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 A eleição de Jânio Quadros foi 
"o fim da bandalheira", seguido de 
Hino Nacional e lágrimas de 
comoção cívica. A queda de João 
Goulart foi "o fim da bandalheira", 
seguido de Hino Nacional e 
lágrimas de comoção cívica. A 
"Nova República" foi "o fim da 
bandalheira", seguido de Hino 
Nacional e lágrimas de comoção 
cívica. A eleição de Collor foi "o 
fim da bandalheira", seguido de 
Hino Nacional e lágrimas de 
comoção cívica. A queda de 
Collor foi "o fim da bandalheira", 
seguido de Hino Nacional e 
lágrimas de comoção cívica. A 
eleição de Lula foi "o fim da 
bandalheira", seguido de Hino 
Nacional e lágrimas de comoção 
cívica. As CPIs de 1993 foram "o 
fim da bandalheira", seguido de 
Hino Nacional e lágrimas de 
comoção cívica. A votação de 
ontem foi "o fim da bandalheira", 
seguido de Hino Nacional e 
lágrimas de comoção cívica. Ou a 
tal da bandalheira é imortal, ou 
todo mundo está mentindo.

Por Edson T. Mendes

O FIM DA 
BANDALHEIRA?

PARA PENSAR

 "Nós, humanos, usualmente 

condicionamos  nossos 

sentimentos de amor a alguma 

coisa. Nos casos mais nobres à 

pura e simples correspondência. 

Se somos correspondidos em 

nossos sentimentos, o amor 

segue frutífero e, em geral, 'a 

ingratidão desmancha a 

afeição'" (Terry Lynn Taylor)
É bom sempre lembrar que a 

barriga não dói uma única vez. 

As máscaras caem, cedo ou 

tarde... Não obstante, muitas 

pessoas são legais enquanto 

somos úteis. Poucas as pessoas 

e as vezes em que recebemos 

algo em troca de um esforço, 

grande ou pequeno. Isso não 

quer dizer que se deve agir 

esperando retribuição. No 

entanto, é natural esperar da 

outra parte um mínimo de 

bom senso,  caráter  ou 

consideração. Se essa falta 

persiste, cria-se uma sensação 

de que mundo é, de fato, 

movido apenas por interesses. 

Desfaz-se com o tempo o ideal 

de lealdade, amor, amizade, 

carinho e respeito. Com isso, 

passa a vigorar o "olho por 

olho, dente por dente", "vale 

quanto pesa" (...)
Creio que a vida e felicidade 

não se resumam apenas a 

poder, status, dominação! Não 

são poucos os que esquecem do 

valor das pequenas coisas, 

detalhes que fazem diferença.
Seguir em frente e acreditar que 

um dia tudo que fazemos (de 

bom ou ruim) será pesado, 

medido e cobrado ou restituído 

é o melhor caminho a se seguir. 

A caminhada não pode parar 

por mais árduo que seja o 

caminho. A vida não se resume 

a derrotas ou vitórias. A vida 

não se resume a festivais, como 

diria o poeta.
Enfim, de nada adianta vencer 

o mundo se você, no fundo, 

perde para si mesmo...

(Texto escrito em junho de 

2012. É engraçado como o 

tempo passa e algumas coisas 

permanecem imutáveis)

Por Fernando Arataque

Momentos
de reflexão

Fernando Arataque

CHARGES E MEMES
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Em Ofício, Orlando Naziozeno lança
pré-candidatura à Prefeitura de Crixás

 O Prefeito Orlando 
Naziozeno, confirmou na 
tarde desta segunda-feira (20), 
que pretende disputar um 
quinto mandato da Prefeitura 
de Crixás, nas eleições em 
outubro de ano.
 Em ofício endereçado ao 

presidente  do  PMDB 
Crixaense, João Pedro Alves 
Fi lho,  Orlando  Si lva 
Naziozeno colocou-se, na 
condição de filiado ao partido, 
à disposição para disputar 
como pré-candidato, dentro 
de uma convenção partidária, 

uma  indicação  como 
candidato a prefeito de Crixás 
nas próximas eleições.
 "No último dia 15, a 
população de Crixás se 
manifestou em um ato, por 
meio da sociedade organizada, 
segmentos  de  classe  e 
funcionalismo público, à 
vontade mais uma vez que eu 
colocasse meu nome à 
disposição  como  pré-
candidato na disputa de uma 
convenção partidária. Eu, que 
já moro aqui há 35 anos e fui 
prefeito por quatro mandatos, 
não poderia de deixar de 
atender esse chamado", teria 
dito Orlando no momento da 
assinatura do ofício.
 O prefeito já havia 
comunica  pela  via  da 
imprensa local que daria sua 
resposta, numa possível 
disputa de pré-candidatura em 
uma convenção, só mês de 
junho, após consultar  suas 
bases de apoio e aliados.

Aberta seleção para o cargo de assessor
da Promotoria de Crixás

 A promotora Camila Silva 
de Souza comunica que está 
aberta seleção para o cargo de 
assessor da Promotoria de Justiça 
de Crixás, cargo privativo de 
bacharel  em Direito,  cujo 
vencimento é de R$ 6.176,52. Os 
interessados deverão enviar 
currículo para o e-mail:
1crixas@mpgo.mp.br até o dia 13 
de julho, devendo informar, 
também, se possuem experiência 
na área, bem como indicar telefone 
e  e -mai l  para  contato.  A 
divulgação dos selecionados 
ocorrerá no dia 14 de julho.
 Os candidatos selecionados 
serão submetidos a uma prova 
escrita consistente em uma peça 
prática e uma dissertação, a ser 
aplicada no dia 18 de julho, às 8 
horas, em Goiânia, na sede do 
Ministério Público do Estado de 
Goiás (Rua 23, esquina com a 
Avenida Fued José Sebba, Qd. A 06, 
Lts. 15/24, Jardim Goiás). Após a 
realização da prova, será feita uma 
entrevista pessoal com o candidato. 
A divulgação do resultado final 
ocorrerá no dia 20 de julho.

