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Saúde Campos Verdes
Prefeito Sávio anuncia nova 

praça para o Setor Papuã, em 
Pilar de Goiás

Prefeitura de Campos Verdes
inicia pavimentação asfáltica 

no Jardim Tropical

O objetivo é testar de forma massiva todos os profissionais 
da saúde que estão na linha de frente de combate e pacien-
tes que apresentam sintomas do coronavírus. Pág. 4

A Prefeitura está pavimentando ruas que ainda não 
são asfaltadas; obras vão transformar a realidade dos 
moradores da área. Pág. 6

Economia
G44 Mineração reaquece

economia de Campos Verdes
e região

Além da geração de centenas de empregos, a empresa 
deve transformar o município no maior centro de lapida-
ção e fabricação de joias da América Latina. Pág. 7

Em Crixás, prefeitura investe
na regularização fundiária da cidade

Promessa de campanha, o programa de legalização de loteamentos está sendo capitaneado pelo vice-prefeito Dr. Junior, e já beneficiou várias famílias dos setores Morada do 
Sol 2, 3 e Lago Azul. Pág. 3
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Reflexão do dia

Por Fernando Arataque 

  Para Pensar
PRA PENSAR...PORQUE NÃO EU... A verdade 
é que, mal nascemos, começamos a morrer. Logo, 
não podemos perder tempo com inutilidades, fa-
zendo escolhas sem pensar nas consequências, 
aceitando o convívio com gente que, ou não nos 
conhece de fato, ou não liga para nossos senti-
mentos. Suportamos – diariamente – pessoas que 
tentam se aproveitar da nossa bondade, deman-
dando muito além da nossa capacidade de aten-
der. Para elas, grande parte do que fazemos ou 
planejamos não tem valor, e é por isso que pre-
cisamos despertar, redirecionando nossa energia 
para quem e o que importa. Cada indivíduo nas-
ce com um potencial único, mas, se vai ou não 

cultivá-lo, depende exclusivamente de sua força de vontade. A paixão é a razão pela 
qual estamos aqui, e escolher abraçá-la é a maior jornada da nossa vida.“Mas nem te-
nho mais idade para fazer as coisas que sempre sonhei”, diriam alguns que me leem. 
Será mesmo, meu amigo, minha amiga? Leonard Cohen, compositor da bela música 
Hallelujah, fez sua primeira apresentação aos 33 anos de idade; Stan Lee, criador do 
Homem-Aranha e do Homem de Ferro, deu vida a sua primeira história em quadri-
nhos com quase 40; Claude Monet pintou o seu primeiro quadro com 42; o escritor 
R.R Tolkien era sexagenário quando publicou O senhor dos anéis; Ginette Bedard, 
aos 81, participou da 12ª maratona consecutiva na cidade de Nova York; Anna Mary 
Moses apareceu na capa da revista Time quando contava 93 anos, isso porque havia 
pintado mais de mil quadros, atividade que iniciara apenas duas décadas antes. E 
não para por aí,tantos outros foram la viram e venceram, que o próximo seja VOCÊ. 
(Edson Mendes)

Por Edson Teixeira Mendes

  Caiu na Rede   Linha do Tempo

Curta nossa página no Facebook
/imprensa.docerrado

Sobre tudo que poderíamos 
ter sido e não fomos!

 Médico, Arquiteta, 
Bombeiro, Professor, Enge-
nheiro, Advogado, Enfer-
meiro, Delegado, Jogador 
de Futebol... Qual era nossa 
resposta quando nos pergun-
távamos o que queríamos ser 
quando crescermos? 
 Crescemos, mas so-
mos? O plano era chegar qua-

