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Pilar de Goiás Campos Verdes
Secretaria municipal da saúde 

desenvolve uma série de ações 
contra a Covid-19

Ferrovia da Integração
Centro-Oeste vai sair do papel

e beneficiará município

Todas as medidas cabíveis e necessárias para conter a 
disseminação da doença no município foram tomadas 
pela pasta, e os resultados são positivos. Pág. 6

O Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu renovar 
a concessão da Ferrovia Vitória-Minas, da Companhia 
Vale, ligando Água Boa (MT) a Mara Rosa(GO). Pág. 6

Eleições 2020
MDB de Santa Terezinha

tem número recorde de pré-
candidatos a vice-prefeito

De acordo com a direção do partido, 11 nomes se colo-
caram à disposição como pré-candidatos, para compor a 
vaga de vice-prefeito na chapa majoritária. Pág. 3

Caiado assina ordem de 
serviço para pavimentação da GO-347

A obra será realizada no trecho de 38 km entre Santa Terezinha de Goiás  e Nova Iguaçu de Goiás. A expectativa é de que a pavimentação seja finalizada em seis meses. Pág. 7
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Reflexão do dia

Por Fernando Arataque 

  Para Pensar
PRA PENSAR... AS LEIS NO TEMPO... Algumas 
leis curiosas que vigoraram nos primórdios da hu-
manidade e tendo algumas como avançadas para 
a época. A Lei Brehon é o corpo da antiga lei nati-
va irlandesa que geralmente funcionava nas áreas 
gaélicas até a conclusão da conquista inglesa da Ir-
landa no início do século XVII. As Leis Brehon da 
Irlanda estavam muito à frente de seu tempo. Elas 
foram colocadas em pergaminho pela primeira vez 
no século 7 e receberam o nome daqueles advoga-
dos errantes, os Brehons. A seguir algumas delas... 
O credor que retém seu broche, seu colar de seus 
brincos como garantia contra seu empréstimo deve 
devolvê-los para que você possa usá-los na grande 

assembleia. Ou ele será multado por sua humilhação... Para as melhores terras aráveis, 
o preço é de 24 vacas. O preço da terra seca e grosseria é de 12 vacas secas... Primeiro 
de fevereiro é o dia em que marido e mulher podem decidir abandonar o casamento... 
O marido que, por apatia, não vai para a cama da esposa, deve pagar uma multa... Se 
uma mulher grávida anseia por um bocado de comida e seu marido não oferece, por 
avareza ou negligência, ele deve pagar uma multa... Se uma mulher marcar um encontro 
com um homem para ir até ela em uma cama ou atrás de um arbusto, o homem não é 
considerado culpado, mesmo que ela grite. Se ela não concordou com um encontro, no 
entanto, ele é culpado assim que ela gritar... Não são permitidas discussões de tolos, bê-
bados ou mulheres na casa do médico quando um paciente está se curando lá. Nenhuma 
má notícia deve ser trazida e nenhuma conversa ao redor do leito. Nenhum grunhido 
de porcos ou latidos de cachorros lá fora... Quem quer que bata à sua porta, você deve 
alimentá-lo e cuidar dele sem fazer perguntas... É ilegal dar a alguém comida que foi en-
contrada com um rato ou doninha morto... Um leigo pode beber seis canecas de cerveja 
com seu jantar, mas um monge pode beber apenas três canecas. Isso é para que ele não 
fique embriagado quando chegar a hora da prece. (Edson Mendes)