ATRIBUIÇÕES 
 A s  a t r i b u i ç õ e s  d a 
Promotoria de Justiça de Crixás 
abr angem to d a s  a s  á r e a s 
delimitadas nos artigos 127, 

caput, e 129 da Constituição 
Federal. A promotoria está 
localizada na Praça Aquiles de 
Azevedo, nº 1, Centro, Crixás.
Mais informações podem ser 

obtidas pelo telefone �62� 3365�
1330 ou pelo  e�mail�
1crixas@mpgo�mp�br� �Cristina 
Rosa � Assessoria de Comunicação 
Social do MP�GO� 
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 cidade de Crixás Aagora conta com 
u m a  l o j a  n o 

segmento elétrico e de EPI's 
(Equipamento de Proteção 
Individual). Trata-se da  “Crixás 
Elétrica”, o mais novo conceito 
em atendimento e preços, na 
região norte de Goiás. A 
inauguração da loja aconteceu 
no último dia 25 de julho, após 
a abertura de suas  portas, 
acampanhada por futuros 
clientes, familiares e amigos, 
anciosos para conhecer o 
novissimo espaços e seus 
produtos. Tudo de bom gosto, 
muito estilo e de bom preço, 
principalmente em jogos de 
luminarias.
 De acordo com um dos 
proprietarios da loja, o objetivo 
da “Crixás Elétrica” é inovar no 
ramo de materiais elétricos, 
Iluminação e EPI's, trazendo à 
cidade produtos sofisticados, de 
alta tecnologia e inspiradores 

“Crixás Elétrica” abre suas portas em Crixás

para todos os moradores de 
Crixás e região Norte, com um 
excelente atendimento e 
esclarecimento das dúvidas 
técnicas que seus clientes 
venham ter. 
 Os sócios proprietários 
“Crixás Elétrica”são os irmãos 
Cleiton Alves Assunção e 
Anderson Alves de Castro, 
juntamente com as suas esposas 
Cristina Santos Siqueira e 
Suelem de Jesus Brito, que 
decidiram investir na cidade de 
Crixás após observarem que 
havia carrência de lojas 
especializadas no segmento 
elétrico.
 “Os  moradores  do 
município de Crixás muitas 
vezes se deslocavam para outro 
cidade vizinha para fazerem 
suas compras de materias 
elétricos. Observamos isso e 
logo decidimos que era hora de 
i n v e s t i r  n e s s e  l i n h a 
especializada. Na loja “Crixás 

Elétrica”, vamor trabalhar com 
promoções mensais para que 
possamos sempre oferecermos 
à população da nossa cidade e 
região produtos inovadores e 
com valores acessíveis”, declarou 
um dos sócios.
 E m  u m  ambi e n t e 
totalmente climatizado para 
melhor atender seus clientes, a 
“Crixás Elétrica”está  localizada 
na Rua João Evangelista Rosa, 
S/n, Qd. 15 Lt. 10-B – Setor 
Central – Crixás Go.



FESTA JUNINA

 partir  desta Asexta-feira, dia 

08, entrará em 

vigor  a  nova  lei  e  os 

condutores devem acender os 

faróis  para circular em 

rodovias federais e estaduais de 

todo o País, mesmo durante o 

dia. A medida visa dar maior 

visibilidade aos veículos e 

prevenir acidentes de trânsito. 

Campanha alerta para uso dos faróis
nas rodovias

Para alertar os goianos sobre a 

alteração no Código de 

Trânsito Brasileiro e divulgar a 

mensagem de atenção pela 

vida, o Detran realiza blitzen 

educativas nas principais 

rodovias estaduais de acesso a 

Goiânia, nesta quarta-feira, dia 

6. Também haverá campanha 

publicitária para incentivar o 

cumprimento da nova norma.

 As blitzen envolvem 

todas  as  gerências  do 

Departamento de Trânsito de 

Goiás e serão realizadas em 

parceria com a Agência 

Goiana de Transportes, 

Batalhão Rodoviário da Polícia 

Militar e Sindicato dos 

Instrutores de Centros de 

Formação de Condutores. 

Serão montados bloqueios nos 

postos de fiscalização das GOs 

010, 020, 040, 060, 070 e 080. 

O presidente do Detran, 

Manoel Xavier Ferreira Filho, 

e uma equipe de educadores 

estarão no posto da GO-020, 

saída para Bela Vista, às 8h30, 

para atender a imprensa.

Redução de 

acidentes

 Manoel Xavier lembra 

que em países onde a 

medida foi adotada houve 

redução de 28% nos índices 

de acidentes em rodovias. O 

veículo com os faróis ligados 

pode ser  visto a  uma 

distância de três quilômetros 

por quem trafega no sentido 

contrário. Atualmente, o uso 

dos faróis acesos é exigido 

para todos os veículos 

durante a noite e em túneis, 

em qualquer horário do dia. 

Para as motos, o uso das 

luzes já era obrigatório 

durante o dia e a noite.
 Além das blitzen e da 

campanha publicitária, 

destaca o Manoel Xavier, o 

Detran também colocará 

placas de alerta e outdoors 

nas principais rodovias de 

acesso a Goiânia.. “Nosso 

objetivo é estimular o 

cumprimento da nova lei de 

trânsito e garantir que os 

goianos possam trafegar 

com mais  s egurança . 

Segundo a educadora de 

Trânsito Regina Siqueira, o 

uso dos faróis é importante 

para melhorar a visibilidade 

e ajudar o condutor a 

identificar o espaço que o 

o u t r o  v e í c u l o  e s t á 

ocupando na pista.