se nos trinta com filhos na escola, um belo diploma 
na parede, um carro bacana na garagem de uma casa 
legal, com piscina e jardim de inverno. O plano era 
que aquele primeiro amor durasse para sempre. Que 
nossa faculdade nos fizesse sentir completos, que a 
essa altura do campeonato já teríamos, de fato, en-
contrado um rumo na vida!
 Mas por mais que flores sejam belas, Anjo, 
nem tudo são flores! Talvez tenhamos, nós, vivido 
e idealizado o sonho de uma geração passada. O 
que escolheram pra gente não deu certo. O primeiro 
amor acabou, tal qual tantos outros; aquele canudo 
empoeirado na gaveta não representa nada além de 
um título; o apartamento (alugado) não tem jardim, 
mas tem uma vista legal.  Em muitos casos os filhos 
vieram, mas os pais não estão mais juntos. 
 Parece um contexto triste? Sim, talvez... O ce-
nário não é dos melhores. Mas somos uma geração 
que não desiste de ser feliz. Recusamo-nos a qualquer 
preço ser (e, sobretudo, parecer) infelizes! Rejeitamos 
padrões, quebramos tabus! Vivemos uma geração 
de liberdade, de infinitas possibilidades, de escolhas 
múltiplas! Se for preciso, terminamos relacionamen-
tos, pedimos demissão, compramos passagem só de 
ida, recomeçamos do zero! 
 Vivemos um momento no qual, segundo a 
sociedade, dor deve ser necessariamente passageira. 
Se algo não deu certo, acreditamos – tantas vezes er-
roneamente- que era porque não era para dar! Perde-
mos, tristemente, a sabedoria dos nossos antepassa-
dos. Eles nos ensinaram que, quando algo se quebra, 
devemos tentar consertar antes de substituir. 
 Mas o tempo passa tão rápido, né? Os trinta e 
poucos anos já estão logo aí e as coisas ainda não se 
acertaram! Mas que saber? Talvez tenha sido melhor 
assim! Nós já vivemos tanto em tão pouco tempo! 
São tantas histórias para contar...  Talvez a contagem 
cronológica do tempo contrarie muito o tempo do 
amor. 
 Talvez o nosso bem-querer não seja corres-
pondido da maneira como almejamos;  Devemos, 
entretanto, sempre acreditar que as coisas um dia 
melhorarão! Dias melhores virão! Pode ter certeza de 
que Deus cuida dos Justos! “Não precisa correr tanto; 
o que tiver de ser seu às mãos lhe há de vir!” 

(M. de. A)

Foto: Reprodução

Fanfarra de Crixás desfilando em frente à 
praça Inácio José de Campos (Foto: Década 
de 80)
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Crixás Regularização

Em Crixás, prefeitura investe
na regularização fundiária da cidade

 Com o objetivo 
de garantir o direito 
social à moradiae a se-
gurança jurídica para 
os proprietários de 
imóveis em loteamen-
tos ainda não regulari-
zados no município de 
Crixás, a atual admi-
nistração da prefeitura 
de Crixás tem trabalha-
do de forma incansável 
na execução de um im-
portante Programa de 
Regularização Fundiá-
ria, que tem obtido êxi-
tograças ao empenho 
do prefeito Plínio Paiva 
e seu vice-prefeito Dr. 
Junior Dietz, que foi 
designado pelo prefei-
to para coordenar esse 
trabalho juntamente 
com a senhora Rafaela 
na diretoria do depar-
tamento de arrecada-
ção, o que representa 
o resgate de mais uma 
promessa de campa-
nha dos atuais gestores 
do município.
 Recentemente 
o prefeito Plínio Paiva, 
juntamente com o vi-
ce-prefeito Dr. 
 Junior Dietz 
assinaram a tão sonha-

da regularização fun-
diária do Setor Lago 
Azul, uma importante 
conquista que vai ao 
encontro do anseio dos 
moradores locais, haja 
vista que se tratade um 
loteamento antigo, que 
passou por outras ad-
ministrações, as quais 
não conseguiram a do-
cumentação necessária 
para dar andamento no 
processo, a exemplo do 
licenciamento ambien-
tal.Vale lembrar, que 
outros setores da cida-
de já receberam o be-
nefício, a exemplo dos 
Moradas do Sol II e III.