Por Edson Teixeira Mendes

  Caiu na Rede   Linha do Tempo

Curta nossa página no Facebook
/imprensa.docerrado

 “ Em todas as épocas em qualquer socieda-
de, sábios foram punidos e rejeitados, simplesmen-
te porque não podem ser forçados a viver de forma 
mecânica e automática..
 Pessoas inteligentes estão sempre buscando 
sua individualidade, mas não porque elas são egoís-
tas e rejeitam qualquer outra forma de pensamento, 
mas porque pensam por si próprias.
 Pessoas inteligentes sempre parecem rebel-
des e desobedientes aos olhos da maioria, e por isso, 
acabam criando um ambiente desconfortável e irri-
tante a maioria medíocre da humanidade.
 Pessoas inteligentes amam viver em liberda-
de, pois entendem que a sabedoria vem pelo amor a 
liberdade, do contrário, entendemos que a ignorân-
cia é a idolatria das grades e as correntes, mas não 
adianta explicar isso a maioria das pessoas que não 
sabem usar sua inteligência.
 As pessoas que tem a ousadia de usar sua 
inteligência e pensam por si mesmas mostram-se 
perigosas para a ‘matrix’, pois elas são vistas como 
inimigas pelos poderosos que comandam a socieda-
de e o sistema.
 Pessoas inteligentes que pensam por si mes-
mas são perigosas para governos, igrejas, nações, 
grupos, corporações, ou seja, são perigosas para 
qualquer tipo de servidão.
 O fato é, que poucos aceitam sua própria 
grandeza, preferem a pequenez da servidão pelo 
medo da liberdade, preferem ser comandadas a ser 
o seu próprio comandante, de forma que passam a 
vida buscando felicidade e se tornam dependentes 
do sistema..
 Tente imaginar uma sociedade onde pessoas 
pensam por si mesmas e descobrissem que não pre-
cisam depender de governos, igrejas, corporações 
ou quaisquer grupos?
 Um homem em si, é a imagem e semelhança 
de Deus, é a própria chama viva, indomável, impa-
rável e destemida, enfim, um homem sábio que pen-
sa por si mesmo, prefere mil vezes morrer como um 
homem do que viver como um robô ou como um 
escravo.
 Vivemos uma nova era e economia, conheci-
mento e sabedoria é LIBERDADE, por isso merece 
ser compartilhado.”

(M. de. A)

Foto: Reprodução

Foto do ano 2000: Comício político em San-
ta Terezinha, regado a cerveja. Ato vedado 
pela justiça nos dias de hoje. 
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Santa Terezinha de Goiás Eleições 2020

Eleições 2020: MDB de Santa Terezinha tem
número recorde de pré-candidatos a vice-prefeito

De acordo com a direção do partido, 13 nomes se colocaram à disposição como pré-candidatos,
para compor a vaga de vice-prefeito na chapa majoritária

 Os grupos políticos 
já estão com seus pré-candi-
datos a prefeito praticamen-
te consolidados em Santa 
Terezinha de Goiás, mas as 
vagas de vice-prefeito ainda 
não estão definidas e mui-
tos nomes são cogitados nos 
bastidores políticos.
 A maior movimen-
tação tem sido no MDB, 
cujo seu pré candidato para 
as eleições municipais será 

Sillas Humberto. A sigla, 
segundo sua direção, con-
ta com 13 possíveis candi-
datos a vice para compor 
a sua chapa. “Várias lide-
ranças colocaram o nome a 
disposição, como pré-can-
didatos e isso mostra a con-
fiança em nosso projeto”, 
disse o presidente do par-
tido Sillas Humberto aos 
nossos repórteres.
 Questionado por 

nossa reportagem se não 
seriam muitos candidatos 
para uma só vaga, o diri-
gente partidário disse que 
isso mostra o apreço que as 
lideranças locais têm pelo 
partido. Ainda segundo o 
presidente, está sendo acor-
dado entre todos os postu-
lantes ao cargo de pré-can-
didatos a vice, que o nome 
que melhor despontar em 
pesquisas de opinião pú-

blica deverá ser o indicado. 
A escolha do nome deve 
ocorrer antes da convenção 
do partido, que deve ocor-
rer até dia 16 de setembro. 
A direção do MDB disse 
que a vontade popular será 
levada em consideração. 
Veja quem são os postulan-
tes ao cargo de vice-prefei-
to na chapa majoritária do 
MDB de Santa Terezinha 
de Goiás:

Alair NottoHenrique Bailona

Suelio da Frutaria 

Carlinhos

Jair do Opção

Tião Aguiar

Ditinho da Oficina

Moises Moreira 

Valdeci Porte 

Dr. Flávio

Professora Mab

Rubismar do Economia 

Zé Antonio do Posto
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Pilar de GoiásEleições 2020

 Convenção do DEM de Pilar de Goiás
é marcada para 04 de setembro

 De acordo com 
o calendário eleitoral, as 
convenções municipais 
para as eleições de 15 
de novembro podem ser 
realizadas entre 31 de 
agosto e 16 de setembro, 
e os Democratas de Pilar 
de Goiás já definiram a 
data, 04 de setembro. O 
anúncio foi feito oficial-
mente nas redes sociais, 
por meio de uma con-
vocação publicada pelo 
presidente do diretório 
municipal da sigla, Dr. 
Sávio Soares.
  Na ocasião, 
ocorrerá a deliberação 
partidária para eleição 
majoritária, além da 
apresentação, discussão 
e aprovação do nome 
da coligação, se houver, 
e sorteio do número dos 
candidatos aos cargos no 
Legislativo Municipal.