Multa

Nas rodovias, os faróis 

acesos não podem ser 

substituídos por farol de 

milha, farol de neblina ou 

farolete. O condutor que 

não cumprir a nova regra 

comete infração média, 

pode ser multado e receber 

quatro pontos na Carteira 

Nacional de Habilitação 

(CNH). A multa para esse 

tipo de infração é de R$ 

85,13.
Mais informações: (62) 

3272-8207

BRASIL NOVA LEI
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s  Escolas AMunicipais 

de da cidade 

de Crixás, brincaram em 

ritmo de São João, dentro 

do “Arraial Pra lá de Bom”, 

ontem 10/06, na feira 

c o b e r t a ,  q u e  f o i 

especialmente decorada 

com temas que remetiam 

ao universo junino, com 

muitas bandeiras, balões e 

espantalhos. A festa levou 

pais, alunos e funcionários 

para  uma celebração 

recheada de comida típicas, 

apresentação de quadrilhas, 

tradicional  casamento 

caipira,  entre  outras 

brincadeiras.
 Os presentes que 

foram a feira coberta 

puderam ver de perto os 

brincantes vestidos a 

caráter com roupas de 

caipira, com destaque 

especial as crianças, que 

apresentaram a tradicional 

quadrilha,  ensaiada 

exaustivamente um mês 

antes da festa. A animação 

sonora ficou por conta 

das duplas de cantores 

Ad a i r  B a r b o s a  & 

�iaguinho Teclas.
 De  acordo  com 

todos que passaram pelo 

evento, o sucesso das 

festividades Juninas se 

deu através do grande 

envolvimento com a 

comunidade Crixaense, 

uma vez que o objetivo 

maior da festa é de 

resgatar as tradições 

juninas e promover a 

integração entre os alunos 

com o envolvimento de 

toda  a  comunidade 

escolar. Lembrando que 

toda renda obtida com a 

venda das comidas tipicas 

será revertida em prol da 

manutenção das Escolas 

Municipais.

“Arraial Pra lá de Bom” das Escolas municipais
e anima São João

Fotos: Kássia Ferraz



ov e r n o  d o GMunicípio de 

Pilar de Goiás 

inaugurou  mais  uma 

importante obra no setor de 

Infraestrutura. Trata-se da 

Ponte sobre o Córrego 

Estaleiro, na região do João 

Leite,  que foi  entregue 

oficialmente  à  aquela 

comunidade na última terça 

feira.
 A nova ponte  foi 

construída em concreto para 

oferecer,  assim,  maior 

segurança aos motoristas e 

usuários do local.
 Moradores de Pilar e 

autoridades, tais como: Zazá 

Eloi (Prefeito de Hidrolina) e 

Jacob (Prefeito de São Luiz do 

Norte) estiveram reunidos 

Prefeitura de Pilar de Goiás inaugura
ponte de concreto

para a cerimônia de entrega.
Em seu pronunciamento, o 

prefeito Sávio Soares destacou 

que  a  ponte  era  uma 

reivindicação dos moradores e 

com a nova estrutura os 

danos causados pelas chuvas 

serão praticamente nulos. 
 " U m a  p o n t e  d e 

concreto bem planejada e 

construída  é  capaz  de 

suportar muitos anos sem 

qualquer tipo de reparo. 

Temos o sonho de substituir 

mais e mais pontes de 

madeira por concreto. Desta 

forma, o elo de ligação entre 

campo e área urbana estará 

garantido em Pilar de Goiás”, 

afirmou o Prefeito Sávio.
 Ap r o v e i t a n d o  a 

oportunidade o prefeito Sávio 

agradeceu ao senhor Jorge 

Arruda - proprietário da 

fazenda onde a ponte está 

localizada - pela confiança e 

paciência para com execução 

da obra. Após convidar todos 

para um delicioso almoço, 

Sávio também lembrou que 

fazendeiro doou um boi para 

celebrar a construção da 

ponte.
 Em três anos e meio de 

Administração já são 11 

pontes erguidas no governo 

da atual  administração 

municipal, além de 50 mata 

burro e dezenas bueiros 

Todos os benefícios são 

or iundos  do  tesouro 

municipal.

PILAR DE GOIÁS INFRAESTRUTURA
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 Ao fazer um balanço dos 

pr ime i ros  s e i s  mes es  de 

mandado da atual mesa diretora 

no comando dos trabalhos do 

Poder Legislativo local, o 

p r e s i d e n t e  d a  C â m a r a 

Municipal de Pilar de Goiaś, 

vereador André Corsini foi 

conclusivo em relatar que a 

atua l  mesa  d ire tora  vem 

aprovando leis em benefić io do 

cidadaõ com lisura e peś  no 

chão.
 D e  a c o r d o  c o m  o 

presidente da Casa, vereador 

André Corsini, que ao lado do 

vice-presidente, vereador Netto 

Marom, do primeiro secretaŕio, 

vereador Napolião Soares, e do 

segundo secretaŕ io, Vereador 

Louro, compoeem o corpo 

diretivo daquela casa de leis, 

depois que assumiu a direçaõ 

dos trabalhos em janeiro deste 

ano, vaŕ ias medidas foram 

tomad a s ,  no  s ent i do  d e 

proporcionar melhorias para o 

Presidente da Câmara de Pilar de Goiás faz breve
balanço do 1º semestre

municiṕ io.
 D e s d e  o  p r i m e i r o 

momento que assumimos a 

c a s a ,  p r o c u r a m o s  d a r 

continuidade no trabalho que já 

havia sendo feito pela mesa 

anterior, no sentindo de colocar 

em primeiro lugar os interesses 

d a  n o s s a  p o p u l a ç a õ , 

obedecendo as normas legais e 

zelando pela democracia e pelo 

direito de todos os nossos 

municipes.

 O presidente  tambeḿ 

aparecer e acontercer sempre.
Essa armonia tem proporcionado 

conquistas nas mais diversas 

á r e a s :  e du c a ç ã o ,  s aú d e , 

infraestrutura rural e urbana, 

bem como a valorização e o 

respeito que são dados aos 

s e r v idore s  muni c ipa i s  e 

fornecedores, com pagamentos 

em dia, gerando um clima de 

confiança e alegria, melhorando 

a vida do nosso povo, como de 

f ato  t em  melhorado.  As 

propostas apresentadas aqui, que 

são para bem comum do povo 

pilarense, iremos aprovar com 

louvor e responsabilidade. 

