais ou menos, o que é 
prerrogativa do gover-
nador estará fechado 
a partir de amanhã. O 
que for essencial com 
todo o controle daque-
les que estão trabalhan-
do poderá ser mantido 
dentro de critérios”, 
destacou Caiado.
 Detalhamento 
das medidas do estado 
ocorrerá em coletiva de 
imprensa a ser agenda-

da para esta segunda-
-feira (29)
 Municípios, de 
acordo com decisão do 
Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) têm autonomia 
para adotar medidas 
em seus territórios. Se-
gundo biólogo Thiago 
Rangel, da UFG, o pior 
cenário para Goiás é de 
18 mil mortes até o nono 
mês do ano. Estimati-

va foi apresentada em 
reunião com prefeitos, 
empresários, pesquisa-
dores, representantes da 
área da Saúde e do setor 
produtivo nesta segun-
da-feira (29).

 O governador 
chamou atenção dos 
participantes e pediu 
que refletissem sobre a 
situação da Covid-19 no 

estado. Ele argumentou 
que está ciente do qua-
dro social, que tem atu-
ado no trabalho de en-
tregas de cestas básicas 
e assistência psicológi-
ca, além da preocupa-
ção com a recuperação 
econômica a partir da 
criação da Secretaria da 
Retomada.
 Caiado disse 
que o momento exige 
dos governantes e do se-
tor produtivo responsa-
bilidade. “Se eu tivesse 
sobre mim a prerrogati-
va do Supremo de deli-
beração, eu decretaria os 
14×14 e o rastreamento. 
Acho que a análise da 
UFG é compatível com 
os fatos e com o núme-
ro de contaminados e 
óbitos, além dos que re-
correm a leitos de UTI”, 
declarou.
 Ronaldo refor-
ça que mesmo com es-
forço não será possível 
chegar aos 2 mil leitos 
simultâneos de UTI 

que, segundo a UFG, 
seriam necessários para 
tratar os enfermos de 
covid-19 no cenário 
mais grave. De acordo 
com o governador, seria 
possível chegar aos 600, 
uma vez que há outras 
doenças que obrigam a 
manutenção de unida-
des  para demais casos 
atendidos pela estrutu-
ra de saúde.
 “Todos aqueles 
que analisaram a rea-
bertura devem rever 
essa posição neste mo-
mento. Além do isola-
mento social, além do 
rastreamento dos por-
tadores, da contratação 
de exames, para que aí 
sim que seja feito um 
levantamento e testa-
gem das pessoas. En-
tendo que tem que ser 
um sistema de mutirão, 
convergindo para um 
único objetivo para não 
atingirmos esse núme-
ro de óbitos projetados. 
Não podemos admitir 

isso, concordo com o 
professor Thiago, isso é 
imoral, como governa-
dor defendo uma ação 
dura, firme”, disse.
 Caiado reforçou 
posição destacada pela 
UFG e destacou que 
prefeitos e representan-
tes das entidades pro-
dutivas que não con-
cordarem deverão se 
manifestar publicamen-
te e assumir responsa-
bilidades. “A posição 
do governador será de 
respaldar o que apre-
sentou a universidade e 
tentar implantar”, afir-
mou.
 Caiado ressal-
tou ainda a necessidade 
de aumentar a testagem 
nos municípios e pro-
curar pontos de maior 
contaminação. Ele pede 
que planos de saúde 
também apresentem al-
ternativas de leitos de 
UTIs daqueles que são 
segurados. Fonte: Mais 
Goiás

Foto: Divulgação



Junho de 2020www.imprensadocerrado.com.br6    |

Campos VerdesInfraestrutura

Polícia Civil desvenda 
autores de homicídio 
ocorrido em Crixás

 A Polícia Civil 
do Estado de Goiás, por 
meio da Delegacia de 
Polícia de Crixás, des-
vendou crime de homi-
cídio ocorrido na cidade 
de Crixás. O crime acon-
teceu na noite do último 
dia 17 de junho, no Setor 
Novo Horizonte.
 Um dos autores, 
em termo de depoimen-
to, confessou o delito e 
afirmou que teria ma-
tado a vítima Samuel 
dos Santos Dias, depois 
de ter ingerido bebida 
alcoólica. Samuel foi 
morto após um disparo 
de espingarda calibre 
.20mm.
  Imagens de 
câmeras de segurança 
mostraram o momen-
to em que duas pesso-
as em um veículo Fiat 