 Em entrevis-
ta ao nosso periódico, 
Dr. Junior disse que o 
Setor Morada do Sol 
III é um loteamento 
que existe há aproxi-
madamente 12 anos 
e já passou por 2 ges-
tores, antes da atual 
gestão, que nada fize-
ram. “Depois de muita 
luta, pois foram mais 
de 3 anos trabalhando 
de forma incansável, 
conseguimos no ano 
passado a tão espera-
da certidão ambiental 
e,com essa certidão em 
mãos, tivermos condi-
ção de levar a deman-

da para o cartório e as-
sim efetuar o registro. 
Vamos iniciar agora a 
etapa da entrega das 
escrituras”, disse.
 Quest ionado 
sobre a importância 
desse benefício, Dr. 
Junior ressaltou que 
investir na legalização 
dos imóveis da cidade 
é muito importante, 

Promessa de campanha, o programa de legalização de loteamentos está sendo capitaneado pelo vice-prefeito Dr. Junior, 
e já beneficiou várias famílias dos setores Morada do Sol 2, 3 e Lago Azul

pois promove cida-
dania. “Com o lotea-
mento regularizado, 
os moradores dali pas-
sam a ter condições de 
receber os recursos e 
benefícios como água 
encanada, energia, as-
falto, esgoto, o que é 
impossível sem a regu-
larização. Ressalto que 
o prefeito Plínio me 

deu a autonomia para 
correr atrás, com a au-
torização de fazer de 
tudo para regularizar 
aquele bairro e hoje 
nós declaramos que o 
bairro está regulariza-
do, com todas as docu-
mentações. Agradece-
mos a todos os órgãos 
e pessoas envolvidas”, 
comemora.

Foto: Lanuzio Vicente

Fotos: Divulgação

Ao fundo prefeito Plínio com o título de regulariza-
ção em mãos ao lado do vice Dr Junior e Rafaela RC
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Pilar de GoiásSaúde

Prefeitura de Pilar adquire
testes rápidos de diagnóstico de Covid-19

Iniciada as obras de uma nova praça 
no Setor Papuã em Pilar de Goiás

 Para acelerar a 
identificação dos casos e 
promover a maior rastre-
abilidade do Novo Coro-
navírus na cidade, a Pre-
feitura de Pilar de Goiás 
adquiriu kits de testes 
rápidos para a identifica-
ção da Covi-19. Os testes 
serão usados para identi-
ficação rápida da doença 
em pacientes que apre-
sentam sintomas da do-
ença ou tiveram contato 
com pessoas contamina-
das, bem como para a 
verificação dos profissio-
nais de saúde e das for-
ças de segurança, com 
objetivo da manutenção 
da força de atendimento.
 Os exames le-
vam no máximo 30 mi-
nutos para que a análise 
seja realizada, o que vai 
contribuir para que a 
apresentação do resul-
tado aconteça com mais 
agilidade e os dados 

 A Prefeitura de 
Pilar de Goiás iniciou, 
recentemente, a constru-
ção de uma nova praça 
no Setor Papuã. A área 
pública estava vazia e 
sem utilidade pública e 
será transformada em 
um belo espaço para a 
prática de lazer, ativida-
de física e convivência. 
A praça será contempla-
da com academia ao ar 
livre, playground, paisa-
gismo, gramado, pergo-
lado, iluminação de led 
e bancos. A obra está sen-
do realizada com recurso 
próprio e a previsão de 
entrega é para este ano. 

de pessoas infectadas 
possam ser atualiza-
dos mais rapidamente. 
Sabendo que a eficácia 

 “Os moradores 
dessa região já espe-
ravam por essa praça 
há muito tempo e hoje 
o sonho começa a ser 
concretizado. Além de 
melhorar a vida das 
pessoas, essa região 
tem um significado 
afetivo para mim. Co-
nheço bem a realidade 
das pessoas que vivem 
aqui e o quanto elas 
precisam desse espaço 
de lazer”, destacou Sá-
vio Soares após assinar 
ordem de serviço para 
o início da obra.
 Na oportuni-
dade, Sávio destacou 

dos testes não é de 100% 
podendo dar falso posi-
tivo ou falso negativo, 
aquele paciente e/ou 

o quanto é importan-
te investir na qua-
lidade de vida das 
pessoas. “Nesse local 
que estava ocioso e 
sem aproveitamento 
será construída uma 
bela praça, com equi-
pamentos para ativi-
dade física, diversão 
das crianças e lazer 
dos moradores. Além 
de embelezar essa re-
gião, a praça será como 
point para os jovens, 
os idosos, e vizinhan-
ça. Tenho certeza que a 
praça aqui vai propor-
cionar melhor dignida-
de para todos”, frisou.