Agradeço a todos pela confiança 

na atual gestão da Câmara 

Municipal",  conclui André  

Corsini.

Foto: Lanuzio Vicente

argumenta sobre a relacaõ com o 

poder executivo em Pilar e das 

propostas enviadas por este a ̀

casa de leis. André Corsini 

também enumera as areas cujo a 

parceria rendeu bons frutos 

dentro da atual administração.
 “ T e m o s  u m  b o m 

relacionamento com executivo 

de Pilar de Goiás, graça a Deus 

essa parceria tem funcionado 

extraordinariamente bem para 

que os benefícios possam 

Prefeito Sávio entrega mais uma ponte de concreto desta vez na região João Leite

Presidente da Câmara de Pilar de Goiás André Corsini

Foto: Geovane Miranda



GOIÁS

CAVALHADAS

om apoio da Cp r e f e i t u r a , 
festa foi uma 

das mais importantes da 
história do município.
 As cavalhadas da 
cidade de Crixás, nesse ano 
de 2016, surpreendeu os 
organizadores, tanto na 
presença  maciça  de 
visitantes  quanto  nas 
apresentações das cavalhadas 
e shows. A cidade recebeu 
visitas importantes de 
políticos,  prefeitos  e 
comunidades em geral.
 A grande novidade 
deste ano foi a inclusão 
de Crixás no das Circuito 
Cavalhadas de Goiás que 
foi lançado no mês de 
maio pelo Governo de 

Cavalhadas de Crixás atra
CRIXÁS

Goiás, por meio da Goiás 
Turismo, em parceria 
com governo da cidade 
de Crixás, e visa facilitar, 
oficializar e sistematizar 
o apoio as manifestações 
culturais e religiosas no 
estado, e promover o 
turismo a partir  da 
realização das festas 
religiosas.
 A festa que começou 
no último dia 17 de junho 
com a realização da 
cavalgada dos Guerreiros 
Mouros e Cristãos que 
marcharam com suas 
imponentes armaduras e 
vestimentas pelas ruas e 
avenidas, foi seguida pela 
programação dos shows 
das duplas Júnior & Roger 

e Fernando & Alessandro 
que movimentaram a 
p r i m e i r a  n o i t e  d e 
atrações. No segundo dia 

do evento (18), dentro da 
parte cultural e folclórica 
do evento, foi encenado as 
cavalhadas de Crixás por 

dois exércitos ricamente 
ornamentados nas cores 
Azuis e Vermelhas com 
coreografia equestre. 
 À noite o agito ficou 
por conte das duplas 
Rogério & Regiane e Rei 
do Gado e Fazendeiro. O 
show de Humberto & 
R on a l d o ,  dup l a  d e 

r e n o m e  n a c i o n a l , 
marcou o encerramento 
da festa, se apresentando 
na noite do domingo 
(19) no palco principal e 
emocionando milhares 
de pessoas que lotaram o 
espaço.
 Mesmo depois de 04 
anos fazendo parte das 
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Grande público acompanhou dois dias de encenação e magia no cavalhódromo



em milhares de pessoas
CAVALHADAS

Cavalhadas de Crixás, 
Kênia Carvalho, ainda se 
emociona durante uma 
das maiores encenações 
de Cavalhadas do Brasil. 
“A cada ano a emoção é 
d i fe rente ,  poi s  sou 
crixaense e amo as raízes 
e tradição do meu povo. 
S o u  e t e r n a m e n t e 
a p a i x o n a d a  p e l a s 
Cavalhadas e para mim 
não existe um momento 
tão sagrado como este. 
Vejo a cada ano o evento 
melhorar, assim como a 
nossa dedicação para o 
mesmo, um espetáculo 
de nível nacional”.
Durante as festividades e 
n o s  d o i s  d i a s  d a s 
encenações e na entrega 
d o  c o n j u n t o  d a s 
argolinhas ao Rei Cristão 
e Rei Mouro, diversas 
autoridades do município 
como o Prefeito Orlando 
Naziozeno e seu vice 
Plínio Paiva, Vereadores, 
pároco da cidade José 
M o d e s t o  e  P e d r o 
Lagoinha (Presidente da 
FIEG), entre outros, 
estiveram presentes e 
p r i v i l e g i a r a m  a s 
encenações. 
S egundo o  pre fe i to 

CRIXÁS

Orlando Naziozeno, a 
Festa das Cavalhadas é 
algo tradicional entre a 
nossa gente, faz parte da 
história de Crixás.
“Esse  evento  sofreu 

interrupção por  um 

período. Quando me 

candidatei pela primeira 

vez (a prefeito, em 1988) 

um grupo de crixaenses - 

liderados pelo senhor 

Manoel  Machado de 

A z e v e d o ,  q u e  e r a 

conhecido com Nego 

Abacate;  e  o senhor 

Joaquim Maciel, que foi 

prefeito de Crixás - me 

pediu que eu, se fosse 

eleito,  retomasse  as 

Cavalhadas  aqui  em 

Crixás. Logo em 1989, 

retomamos essa festa. 

Desde então, dei total 

a p o i o  e m  m i n h a s 

a d m i n i s t r a ç õ e s  à s 

Cavalhadas. Fizemos aqui 

esse campo, inclusive, 

para as festas, outra antiga 

reivindicação na cidade. 