  O ato deve ho-
mologar ainda os no-

mes de Marlenilton 
Machado e Dr. João Ri-

cardo, respectivamente 
pré-candidatos a pre-

O ato deve ratificar o nome de Marlenilton Machado, pré-candidato a prefeito e Dr. João Ricardo, pré-candidato 
a vice-prefeito na disputa majoritária

feito e vice-prefeito pela 
sigla, haja vista que o 

nome dos dois foi con-
sagrado pelo partido 
desde o dia 27 de abril.
 Vale lembrar, 
que a escolha do pré-can-
didato a prefeito pelo 
DEM de Pilar de Goiás 
se deu após um amplo 
diálogo com lideranças 
políticas locais, com o 
presidente do DEM, Sá-
vio Soares e membros do 
diretório local. 
 Na convocação, 
o presidente da agre-
miação destaca que 
vários outros assuntos 
de interesse partidário 
e eleitoral farão par-
te da ordem do dia. O 
ato acontecerá nas de-
pendências da Câmara 
Municipal, às 09h00 e, 
de acordo com o presi-
dente, seguirá todos os 
protocolos de seguran-
ça contra a Covid-19.

Covid-19: Sec. da Saúde de
Crixás adere ao Dados do Bem

Lideranças parabenizam
Eli Gueiroba por seu aniversário

 Em Goiás, um 
aplicativo de celular 
que recebe o nome de 
“Dados do Bem” tem 
ajudado a controlar o 
avanço da Covid-19 e, 
de acordo com infor-
mações levantadas pelo 
Imprensa do Cerrado, 
78 municípios goianos 
foram escolhidos para 
se habilitarem, entre eles 
o município de Crixás, 
que prontamente assi-
nou o termo de adesão 
para o uso da tecnologia, 
com o objetivo de con-
trolar, mapear e auxiliar 
a população crixaense 
nas providências neces-
sárias para encaminhar 
testes e condutas para a 
não proliferação do ví-
rus da Covid-19.
 De acordo com 
a secretária municipal 
da saúde, Fernanda 
Feitosa, o Dados do 
Bem é uma ferramen-
ta inovadora que tem 
feito a diferença no 
combate à doença em 
Goiás. “Esse aplicativo 
pode ser baixado gra-
tuitamente e é capaz de 
fazer uma autoavalia-
ção, na qual o cidadão 
responderá perguntas 

 O aniversário de 
53 anos do líder político 
crixaense foi lembrado 
por diversas autoridades 
políticas do Estado, entre 
elas o senador Vanderlan 
e a secretária estadual da 
cidadania Lúcia Vânia
 No último dia 11 
de agosto o presidente do 
diretório municipal do 
PSB do município de Cri-
xás, Ely Pereira Antunes, 
popularmente conhecido 
por Ely Gueiroba, com-
pletou 53 anos de idade e 
essa data não passou des-
percebida por diversas 
autoridades políticas do 
estado, entre elas o sena-
dor Vanderlan Cardoso 
e a ex-senadora e atual 
secretária de estado da ci-
dadania Lúcia Vânia, que 
dedicaram um pouco de 
seus tempos para gravar 
um vídeo, no qual para-
benizaram o líder político 
crixaense pela passagem 
de seu aniversário.
 Além de Van-
derlan e Lúcia Vânia, 
quem também fez ques-
tão de cumprimentar Ely 
Gueiroba foi o deputa-
do federal Elias Vaz, o 
presidente estadual do 
PSB Pastor Vanderlan, o 