profissional diagnos-
ticado que apresentar 
sintomas será encami-
nhado para realização 

O objetivo é testar de forma massiva todos os profissionais da saúde que estão trabalhando na linha de frente de combate
e pacientes que apresentam sintomas do coronavírus

do teste em laboratório.
 Segundo a Se-
cretaria Municipal de 
Saúde (SMS), o teste 

consiste na detecção 
qualitativa e diferencial 
de anticorpos IgM e IgG 
do novo coronavírus, 
em uma pequena quan-
tidade de soro, plasma 
ou sangue total. O kit 
fornece um resultado 
rápido e simples, com 
grande sensibilidade e 
especificidade.
 “Fui o primeiro 
a fazer o teste devido 
ter tido contato com pa-
ciente que testou positi-
vo, mesmo estando sem 
sintomas, mas o meu 
teste de negativo. Peço 
a todos que façam a sua 
parte, usando máscara, 
higienizando aos mãos, 
usem alcóol em gel, evi-
tem tocar os olhos, nariz 
e boca e evitem aglome-
rações. Vamos vencer 
juntos essa batalha con-
ta o coronavírus,” co-
mentou o prefeito Sávio 
Soares.

Contra a covid-19, Prefeitura de Pilar 
de Goiás faz sanitização das ruas

 A Prefeitura 
de Pilar de Goiás, por 
meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, 
segue realizando vá-
rias ações de combate 
a propagação da Co-
vid_19. No último dia 
22 de julho, em mais 
uma dessas ações, foi 
dado início aos tra-
balhos de sanitização 
das ruas do municí-
pio.
 De acordo com 
o prefeito Sávio Soa-
res, os trabalhos vão 

atingir todas os bairros 
da cidade e também 
os povoados de Pilar 
Cruz, Cruzeiro, Pilar 
de Ouro entro outros 
locais.
 “Com a união 
de todos, vamos ven-
cer esse terrível inimi-
go invisível, vamos re-
alizar essa sanitização 
em todo o perímetro 
urbano e povoados do 
município, o produto 
utilizado é recomen-
dado pela Anvisa e 
possui uma resposta 

positiva no combate ao 
vírus”, destacou Sávio.
 Sávio também 
reforçou o pedido para 
a população manter os 
cuidados de preven-
ção, “Reforço o pedido 
a todos, usem másca-
ra, higienizem bem as 
mãos com álcool em 
gel e vamos manter o 
distanciamento/iso-
lamento social! Juntos 
vamos vencer! Prote-
ja você e sua família, 
quem ama cuida”, fi-
nalizou.

Fotos: Divulgação

Prefeito Sávio fazendo teste de Covid-19 Kits adquiridos pela prefeitura

Fotos: Divulgação

Homens na ação de sanitização do Covid-19

Fotos: Divulgação



Julho de 2020  |   5 www.imprensadocerrado.com.br

 A força-tarefa 
do Governo de Goi-
ás realizou, neste fim 
de semana (16/07 a 
19/07), mais uma etapa 
do conjunto de ações 
de combate à dissemi-
nação da Covid-19 nas 
regiões turísticas do Rio 
Araguaia. Ao todo, cin-
co autos de infração por 
aglomerações sem ates-
tados ou testes em mãos 
foram lavrados pelas 
equipes, totalizando R$ 
5 mil em multas, além 
de uma autuação por 
montagem de estrutura 
irregular, com multa de 
R$ 15 mil.
 Foi a terceira 
semana dos grupos de 
fiscalização na região 
do Rio Araguaia. A ope-
ração do Governo de 
Goiás reúne Secretaria 
do Meio Ambiente e De-
senvolvimento Susten-
tável (Semad), Batalhão 
Ambiental da Polícia 
Militar, Corpo de Bom-
beiros, Goiás Turismo 
e participação do Mi-
nistério Público Federal 
(MPF) e prefeituras mu-
nicipais. Três localida-
des concentram as abor-
dagens: distrito de Luiz 
Alves, em São Miguel 
do Araguaia, distrito de 