Vejo que as Cavalhadas 

são tão fortes na questão 

cultural da cidade - pude 

sentir isso em 1989 - 

quando pessoas de 80/90 

anos  da  zona  rura l 

fizeram  ques t ão  de 

comparecer e dar o seu 

prêmio às pessoas que 

tiraram as argolas no 

campo de batalha. A 

inclusão da nossa festa no 

Circuito das Cavalhadas, 

pela Goiás Turismo, é um 

forte reconhecimento da 

cultura da nossa gente de 

Crixás no contexto do 

Estado, até mesmo por 

sermos uma das cidades 

mais antigas de Goiás", 

a fi r mou  o  pre f e i t o 

Orlando Naziozeno.
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Cavalgada dos cavaleiros pelas principais ruas da cidade de Crixás

Prefeito Dr. Orlando ao lado da Princesa das Cavalhadas «Floripa»



Campeonato municipal de Futebol Society de Crixás chega
ao fim e é sucesso de público e organização

 Foi sucesso o Campeonato 

Municipal de Futsal de Crixás, que 

teve seu encerramento no último 

domingo (26 de junho) no campo 

Society do Clube Balneário.
 Com a área do campo quase 

sempre lotada, o campeonato que teve 

inicio em junho movimentou a cidade 

durante um mês com rodadas aos 

finais de semana, onde diversas 

equipes disputaram o tão desejado 

troféu de melhor equipe de Futebol 

Society e mais de R$ 3 mil reais em 

premiação.
 A disputa pelo t itu lo de 

campeão foi marcada pelo jogo entre 

as equipes Hospital Naziozeno x 

Uirapuru, considerada como favorita 

por muitos, a equipe HN começou 

melhor e logo abriu a vantagem com 

gols de frente no primeiro tempo. No 

segundo tempo, o jogo ficou marcado 

pela alta disputa entre as equipes, 

onde a equipe do Hospital Naziozeno 

se sagrou campeão aplicando uma 

goleada de 04×02.
 O  C amp e onato  fo i  uma 

realização da Prefeitura de Crixás 

através da Secretaria Municipal de 

Juventude que vem investindo no 

segmento, onde reformou todo o 

complexo esportivo da cidade, onde o 

Estádio Municipal, Ginásio de 

Esportes foi totalmente remodelado 

desde os vestiários à arquibancada, 

considerado hoje como um estádio 

modelo na região.

Fonte: Assessoria de Imprensa

á em funcionamento, Ja s  n o v a s  U B S 
(Unidade Básica de 

Saúde) do distr ito de 
Auriverde, Setor Morada do 
Sol e Jardim dos Ipês 
garantem atendimento na 
própr i a  c omu n i d a d e , 
incluindo ainda serviços 
o d o n t o l ó g i c o s  e  d e 
emergência.
 A Prefeitura de Crixás 
inaugurou nos meses de 
junho e julho mais três 
novas e modernas Unidades 
Básica de Saúde da Família. 
Os bairros beneficiados 
nestas inaugurações são o 
Ja rd im do  Ip ê ,  S e tor 
Morada do Sol e o Distrito 
de Auriverde, localizado a 
cerca de 40 km de Crixás, 
que recebeu um mini-
hospital; com consultório 
médico; consultório de 
enfermagem, consultório 
odontológ ico ;  sa la  de 
vacina, sala de curativo, 
s a l a s  c l i m a t i z a d a s , 
esterilização e expurgo; 

Prefeitura Municipal entrega três modernas
Unidades Básicas de Saúde

além de um espaço amplo e 
confortável a disposição da 
comunidade e da equipe 
médica.
 A s  U B S  v e m  a o 
encontro de investimentos 
inéditos  na  secretar ia 
municipal de saúde (SMS) de 
Crixás, que agora conta com 
mais médicos especialistas, 
centro cirúrgico moderno, 
cirurgião, anestesista, além 
de mais exames feitos dentro 

da cidade e uma atenção 
maior ao trabalhador com a 
extensão do horário de 
atendimento em todos as 
unidades.  As  Novas  e 
Modernas UBS vão atender 
uma população estimada em 
10 mil pessoas com três 
equipes da SMS.
 O morador Pedro 
L ima não escondeu a 
alegria de receber uma 
unidade no local onde vive 

há mais de 20 anos. "Nunca 
t i v e m o s  t a n t o s 
investimentos na saúde do 
bairro Morada do Sol como 
temos visto agora . Fico 
muito feliz de saber que 
contamos com mais esta 
unidade de saúde para nos 
atender com o carinho e 
atenção de sempre". 
 Segundo o prefeito 
Orlando  Naziozeno  a 
c o n q u i s t a  d a s  n o v a s 

unidades representa um 
novo tempo para a saúde 
pública do município. “Os 
Investimos aplicados na área 
da saúde no município 
nesses últimos anos mais que 
triplicaram. Já fizemos mais 
q u e  q u a l q u e r  o u t r o 
antecessor  nosso.  São 
investimentos que irão 
incrementar mais ainda a 
qualidade de vida dos nossos 
munícipes. A aplicação na 
área da saúde aqui, em 
Auriverde, cuja qual leva o 
nome do saldoso Manoel 

Xav ier  não  podia  s er 
diferente, uma vez que 
colocamos em prática o 
plano de investimento na 
r e d e  m u n i c i p a l  d e 
s a ú d e . A g r a d e ç o  a o s 
moradores de Auriverde 
pela confiança em mim 
d e p o s i t a d a  e  a o s 
p ro fi s s i on a i s ,  qu e  s e 
dedicam de corpo e alma, ao 
exercício da profissão na 
área da saúde. E toda a 
população que acredita no 
nosso trabalho", declarou 
Orlando Naziozeno.

CRIXÁS SAÚDE
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Miss Crixás disputará o 
título de Miss Goiás

 A estudante Mariana Ramalho, 18 anos, vai representar 
Crixás no Miss Goiás, concurso que elegerá a mulher mais 
bonita de todo Estado. A competição acontecerá no dia 27 de 
julho, no Teatro Madre Esperança Garrido, em Goiânia. 
 Ao todo, serão dezessete candidatas do Estado de Goiás 
disputando o título de mais bela goiana, sendo que a 
vencedora participará do Miss Brasil, marcado para 1º de 
outubro. 
 Natural de Ceres, a jovem vive em Crixás desde os 
primeiros anos de vida e sonha em ser médica, já que 
atualmente está se preparando num cursinho pré-vestibular 
em busca desse sonho.
 “Espero representar bem Crixás nesta competição de 
tão grande importância. Peço a torcida de todos os crixaenses 
e também agradeço aqueles, que de uma forma ou outra, 
acreditaram em mim”, pontuou a Miss Crixás Mariana 
Ramalho.
 Para participar da competição, a jovem disputou e 
ganhou um concurso de beleza no ano passado, dentro do 
Festival Cultural do Pequi, em Crixás, contra várias 
concorrentes fortíssimas, após uma votação de um júri que, 
entre outros presentes, estava o Mister Goiás 2015, Pablo 
Isaac.