simples, como se apre-
senta algum sintoma e 
como está seu quadro 
de saúde. Nós, que não 
medimos esforços para 
combater essa doença, 
não pensamos duas ve-
zes na hora de aderir a 
esse programa”, disse a 
secretária. 
 Ao baixar o 
aplicativo, o cidadão 
deve cadastrar seus da-
dos pessoais ativando 
a localização e depois 
responder às pergun-
tas. O próprio aplicati-
vo fará uma triagem e, 
caso se enquadre nos 
critérios, a pessoa re-
cebe um convite para 
fazer o teste RT-PCR. O 
material coletado será 
enviado para análise 
na Fundação Fiocruz. 
Caso o resultado seja 
positivo, o usuário in-
dicará 5 pessoas com 
quem tenha mais con-
tato e cada um dos in-
dicados receberá uma 
mensagem, no celular, 
com um convite para 
fazer o teste também. A 
maioria dos participan-
tes não será testada, 
mas todos estarão con-
tribuindo para o mape-

ex-prefeito de Inhumas 
Avelar Vaz, o vice-prefei-
to de Crixás Dr. Junior, o 
médico Dr. Carlos, entre 
várias outras lideranças 
políticas de âmbito esta-
dual e municipal. 
 Cidadão muito 
conhecido no município 
de Crixás, Ely Gueiroba 
recebeu também o cari-
nho da população local. 
Sua trajetória dentro do 
PSB foi ressaltada por to-
dos os que o cumprimen-
tou por seu aniversário, 
destacando a importân-
cia de seu trabalho.
 Em entrevista 
ao nosso periódico, Ely 
Gueiroba, que há 10 anos 

amento da covid-19.
 Lançado ofi-
cialmente em Goiás há 
pouco mais de 30 dias, 
o aplicativo Dados do 
Bem já conta com mais 
de 60 mil downloads e 
tem ampliado conside-
ravelmente o número 
de testagem e monito-
ramento do novo co-
ronavírus. O Dados do 
Bem tem sido eficaz no 
combate a doença, mas 
as autoridades chamam 
a atenção para evitar o 
uso indevido por meio 
de pessoas de má fé, 
ressaltando que o apli-
cativo não manda men-
sagens pelo Whats App 
e nem via SMS e que 
todo o contato com o 
usuário é feito pelo pró-
prio aplicativo.

coordena o PSB crixaen-
se, disse que o carinho 
recebido em seu aniver-
sário o deixou muito 
lisonjeado, e ressaltou. 
“Mesmo Vanderlan es-
tando em outro partido 
mantenho um vínculo 
de amizade com ele. Por 
isso ele fez questão de 
nos cumprimentar. 
 Agradeço o ca-
rinho de nossa secretária 
Lúcia Vânia, outra amiga 
de longas datas, e de to-
dos aqueles que tiraram 
um tempinho para me 
cumprimentar. Meus 
agradecimentos especiais 
à comunidade de Cri-
xás”, disse Gueiroba.

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Foto: Lanuzio Vicente
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G44 Brasil S.A. Mineração

G44 Mineração recebe visita
do Presidente da Cooperativa Mineral da Bahia

 Na manhã do 
último dia 28 de agosto, 
sexta-feira, o presidente 
da Cooperativa Mineral 
da Bahia – CMB Hum-
berto Alves de Meneses 
esteve em Campos Ver-
des numa viagem oficial 
que teve o objetivo de 
buscar novos conheci-
mentos e parcerias para 
o setor de produção mi-
neral. A CMB, que pos-
sui 448 cooperados, tem 
sede localizada em Ser-
ra de Carnaíba, Pindo-
baçu/BA e é detentora 
da permissão de lavra 
garimpeira de uma das 
maiores jazidas de es-
meraldas do mundo, 
onde 62 minas possuem 
permissão da CMB para 
exploração mineral, das 
quais cerca 30 se encon-
tram em operação no 
momento, com algumas 
produzindo. O número 
está reduzido por conta 
da pandemia causada 
pela Covid-19.
 Acompanhado 
do assessor de comuni-
cação social Lucivaldo 
Cunha, o presidente es-

teve primeiramente no 
gabinete do prefeito Ha-
roldo Naves, com quem 
conversou sobre as po-
líticas públicas voltadas 
para a mineração e, em 
seguida, seguiu para a 
G44 Mineração, onde 
foi recebido pelo gerente 
de compras da empresa 
Fidelis Carmo e pelo re-
presentante  da empre-