 O prefeito de 
Campos Verdes, Ha-
roldo Naves, doou 
50% de seu salário 
pelo terceiro mês con-
secutivo para ajudar as 
famílias de sua cidade 
durante a pandemia 
do novo coronavírus 
(Covid-19). O valor 
corresponde a cinco 
mil reais ao mês e está 
sendo convertido em 
ações para minimizar 
os impactos sociais 
gerados pela crise de 

 Vários órgãos 
do Estado de Goiás e da 
União estarão unidos 
para garantir o cum-
primento do Decreto 
Estadual, que cancelou 
a Temporada do Ara-
guaia. Durante uma 
reunião, nesta segunda-
-feira, dia 15, comanda-
da pelo presidente da 
Goiás Turismo, Fabrício 
Amaral, foram discuti-
das as ações conjuntas 
que serão realizadas 
imediatamente e ao 
longo do mês de julho 
nos municípios e distri-
tos da Região Turística 
Vale do Araguaia.
 Participaram 
da videoconferência, a 

Uno chegaram até a 
residência da vítima, 
atraíram-na até a porta 
frontal de sua casa e um 
dos indivíduos dispa-
rou contra Samuel que, 
mesmo socorrida pelo 
SAMU, veio a óbito no 
Hospital Municipal. Os 
suspeitos do crime são 
Alessandro Tiago da 
Silva e Rubismar Bar-
bosa dos Santos Ribeiro
 Com as dirigen-
cias feitas pela Polícia 
Civil, um dos autores 
perceber a presença dos 
investigadores próximo 
a sua residência, deci-
diu por apresentar-se 
espontaneamente à au-
toridade policial. Após 
a conclusão do Inqué-
rito, o acusado será re-
metido ao Poder Judici-
ário. Fonte: Polícia Civil

saúde no município.
 B u s c a n d o 
amenizar os efeitos da 
crise econômica gera-
da pelo coronavírus, 
no dia 31 de março 
de 2020, Haroldo Na-
ves, baixou um decre-
to cortando o próprio 
salário em 50%, como 
forma de contribuir 
com a sua cidade nes-
te período de incer-
teza e de queda da 
arrecadação. No mês 
de março o prefeito 

Secretária Estadual de 
Meio Ambiente e De-
senvolvimento Susten-
tável, Andréa Vulcanis; 
a subprocuradora-geral 
de Justiça, Laura Bue-
no; a procuradora da 
República,  Léa Batista; 
os promotores Delson 
Leone Júnior, André 
Luís Ribeiro Duarte, 
Karina D’Abruzzo, Má-
rio Henrique Caixeta, 
Pedro Henrique Silva 
e Augusto Henrique 
Moreno; além do coor-
denador da Operação 
Férias do Corpo de 
Bombeiros de Goiás, te-
nente-coronel Ricardo 
Silveira; comandante 
do Batalhão Ambiental 

Fotos: Divulgação

Obras da Garagem Municipal avançam em Campos Verdes

Pelo terceiro mês consecutivo, Haroldo
Naves repassa 50% do próprio salário para 

enfrentamento da Covid-19

Governo de Goiás define ações para conter 
aglomerações na região do Araguaia

 A construção con-
tribuirá para que os veícu-
los sejam guardados de for-
ma mais segura livrando-os 
do sol e da chuva. O prefei-
to Haroldo Naves esteve na 
frente de obras conferindo 
os avanços dos serviços que 
estão sendo realizados.
 A construção dessa 
nova estrutura visa compor-
tar a frota de veículos que 
ao longo desta administra-
ção aumentado significati-
vamente em comparação a 
outros governos. O valor da 
obra é de R$ 60 mil reais e 
está sendo realizada com re-
curso próprio do município.
 “O município au-
mentou o número de ve-