População compareceu em peso na inauguração da UBS no setor Morada do Sol

Equipe do Hospital Naziozeno posa para foto de Campeão



CAVALGADA

C.N.S.C dá show de organização em
cavalgada rumo ao santuário de Nossa

Senhora da Penha

CRIXÁS/GUARINOS

elo sexto ano Pconsecutivo, a 

Comitiva Nossa 

Senhora da Conceição 

p a r t iu  nu ma  g r and e 

cavalgada com destino a 

romaria de Nossa Senhora 

da Penha, na cidade de 

Guarinos, onde fica o 

terceiro maior santuário 

do Estado de Goiás.
 A Cavalgada da fé foi 

iniciada no dia 30 de junho 

em frente da igreja matriz 

de Nossa Senhora da 

Conceição, após receber as 

bênçãos do Mosenhor José 

Modesto, e percorrer as 

principais ruas da cidade de 

Crixás em um belo cortejo, 

que foi acompanhada por 

centenas de pessoas nas 

calçadas.
 No total foram 4 dias 

enfrentando sol quente, 

poeira, serras, trilhas e 

ro d ov i a .  Um a  l ong a 

cavalgada movida pela fé, 

em que os cavaleiros da 

C.N.S .C,  amazonas  e 

muladeiros, ao longo do 

caminho, fizeram dezenas 

de amigos e conheceram 

l i n d a s  p a i s a g e n s  à s 

margens do trajeto por 

onde passaram. Ao todo 

foram 47 Km com paradas 

para pousos na região dos 

Três braços e na fazenda do 

Luiz Mineiro.
 O  ú lt imo  dia  de 

cavalgada iniciou na manhã 

do dia 03 de julho após 

pouso e café da manhã na 

fazenda do Luiz Mineiro, 

que fica acerca de dez 

quilômetros da Santuário 

de Nossa Senhora da Penha 

na cidade de Guarinos. 

Percorrido o último trecho 

de dez quilômetros, ao 

ent r a r  na  c id ade  de 

Guarinos, a C.N.S.C foi 

saudada por centenas de 

pessoas até as portas do 

santuário de Nossa Senhora 

da Penha, onde foi recebida 

pelo padre Júnior Periquito 

para uma oração final.

 Tendo como presidente 

o jovem Paulo Sacha e sua 

Vice Maryslane Xavier (Nena), 

a Comitiva Senhora da 

Conceição foi criada em 2011 

na cidade de Crixás, tendo por 

objetivo o incentivo ao 

agronegócio e ao homem do 

campo no município; também 

trazer o entretenimento, 

companheirismo, amizade, 

amor e fé aos integrantes e aos 

jovens que participam resgatar 

as culturas do Brasil Autêntico 

e Boiadeiro, seguindo diversos 

roteiros em Cavalgadas nas 

diversas regiões do Estado.
 Nesse ano a C.N.S.C 

foi escolhida em primeiro 

lugar em duas premiações, 

depois de um concurso 

disputada entre outras 

comitivas, como a comitiva 

mais bem organizada e a 

comitiva berrante de ouro. 

A premiação será entregue 

dia 31 de julho pela prefeita 

da cidade de Guarinos Ana 

Maria.

09

Fotos: Lanuzio Vicente e Kássia Ferraz

Nova Diretoria da S.T.I.E.V.R.C comemora sua posse
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SAÚDE

ando continuidade a um Dplanejamento administrativo 
dessa atual gestão, com o 

objetivo de promover a melhoria no 
atendimento básico na saúde do município, 
além de promover maior conforto à 
população que busca as unidades de saúde, 
é que o prefeito de Pilar de Goiás, Sávio 
Soares, após edificar e entregar uma 
unidade básica de saúde modelo no 
povoado de Pilar Cruz, promoveu também, 
no último dia 08 de junho, a inauguração da 
reforma e ampliação do Centro de Saúde da 
sede do município, além da entrega de 
novos equipamentos hospitalares.
 A solenidade foi realizada às 09:30 da 
manhã, com a presença do vice-prefeito 
João Grillo, ex-prefeito Vateco Soares; 
secretária de Saúde Neuza Rodrigues; 
demais secretários e servidores municipais; 
presidente da Câmara Municipal André do 
Carmo; vereadores: Napolião, Neto do 
Maron e Lourival (Loro); representantes da 
Brio Gold; membros do Conselho Tutelar; 
líderes religiosos e comunidade em geral.

Após o corte da fita inaugural, procedido 
pelo prefeito Sávio Soares, secretária de 
Saúde Neuza Rodrigues, vereadores e 
autoridades presentes, se dirigiram ao 
interior do Centro de Saúde onde foram 
realizados os pronunciamentos, após as 
bênçãos e orações dos representantes das 
igrejas evangélica e católica.
 A secretária de Saúde Neuza 
Rodrigues, iniciou suas palavras dizendo 
que a reforma e ampliação daquela unidade 
de saúde irá propiciar à família pilarense 
mai s  con for to,  d i gn idade  e  b om 
atendimento. Agradeceu ao prefeito Sávio 
Soares por não ter medido esforços na 
busca de recursos para melhorar a 
qualidade de vida da população, além de ter 
dado sempre prioridade às solicitações da 
secretaria de Saúde, visando sempre o bem 
estar e melhor qualidade de vida do povo 
pilarense.
 “Nunca na história polít ica e 
administrativa de Pilar de Goiás houve um 
prefeito que investisse tanto na saúde 
quanto o Dr. Sávio”, afirmou a secretária.