sa Marciel Escobar, que 
apresentaram todo o es-
paço do empreendimen-
to ao visitante, incluindo 
a metalúrgica onde são 
produzidas as máquinas 
da oficina de lapidação, 
escola de lapidação, shaft 
da mina, entre outros. 
 Vale lembrar, 
que o empreendimento 
se encontra com um nú-
mero reduzido de cola-
boradores, por conta da 
pandemia.
 Em entrevista 
ao núcleo de mídia da 
G44, Humberto Meneses 
destacou a grandiosida-
de do projeto que está 
sendo implementado 

Humberto Meneses esteve em Campos Verdes para conhecer de perto o projeto da empresa, especialmente 
o setor de lapidação das esmeraldas e produção de joias

em Campos Verdes pela 
holding empresarial. 
“Fiquei realmente im-
pressionado por tudo o 
que vi aqui. Um projeto 
futurista e inovador que 
sem sombras de dúvidas 
será crucial para o de-
senvolvimento da mine-
ração de esmeraldas em 
Campos Verdes e região. 
Vejo que o presidente da 
empresa Saleem Ahmed, 
e sua esposa e vice-presi-
dente, Josy Escobar são 
pessoas visionárias. Um 
projeto muito aguerri-
do”, diz Meneses.
 Q u e s t i o n a d o 
sobre a possibilidade de 
parcerias futuras entre 
CMB e G44 Mineração, 
o presidente Humberto 
disse: “Estou à frente da 
presidência de uma co-
operativa, que atua em 
um garimpo que tem 
condições de fornecer 
a matéria prima para a 
produção das joias, caso 
a produção local não seja 
suficiente, mas quero 
lembrar que vim aqui re-
presentando a diretoria e 
448 cooperados da CMB. 
Volto com muito entu-
siasmo e vou apresentar 
aos diretores nossos tudo 
o que vi, inclusive a utili-
zação do rejeito mineral 
na produção de artefatos 
de construção e o projeto 
de lapidação, que agrega 
valores a nossa gema. Foi 
uma visita muito produ-
tiva. O prefeito Haroldo 
também nos repassou 
muitas experiências po-
sitivas. Tudo será pas-
sado pela diretoria. Em 
outra oportunidade, 
quando essa pandemia 
passar, voltaremos com 
uma comitiva maior e 
esperamos receber a vi-
sita de representantes 
da empresa em Serra de 
Carnaíba também. Agra-
deço a todos pela hospita-
lidade”, finaliza.

Fotos: Lanuzio Vicente/ Lucivaldo Cunha

Presidente da CMB, Humberto Menezes, acompanha a criação de uma máquina 
para lapidação na metalúrgica da G44
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Pilar de GoiásSaúde

Em Pilar de Goiás, secretaria municipal da saúde
desenvolve uma série de ações contra a Covid-19

Ferrovia da Integração Centro-Oeste vai sair do papel
e beneficiará município de Campos Verdes

Goiás implanta Carteira de Identidade Digital

 Desde o início 
da pandemia causada 
pelo novo coronavírus 
(Covid-19), há pouco 
mais de sete meses, a 
secretaria municipal da 
saúde de Pilar de Goiás 
planejou e executou di-
versas ações e medidas 
para conter sua disse-
minação no município. 
Uma das primeiras 
medidas foi o estabele-
cimento do isolamento 
social para restringir a 
circulação de pessoas 
nas ruas e paralização 
das aulas, bem como a 
suspensão de torneios 
de campeonatos espor-
tivos, em parceria com 

 O Tribunal 
de Contas da União 
(TCU) decidiu renovar 
a concessão da Ferro-
via Vitória-Minas, da 
Companhia Vale. Com 
isso devem começar 
em 2021 as obras da 
Ferrovia que vai trans-
portar cerca de 15 mi-
lhões de toneladas 
de grãos do Vale do 
Araguaia até a Ferro-
via Norte-Sul, ligando 
Água Boa (MT) a Mara 
Rosa(GO). 
 A Fico é parte 