ículos, por isso estamos 
construindo um novo es-
paço para comportar nos-
sa frota e também oferecer 
um espaço de qualidade 
para os nossos funcioná-
rios públicos”, comentou o 
prefeito Haroldo Naves.
 R e c e n t e m e n t e , 
outro benefício anuncia-
do pelo prefeito Haroldo 
Naves foi a assinatura da 
ordem de serviço para o 
início das obras pavimen-
tação asfáltica em mais ruas 
e avenidas de Campos Ver-
des. Os recursos, que são da 
ordem de 478 mil reais, são 
oriundos de emenda parla-
mentar do Deputado Fede-
ral Lucas Vergílio.

A Prefeitura de Campos Verdes está construindo uma nova estrutura para a garagem municipal com o objetivo de abrigar ônibus 
escolares, maquinários, caminhões, veículos de passeio e equipamentos diversos.

doou 100% do próprio 
salário para ajudar a 
prefeitura na compra 
de Equipamentos de 
Proteção Individual 
(EPI) para auxiliar os 
profissionais de saúde 
que prestam assistên-
cia aos pacientes sus-
peitos de infecção pelo 
novo vírus.
 A medida visa 
economizar gastos, de-
vido à estagnação dos 
setores econômicos e 
concentrar a receita da 

da PM-GO, tenente-co-
ronel Edsson Cândido 
Ribeiro; do prefeito de 
Aruanã, Hermano de 
Carvalho e Roberto 
Teixeira, da Superinten-
dência do Patrimônio 
da União em Goiás. En-
tre os temas discutidos, 
o aumento do efetivo 
policial, barreiras sani-
tárias, campanhas de 
conscientização, apoio 
da Marinha do Brasil e 
ações sociais para aten-
der os ribeirinhos em 
situação de vulnerabili-
dade. 
 O decreto, que 
proíbe acampamentos, 
aglomerações e shows 
ao longo do Araguaia, 

cidade na área da saú-
de e social, durante a 
situação de emergên-
cia devido à pandemia 
do coronavírus.

começa a valer no dia 
1º de julho para evitar a 
expansão da pandemia 
de Covid-19 em Goiás. 
Também estão vedados 
o uso coletivo de bei-
ras de rios, cachoeiras e 
praias formadas no Rio 
Araguaia e seus afluen-
tes e a instalação de es-
truturas temporárias 
de restaurantes, bares, 
banheiros, pontos de 
apoio e quaisquer ou-
tras de atendimento a 
turistas e usuários em 
praias, beiras de rios e 
cachoeiras. Em caso de 
descumprimento, as 
multas previstas variam 
de R$ 1 mil a R$ 500 mil. 
Fonte: Goiás Agora

Fotos: Divulgação
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05 de Junho. Dia do Meio Ambiente.
O nosso compromisso é com essa causa!

A Equinox Gold entende que a confiança e o sucesso da empresa, 
seja nos mercados públicos e nas comunidades em que

operamos é sinônimo de reputação para cumprir as promessas 
de manter o compromisso com a mineração responsável. 

A Equinox Gold está comprometida em manter altos padrões 
ambientais, de segurança e sociais. O desempenho financeiro, 

social e ambiental é igualmente importante para o sucesso.
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À medida 
que os 
números 
crescem,
histórias 
param  
de ser 
contadas.

quando se trata da covid-19, não dá pra relaxar. não espere que números  
se transformem em nomes perto de você. A AngloGold Ashanti Brasil 
continua firme no combate e prevenção, seguindo rigorosamente todas 
as orientações dos órgãos de saúde.

ContriBuA e tAmBém fAçA A suA pArte:

*Essa história é fictícia, 
mas poderia ser real.

Faça a higienização 
correta das mãos.

Use sempre a 
máscara ao sair.

mantenha a distância 
mínima de 1,5 m.

evite qualquer 
aglomeração. 
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