Por sua vez, o prefeito Sávio Soares, disse 
que ao lado de sua equipe tem trabalhado 
em prol de todo o município e não apenas 
na cidade. Citou como exemplo, uma 
Unidade Básica de Saúde que foi edificada e 
entregue à comunidade de Pilar Cruz e que 
possui atendimento médico, odontológico, 
farmacêutico bem como em outras áreas da 
saúde. O setor de saúde do município, 
conta com cinco médicos, fisioterapeuta, 
nutricionista, dois dentistas e com 
atendimento o tempo todo.
 “Isso revela que nós temos cumprido 
os nossos compromissos com o setor de 
saúde e com o povo de Pilar de Goiás. E isso 
só está sendo possível, graças ao esforço de 
toda a nossa equipe e ao carinho que temos 
recebido da nossa gente. E é com essa união, 
com esse carinho, com esse calor humano, 
que Pilar de Goiás, nesses três anos e meio, 
deu um salto enorme de desenvolvimento”, 
asseverou o prefeito Sávio.
 Falando à nossa reportagem, o 
prefeito Sávio, disse que nesses três anos e 
meio de mandato, está cumprindo todos os 

UBS: Reforma e ampliação dará mais conforto e
bom atendimento à comunidade

PILAR DE GOIÁS

Vice-prefeito Plínio Paiva lança pré-candidatura
rumo ao paço municipal

 Em marcha encabeça pela 
juventude crixaense. Vice-
prefeito Plínio Paiva, que 
recebeu a todos fraternalmente 
em sua residência, lançou sua 
Pré-candidatura, na tarde do 
último dia (22), à prefeitura de 
Crixás.
 “ E s t o u  f e l i z  p o r  t e r 
companheiros e companheiras 
em meio essa  juventude 
guerreira e alegre. Fui chamado 
e vou atender ao pedido de 
todos. Procurarei trabalhar 
para que nossa pré-candidatura 
e depois candidatura definitiva 
seja viabilizada para disputar 

uma eleição tão importante, 
que é a da prefeitura de Crixás. 
Agradeço aqui aos apoiadores e 
presentes  pela  confiança 
deposita em minha pessoa", 
disse Plínio Paiva.
 Vice do prefeito Orlando 
Naziozeno, Plínio Paiva é 
filiado ao Partido da Republica 
(PR) e conta com apoio, além 
da juventude da cidade, da 
deputada Federa l  Magda 
Mofatto, cuja qual recebeu 
expressiva votação na cidade de 
Crixás na última eleição.

Crixás une movimentos sociais pelo Fora Temer
 O primeiro ato contra o Governo 
Golpista do Temer botou ainda mais gente 
na rua. Os estudantes, camponeses, 
agricultores, professores, assentados 
marcharam da Feira Coberta até o Banco 
do Bras i l ,  em protes to  contra  a 
criminalização dos movimentos sociais, 
pela liberação dos empréstimos do Pronaf 
as famílias assentadas e pequenos 
produtores, contra a perca dos direitos 
trabalhistas, contra a aposentadoria aos 75 
anos de idade, pela volta imediata do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, 
contra a corrupção, por eleições gerais já e 
por nenhum direito constitucional a 
menos.

 A manifestação começou as oito 
horas da manhã e seguiu até o meio dia, 
ocupando simbolicamente o Banco do 
Brasil de Crixás. Cerca de 170 pessoas 
participaram da movimentação. 
 “Essa marcha visa a defesa dos 
direitos dos trabalhadores no campo, 
perante esse governo interino e ilegítimo. 
Desde Michel Temer entrou, vem 
sistematicamente atentando contra as 
conquistas dos trabalhadores. Uma prova 
disse é a proposta de mexer na previdência 
social, além de tentar desvincular o salário 
mínimo do aposentado, que já é pouco. 
Também somos testemunhas que as coisas 
estão subindo sem parar, haja vista o feijão 

que está muito caro. Temos um grito de 
luta dentro do movimento camponês que 
é: “Se a roça não planta, a cidade não 
janta”. Mas do jeito que anda a coisa, acho 
difícil plantar, uma vez que Michel Temer 
contou as verbas para o Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA). Por 
isso tudo que estamos aqui na luta contra 
esse governo que não representa o povo 
trabalhador do Brasil”, disse Zilda 
Cardoso  Camargo,  d i r i gente  do 
Movimento Camponês Popular (MCP).
 O Ato Fora Temer foi organizado 
conjuntamente pelo coletivo Kirirás, MST 
e MCP, que também realizam o projeto 
cultural "Cinema na Praça" que acontece 

quinzenalmente as terças-feiras, '19:30h', 
em praças e espaços públicos. Quem 
estiver interessado em participar e ser um 
parceiro dos projetos sociais e culturais do 
Coletivo Kirirás como o cinema deve 
comparecer nas reuniões do grupo que 
a c o n t e c e m  n o  S i n d i c a t o  d o s 
Trabalhadores nas Indústrias Extrativistas 
do Vale do Rio Crixás (S.T.I.E.V.R.C) e 
conta com a participação de trabalhadores 
do campo e da cidade, professores da rede 
pública, juventude, movimentos sociais, 
assentados e professores universitários. 
 
Fonte: Assessoria de imprensa da marcha
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compromissos firmados a partir do 
momento em que a população depositou 
confiança em seu trabalho. “Hoje estamos 
entregando essa obra de grande relevância 
para o bem-estar das pessoas de todo o 
município, que necessitam de saúde de 
qualidade. Estamos atendendo a nossa 
comunidade que precisa de escolas 
ampliadas e reformadas, postos de saúde, 
pavimentação. E estamos trabalhando para 
atendê-las. O que vemos aqui hoje é o 
resultado de muita luta, determinação e 
dedicação de toda nossa equipe desde o 
início desse governo”, garantiu Sávio.
 Reforma e Ampliação do Centro de 
Saúde
 Com investimento de 75 mil reais, 
oriundos do Ministério da Saúde e em 
parceria com a Prefeitura de Pilar de Goiás, 
emenda do deputado federal Pedro 
Chaves, foi possível realizar essa obra de 
tamanha importância para a comunidade 
pilarense.