 D o c u m e n t o 
terá requisitos espe-
cíficos de segurança e 
de funcionalidade para 
permitir checagem dos 
dados pelas autorida-
des com ou sem cone-
xão com a Internet.
 O governador 
Ronaldo Caiado acaba 
de implantar em Goiás 
a Carteira de Identida-
de em meio eletrônico 
– também chamada de 
Carteira de Identidade 
Digital, RG eletrônico 
ou RG Digital. A novi-

a secretaria municipal 
da educação.
 Além disso, 
também foi feita a sani-
tização de ruas e prédios 
públicos, aquisição de 
equipamentos de pro-
teção para servidores, 
distribuição de álcool 
em gel 70% e mascaras 
para as famílias pilaren-
ses, aquisição de totens 
com álcool em gel que 
foram instalados em 
repartições públicas, 
aquisição de testes rá-
pidos para diagnóstico 
da Covid-19 para testar 
todos os profissionais 
da saúde, entre outras 
ações.

do contexto do projeto 
da Ferrovia Transoceâ-
nica, que busca conec-
tar o litoral atlântico 
brasileiro ao litoral 
peruano do Oceano 
Pacífico. O Tribunal 
de Contas da União 
autorizou a renovação 
antecipada dos con-
tratos de concessão 
da estrada de ferro 
Vitória-Minas e da es-
trada de ferro Carajás, 
as duas administradas 
pela vale. Os novos 
contratos preveem in-

dade veio por meio do 
decreto 9.705, publica-
do no suplemento do 
Diário Oficial na noite 
da última segunda-fei-
ra, dia 24.
 O documento 
será expedido pelo Ins-
tituto de Identificação 
da Polícia Civil, com re-
quisitos específicos de 
segurança e de funcio-
nalidade para permitir 
a checagem dos dados 
pelas autoridades com 
ou sem conexão com a 
Internet. 

 De acordo com 
a secretária municipal 
da saúde, Dra. Juliana 
Peixoto, as ações de 
combate ao novo co-
ronavírus foram se in-
tensificando de acordo 
com as necessidades 
e isso contribuiu para 
o controle do número 
de casos. “Agradece-
mos a população que 
nos ajudou sempre no 
momento mais difícil 
de enfrentamento da 
doença, obedecendo as 
orientações dos órgãos 
competentes e cum-
prindo os protocolos 
de segurança. Vamos 
continuar nessa luta de 

vestimentos de R$ 21 
bilhões. E parte des-
te valor vai ser usado 
na construção de uma 
nova ferrovia, a Fico-
-Ferrovia de Integra-
ção Centro-Oeste, que 
vai ligar o estado de 
Mato Grosso a Goiás.
 Segundo o ges-
tor do município a fer-
rovia vai ser um marco 
no desenvolvimento 
local. Essa ferrovia vai 
interligar o Brasil e be-
neficiará nosso  muni-
cípio e vai valorizar as 

 A instituição da 
Carteira de Identida-
de em meio eletrônico 
está prevista pelo de-
creto federal nº 9.278, 
de 5 de fevereiro de 
2018, que permitiu ao 
órgão de identificação 
produzir o documento 
virtual, sem prejuízo 
da expedição em meio 
físico.
 Em Goiás, o 
aplicativo para a ver-
são eletrônica do do-
cumento está em fase 
de testes e, em breve, 

forma incansável e con-
tamos com o apoio de 
todos”, diz a secretária.
 Outra ação de 
enfrentamento à Co-
vid-19 é o uso das tecno-
logias e das redes sociais 
para a divulgação de ins-
titucionais com orienta-
ções e instruções de como 
se prevenir contra a do-
ença. A secretaria muni-
cipal da saúde aproveita 
esse espaço e pede para 
que todos mantenham 
o cumprimento dessas 
orientações, como o uso 
adequado de máscara e 
higienização das mãos, 
mantendo o distancia-
mento social.