 O balanço se-
mestral da Secretaria 
de Estado da Seguran-
ça Pública (SSP) mos-
tra que Goiás segue 
avançando no combate 
à violência. Todos os ín-
dices de criminalidade 
continuam caindo no 
Estado. Desde o início 
da gestão do governa-
dor Ronaldo Caiado os 
roubos a instituições 
financeiras vem sendo 
duramente combatidos.
 Há 15 meses 
nenhum roubo a ban-
co ou caixa eletrônico 
foi registrado. A última 
ocorrência foi em abril 
de 2019. O resultado re-
flete o trabalho baseado 
na integração, inteligên-
cia e integridade desen-
volvido pela segurança 
pública em Goiás, que 
vem adquirindo exper-
tise no combate a essa 
modalidade criminosa.
 “Nós estamos 
chegando a índices ini-
magináveis no Estado. 
A cada mês, estamos 
superando mais. Não 
daremos espaço para a 
criminalidade em Goi-
ás”, com essas palavras 
o governador exaltou o 
combate diário e con-
tinuado das forças de 

São José dos Bandeiran-
tes, em Nova Crixás, e o 
município de Aruanã.
 A temporada 
de 2020 do Araguaia, 
tradicional destino tu-
rístico das férias de 
julho, foi oficialmente 
cancelada para evitar a 
expansão da pandemia 
de Covid-19 em Goi-
ás. O decreto, assinado 
pelo governador Ro-
naldo Caiado no último 
dia 10 de junho, a partir 
de consultas a municí-
pios, instituições públi-
cas e entidades repre-
sentativas da sociedade, 
proibiu a realização dos 
acampamentos, eventos 
como shows musicais, 
festas, caminhadas eco-
lógicas, passeios ciclísti-

segurança goianas. À 
frente da SSP-GO, o 
secretário Rodney Mi-
randa destacou que o 
combate à violência, ao 
crime organizado e à 
corrupção são políticas 
do Estado, que atendem 
às determinações de 
Caiado. “São números 
do Governo do Estado, 
capitaneado pelo gover-
nador Ronaldo Caiado. 
É uma determinação 
expressa do governador 
que sigamos esta linha”, 
ressaltou.
 Mesmo duran-
te a pandemia do novo 
coronavírus as forças 
policiais mantiveram o 
ritmo de trabalho, se-
guindo todos os proto-
colos de segurança sani-
tária, a fim de preservar 
os profissionais. “Conti-
nuamos na mesma mar-

cos, corridas, realização 
de espetáculos. 
 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.
 Desde o último 
dia 1º de julho a mobi-
lização de acampamen-
tos e estruturas na beira 
do rio poderão ser mul-
tados de acordo com o 
artigo 03 do decreto. Co-
municação Semad 

cha pré-covid. Nossos 
profissionais não arre-
daram um milímetro no 
combate à violência no 
Estado de Goiás”, ob-
servou o secretário.
 Na comparação 
entre os primeiros seis 
meses deste ano com 
igual período do ano 
passado, a segurança 
pública alcançou índi-
ces importantes, com 
redução em todas as 
modalidades de roubo, 
com destaque para rou-
bo de veículos (38,29%), 
seguido de roubo de 
carga (34,95%), a pe-
destres (29,13%) e a 
residências (19,58%). 
Os registros de furto 
também apresentaram 
queda: 24,39% de veí-
culos, 3,58% a comér-
cios, 24,05% a pedestres 
e 23,59% a residências.

Nova Mineradora chega em
Campos Verdes e gerará mais emprego e renda

Força-tarefa intensifica
fiscalização no Araguaia

Inteligência e integração das
polícias zeram roubos a bancos

 Nesta última 
segunda-feira (27), o 
prefeito Haroldo Na-
ves recebeu em seu 
gabinete os geólogos e 
engenheiro da Agro In-
ternacional de Impor-
tação e Exportação/
Agro Soh que reabrirão 
as operações de mine-
ração na antiga Mina 
Barão. 
 Desde 2017, 
Campos Verdes tem 
sido escolhida para a 
instalação de novas mi-
neradoras de capital in-
ternacional e nacional. 
A valorização tornou 
rentáveis as minas com 
teor de pedras preciosas, 
e os incentivos dados 
pela prefeitura através 
do modelo da ‘Gestão 
Empreendedora’, im-

plementado pelo prefei-
to Haroldo Naves, tem 

transformado o muni-
cípio nos últimos anos, 

atraindo novos investi-
dores, gerando emprego 

e renda para centenas de 
famílias. 

 Segundo dados 
de estudos geológicos 
da prefeitura, cerca de 
90% das esmeraldas 
ainda estão no subso-
lo do município e não 
foram exploradas devi-
damente. 
 “Atrair novos 
investidores para Cam-
pos Verdes que gerem 
emprego e renda para 
a nossa comunidade 
é um dos meus prin-
cipais objetivos. Gra-
ças ao empenho dessa 
gestão conseguimos 
reativar a mineração de 
esmeraldas e em breve 
nossa cidade contará 
com mais um empreen-
dimento que será insta-
lado na mina barão,”-
comentou o prefeito 
Haroldo Naves.

 Campos Verdes Emprego

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Fotos: Divulgação

Prefeito Haroldo com representantes da Agro Internacional de Importação e Exportação/Agro Soh

Área da antiga mina Barão
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Campos VerdesInfraestrutura

PILAR DE GOIÁS DESEN-
VOLVIMENTO MINERAL 
S.A.(PGDM), inscrita no 
CNPJ: 21.823.063/0001-
18, tornapúblico que re-
quereu da Secretaria de 
Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável 
do Estado de Goiás –SE-
MAD, a Renovação da Li-
cença de Funcionamento 
da Barragem de Conten-
ção de Rejeitos, localizada 
na rodovia GO-154 km 02, 
Zona Rural, no município 
de Pilar de Goiás – GO.

Prefeitura de Campos Verdes
inicia pavimentação asfáltica no Jardim Tropical

 Nessa fase da 
obra está sendo rea-
lizado o banho de li-
gação do asfalto, que 
consiste na aplicação 
de material betumino-
so (emulsão) sobre o 
terreno compactado, 
antes da execução do 
revestimento asfáltico, 
com a finalidade de fa-
zer a ligação e permitir 
condições de aderên-
cia entre esta camada 
e o revestimento a ser 
aplicado.
 O serviço de 
pavimentação asfáltica 
já está em andamento e 
acabará com o incômo-
do gerado pela poeira 
em dias secos e a lama 
em períodos chuvosos 
que logo fará parte do 
passado de moradores 
que têm suas casas em 
ruas de terra.
  As obras vão 
desde a implantação 
de pavimentação em 
bairros que estão sen-
do urbanizados pela 

No setor, a Prefeitura está pavimentando ruas que ainda não são asfaltadas; obras vão transformar a realidade dos
moradores da área promovendo mais mobilidade e qualidade vida para a população

primeira vez em sua 
história até a recupe-
ração de pavimento 
em localidades onde 
as vias estavam da-
nificadas em razão 
do longo tempo sem 
novos investimentos, 
além da construção de 
meio-fio e calçadas. 
Cerca de 100 mil me-
tros quadrados de as-
falto serão aplicados 
nas ruas e avenidas 
da cidade de Campos 
Verdes.

Juiz Eleitoral julga improcedente
denúncia contra prefeito Sávio e Marlenilton

 Tramitou na 39ª 
Zona Eleitoral, em Ita-
paci, uma representação 
feita pelo Diretório do 
PSDB de Pilar de Goiás 
em desfavor o prefeito 
Sávio Soares e o pré-can-
didato a prefeito de sua 
base, Marlenilton. A ale-
gação dos denunciantes 
é que os denunciados 
teriam cometido crime 
de propaganda eleitoral 
antecipada em publica-
ções do prefeito Sávio, 

em suas redes sociais, 
nas quais manifesta seu 
apoio ao pré-candidato 
Marlenilton.
 Na representa-
ção, a sigla partidária 
pede a condenação de 
ambos os denunciados 
por propaganda eleitoral 
extemporânea e, durante 
julgamento da ação pro-
tocolada pelos denun-
ciantes, o Juiz Eleitoral 
julgou improcedente a 
representação, pois o ar-

A representação foi feita pelo diretório do PSDB de Pilar de Goiás, alegando que o prefeito e o
pré-candidato a prefeito fizeram propaganda eleitoral extemporânea

Foto: Divulgação

tigo 36-A da Lei das Elei-
ções permite esse tipo de 
manifestação, inclusive a 
exaltação das qualidades 
pessoais dos pré-can-
didatos, bem como do 
apoio político.
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G44 Mineração reaquece
economia de Campos Verdes e região