Todas as medidas cabíveis e necessárias para conter a disseminação da doença no município foram 
tomadas pela pasta, e os resultados são positivos

terras  além de impul-
sionar a economia de 
toda a região.”
 O objetivo ini-
cial da Fico é, propor 
uma opção logística 
ferroviária eficiente 
para o escoamento da 
produção de grãos da 
região Centro Oeste, 
em direção aos portos 
brasileiros de grande 
capacidade, acessados 
a partir da Ferrovia 
Norte-Sul e conse-
quentemente a malha 
nacional.

estará disponível para 
cadastro nas lojas vir-
tuais dos sistemas An-
droid e IOS. O software 
do documento virtual 
trabalhará em conjun-
to com outros sistemas 
estaduais para garantir 
a troca de informações 
de maneira eficaz e efi-
ciente.
 O RG Eletrô-
nico é uma ação do 
Goiás de Resultados, 
programa sob a ges-
tão do vice-governa-
dor Lincoln Tejota que 

foca em modernização 
e integração dos siste-
mas do governo esta-
dual. “Junto a outros 
órgãos, definimos vá-
rias medidas para que 
isso acontecesse ao 
longo dos próximos 
anos. No entanto, com 
a pandemia, esse pro-
cesso se tornou prio-
ridade e a tendência 
é que, cada vez mais, 
novos serviços sejam 
digitalizados para fa-
cilitar a vida do cida-
dão”, afirma Tejota.

 O acesso ao do-
cumento digital será 
gratuito para os cida-
dãos que possuem a 
Carteira de Identidade 
no modelo novo, que 
contém um QR Code 
(expedida a partir de 
2018). Para os que não 
possuem a identidade 
ou possuem o modelo 
antigo, é necessário rea-
lizar o cadastro no Insti-
tuto de Identificação da 
Polícia Civil de Goiás. 
Secretaria de Comunica-
ção - Governo de Goiás

Foto: Divulgação

Fotos: Divulgação
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Sec. da Saúde de Crixás orienta frequentadores de
feira livre sobre cuidados com a Covid-19

 Na manhã do 
último domingo, 16, 
profissionais da saúde 
de Crixás foram à Feira 
Coberta Municipal, mas 
o objetivo não foi fazer 
compras e sim promo-
ver saúde, por meio de 
orientação sobre os cui-
dados que precisam ser 
tomados com a Covid-19 
e distribuição de 300 kits 
compostos por másca-
ra e álcool em gel 70%. 
Na ocasião, ainda foram 
realizadas medição de 
temperatura e aferição 
da pressão arterial dos 
frequentadores. “Uma 
ação necessária nesses 
tempos, pois o mês de 
agosto chegou, e com ele 
o calor”, disse a secretá-
ria Fernanda Feitosa.
 De acordo com 
a secretária, essa ação 
realizada na Feira Co-

berta de Crixás faz par-
te de um conjunto de 
outras ações que vêm 
acontecendo sistemati-
camente no município 
desde o surgimento da 
pandemia. “Temos uma 
tenda instalada próxi-
mo à secretária, na qual 
distribuímos máscaras 
diariamente. Optamos 
por fazer a entrega na 
feira por ser é um es-
paço muito frequenta-
do por idosos e crian-
ças. Quero dizer, que 
essa ação vai continuar 
acontecendo aos do-
mingos e se estenderá 
para outros pontos da 
cidade”, afirma.
 Ainda segundo 
a secretaria Fernanda, 
a vigilância sanitária 
municipal também está 
planejando novas ações 
de promoção de saú-

de em Crixás, uma vez 
que a barreira sanitária 
foi desfeita, assim como 
está ocorrendo em ou-
tros municípios. 
 “Nós temos que 
nos manter atentos em 
relação a essa doença e 
continuar cumprindo 
os protocolos de segu-
rança determinados e 
seguindo as orientações 
da Organização Mun-
dial da Doença”, diz.
 A secretaria 
municipal destacou que 
a administração mu-
nicipal tem investido 
pesado no combate ao 
novo coronavírus, com 
ações importantes, com 
a aquisição de respi-
radores e EPIs para os 
funcionários que traba-
lham na frente de com-
bate a doença. 
 “Agradecemos 

a população por nos aju-
dar no enfrentamento 
dessa doença e pedimos 
que não joguem fora os 
vidrinhos quando o ál-

cool acabar, reabasteçam 
e continuem o uso. A na-
tureza agradece e nós 
também. De forma es-
pecial, queremos agra-

decer também à nossa 
equipe de saúde pela 
dedicação empregada 
em seu trabalho”, finali-
za Fernanda Feitosa.