 Desde que che-
gou ao município de 
Campos Verdes, há 
cerca de dois anos, a 
G44 Mineração vem 
colaborando de forma 
significativa para o 
fomento da economia 
local e, consequente-
mente, para a melhoria 
da qualidade de vida 
daquela comunidade, 
por meio de um auda-
cioso projeto que visa 
a extração e beneficia-
mento de esmeraldas, 
a qual será transfor-
mada em belas jóias. 
O empreendimento, 
que está em sua fase 
final de construção, 
já é considerado uma 
das maiores plantas de 
exploração e beneficia-
mento de pedras pre-
ciosas do País e deve 
transformar o municí-
pio de Campos Verdes 
no maior polo de lapi-
dação de esmeraldas e 
fabricação de joias da 
América Latina.
 Até o momen-
to, a G44 Mineração 
gerou mais de 400 em-
pregos diretos e outras 
centenas de empregos 
indiretos no municí-
pio, o que contribuiu 
para o reaquecimento 
do comércio local, for-
talecendo assim a eco-
nomia da região. Na 
cidade conhecida como 
a capital mundial das 
esmeraldas, foi reali-

zado pela G44 um alto 
investimento em tec-
nologia para captação 
mineral do solo, além 
da edificação do prédio 
do centro de lapidação, 
fábrica de joias e planta 
industrial. Ainda fo-
ram feitos altos inves-
timentos na área das 
minas subterrâneas de 
esmeraldas, pois as pe-
dras preciosas estão a 
200 metros de profun-
didade. Estima-se que 
mais de R$ 100 milhões 
já foram investidos 
neste projeto.
 Além da gran-
de geração de em-
pregos na construção 
civil, a G44 também 

tem contribuído para 
a qualificação profis-
sional de muitos mo-
radores do município, 
habilitando-os para o 
mercado de trabalho 
por meio de seu Cen-
tro de Lapidação, que 
oferece treinamento 
em equipamentos de 
última geração, com 
tecnologia de ponta, 
o que configura uma 
ação de desenvolvi-
mento social a qual 
visa garantir uma mão 
de obra especializada. 
Vale lembrar que esta 
mão de obra está sen-
do utilizada pela pró-
pria empresa. Ao todo, 
41 alunos receberam 

gratuitamente o curso 
de lapidador de 88 ho-
ras, além de uma bolsa 
de R$ 300 reais, e já fo-
ram contratados pela 
empresa e estão traba-
lhando.
 Contentes com 
a oportunidade de 
atuar nesse projeto, 
alguns colaboradores 
da G44 Mineração re-
centemente deram um 
depoimento em vídeo 
institucional da em-
presa, no qual mani-
festaram suas alegrias 
em fazer parte desse 
projeto promissor. Veja 
o que disse alguns de-
les: “A G44 veio para 
somar e nós estamos 

Além da geração de centenas de empregos, a empresa deve transformar o município no maior centro de lapidação
e fabricação de joias da América Latina

aqui trabalhando em 
prol do seu fortaleci-
mento, pois trata-se de 
uma empresa muito 
importante para nosso 
município e região”, 
diz o eletricista Didi. 
Para o engenheiro Ke-

nnedy Correia, parti-
cipar desse projeto é 
gratificante, especial-
mente por ter conhe-
cido o Saleem e sua 
esposa Josy e a visão 
de mundo que os dois 
têm. “Eles surpreen-
dem a gente cada dia 
que passa. Quando 
começamos o projeto, 
inicialmente era para 
ser uma unidade pe-
quena e isso começou 
a crescer. Cada vez que 
viajavam traziam uma 
nova visão e hoje esta-
mos com toda essa es-
trutura que agrega tec-
nologia e segurança”, 
afirma o engenheiro.
 De acordo com 
o encarregado de son-
dagem da empresa, 
Fábio Oliveira, a espe-
rança é que a região se 
desenvolva muito em 
um futuro próximo, 
através da G44, que em 
sua opinião já tem le-
vado muito desenvol-
vimento para a região.

Foto do parque industrial da G44 em Campos Verdes

Fotos: Lanuzio Vicente
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