Santa Terezinha de Goiás/ Nova Iguaçu de goiás Investimentos

Na ocasião, 300 kits com máscara e álcool em gel 70% foram distribuídos. Também teve medição da temperatura
e aferição da pressão arterial dos usuários

Caiado assina ordem de serviço para pavimentação da GO-347

 O sonho da po-
pulação de Santa Terezi-
nha de Goiás e região, de 
ver o trecho da GO-347 
que liga o município a 
Nova Iguaçu de Goiás 
pavimentado parece estar 
prestes de ser realizado; 
isso porque, na manhã do 
último dia 07 de agosto, o 
Governador de Goiás Ro-
naldo Caiado, juntamente 
com o vice-governador 
Lincoln Tejota esteve na 
cidade para assinar a or-
dem de serviços para a re-
tomada da obra, que deve 
ser concluída em 6 meses.
 Esse trecho da 
rodovia possui 38 qui-
lômetros de extensão, e 
64% da obra, que inclui 
terraplanagem e pavi-
mentação já está conclu-
ído. Na primeira etapa, 
foram investidos R$ 32,2 
milhões do Tesouro Es-
tadual e da Contribuição 
de Intervenção no Domí-
nio Econômico (CIDE).
 Agora, para a 
conclusão serão apli-
cados R$ 17,8 milhões 
financiados pelo Banco 
Nacional do Desenvolvi-
mento Econômico (BN-

DES). A obra será exe-
cutada pela construtora 
São Cristóvão e ligará 
também o Médio Norte 
e o Vale do Araguaia.
  Em sua fala, o 
vice-governador Lincoln 
Tejota afirmou que a 
construção da pavimen-
tação asfáltica da GO-
347 só vai parar no dia 
que estiver pronta. Ain-
da segundo o vice-go-
vernador, o momento foi 
de muita alegria par ele, 
pois sua família sempre 
lutou por melhorias para 
a região. “Esta obra é um 
sonho antigo meu e dos 
meus pais, ex-deputados 
estaduais Sebastião Tejo-
ta e Betinha e que, graças 

ao governador Ronaldo 
Caiado, hoje se torna re-
alidade”, afirmou o vice-
-Governador Lincoln.
 O governador 
Ronaldo Caiado falou do 
trabalho contínuo da ad-
ministração estadual em 
prol do desenvolvimento 
regional de todo estado e 
ressaltou a qualidade do 
asfalto que será feito na 
rodovia. “Estamos fazen-
do asfaltos de qualidade, 
nossas obras só começam 
com dinheiro em caixa e 
só recebem o valor total 
com tudo concluído. Esse 
negócio de asfalto que 
dissolve na chuva acabou 
em Goiás. Faremos uma 
obra para ser duradou-

A obra será realizada no trecho de 38 km entre Santa Terezinha de Goiás e Nova Iguaçu de Goiás. 
A expectativa é de que a pavimentação seja finalizada em seis meses

ra, seguindo o padrão de 
qualidade do Denit, e a 
população poderá atestar 
o que estamos dizendo”, 
disse o governador du-
rante o ato e em suas re-
des sociais.
 Participaram do 
evento, além do gover-
nador Ronaldo Caiado, 
do vice-governador Lon-
coln Tejota e do prefeito 
de Santa Terezinha, To-
nim Camargo; o ex-pre-
feito de Santa Terezinha e 
atual assessor da Gover-
nadoria, Marcos Cabral; 
presidente da GOIN-
FRA, Pedro Sales; o sub-
secretário de Fomento e 
competitividade da SIC, 
Bruno Netto; presidente 
da Câmara Municipal de 
Santa Terezinha, André 
Mariano; suplente de 
deputado Machadinho; 
diretores da construto-
ra São Cristóvão, Sérgio 
Murilo e Sérgio Ricardo, 
vereadores locais e os 
prefeitos da região Vilci-
mar Pereira, Nova Igua-
çu; Sávio Soares, Pilar de 
Goiás, Ailton Bila, de Ui-
rapuru e Haroldo Naves, 
Campos Verdes

Fotos: Lanuzio Vicente

Momento em que Ronaldo Caiado assina a retomada 
da obra da Rodovia GO-347

Fotos: Divulgação



Agosto de 2020www.imprensadocerrado.com.br8    |

Informe Publicitário