Fonte: Jornal Vale Notícia

Junho de 2016



Sociedade Cerradodo

Dr° Allan Xavier e Drª Monique Naziozeno
no show de Humberto e Ronaldo

Turma de Crixás marcando presença na Agrojunina de
Santa Terezinha de Goiás

Kleber Santos e Rogerio Santos, na Agrojunina
de Santa Terezinha

Lara Maciel, Heber Feitosa e Heitor Maciel, fazendo
parte da Comitiva rumo a Guarinos 2016 
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Zé Capeta e Sophia Seixas na Comitiva
Nossa Senhora da Conceição

rumo a Guarinos
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PSB crixaense participa da festa de 80 anos da
ex-primeira dama Maria de Sousa Neves

 Na festa de aniversário de 
80 anos, da ex-primeira dama de 
Crixás Maria de Sousa Neves a 
cúpula do PSB se destacou na lista 
de convidados da festa.  A festa 
ocorreu no clube Balneário, que 
fica na entrada da cidade de 
Crixás, na manhã do dia 29 de 
maio.
 Do PSB crixaense estavam 
presentes na comemoração o 
presidente da legenda na cidade, 
Ely Gueroba, Sargento Gomes, 
que foi candidato a vereador na 
eleição de...... e Dr. Erotides, além 
de outros partidarios.
 Além dos membros do 
PSB, passaram pelo local, entre 
outros: Plínio Paiva (Vice-
prefeito de Crixás), Airton Bila 
(Prefeito da cidade de Uirapuru), 
vereadores, empresários, parentes 
e populares.

 Todos ali foram unanimes 
em dizer que a aniversariante se 
tratava de uma mulher muito 
especial e importante, já que 
sempre se destacou no cenário 
politico e social da cidade de 
Crixás. Maria de Sousa Neves é 
viuva do saudoso  Erotides de 
Sousa Vilaboas, que foi prefeito 
de Crixás no começo da década 
de 70.
 Segundo o presidente 
municipal do PSB, Ely Gueroba, o 
povo crixaense  deve muito a ex-
primeira dama Maria de Sousa 
Neves, uma vez que ela e seu 
marido, Erotides de Sousa 
Vilaboas foram bem feitores da 
Cidade de Crixás ,  quando 
administraram o municipio.
 "Lembro-me quando dona 
Maria de Sousa Neves era a 
primeira dama de Crixás. Ela 

ajudou muito no desenvolvimento 
do município. Foi no governo do 
esposo dela, Erotides Vilaboas, 
que foi construido o hospital 
municipal, o maior patrimonio 
que a cidade tem até hoje. É por 
isso que estamos aqui para dar um 
abraço e agradecer por tudo que 
ela fez por nós crixaenses" disse o 
presidente do PSB de Crixás, Ely 
Gueroba.
 Segundo os organizadores, 
cerca de 800 pessoas compareceram 
pela festa da ex-primeira dama. 
Dentro da programação,  os 
presentes puderam acompanhar 
uma missa celebrada pelo padre 
Quincas, além de uma  homenagem 
feita pelo padre Periquito, do 
Santuario de Nossa Senhora da 
Penha da cidade de Guarinos, para a 
aniversariante do dia. Após a 
celebração foi oferecido um jantar 
com boi no rolete.

Detran notifica 168 condutores da suspensão
da CNH

 O Detran notificou 168 
condutores que poderão ter seu 
direito de dirigir suspenso por 
12 meses. A notificação foi 
publicada no Diário Oficial 
desta segunda-feira, dia 27. Esses 
condutores  poderão terá 
suspensão administrativa da 
Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH) por infringir o Artigo 
165 do Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB), que prevê 
multa e punição administrativa a 
quem dirigir sob influência de 
álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que 
determine dependência.
 Os notificados, caso 
tenham interesse, podem 
interpor recurso na Junta 
Administrativa de Recursos de 
Infração (Jari/Detran-GO) até 
o dia 30 de julho de 2016. Para 
isso, devem preencher o 
Requerimento de Usuário, 
disponível no site ou no 
Protocolo do órgão; apresentar 
fotocópias de Carteira de 
Identidade e da Notificação no 
Protocolo Geral, na sede do 
Detran-GO.
 Quem não obtiver êxito 
com o recurso terá que 

e n t r e g a r  a  C N H  n a 
Comissão  de  Processo 
Administrativo de Suspensão 
da CNH, na sede do Detran-
GO, Bloco 6.
 O cumprimento da 
penalidade estipulada é 

contado a partir da data de 
entrega da CNH. Todos os 
condutores que cumprem 
suspensão devem passar por 
curso de reciclagem de 30 
horas/aulas para regularizar 
sua situação.

CELEBRAÇÃO Detran - GO
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Ana Laura ao lado da sua
avó Necy Santana, que

fez aniversário
recentemente

Pe. Júnior Piriquito também compareceu ao aniversário de Maria
Sousa Neves
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FESTA JUNINA

28ª Festa Junina de Santa Terezinha
bombou mais uma vez

SANTA TEREZINHA DE GOIÁS

 Governo Oda cidade 

d e  S a n t a 

Terez inha  de  Goiás 

realizou mais uma vez, 

entre os dias 23 e 26 de 

junho, a maior festa e 

mais tradicional evento 

junina de toda Região 

Norte de Goiás. Trata-se 

da 28ª Festa Junina de 

Santa Terezinha, que 

contou esse ano com uma 

g r a n d e  e s t r u t u r a 

montada pela prefeitura 

no Parque de Exposições 

Agropecuárias, que fica 

na entrada da cidade.
 E m  t r ê s  d i a s  d e 

festança, milhares de 

pessoas puderam brincar 

os festejos juninos com 

muita música e animação. 

A  e s t i m a t i v a  d o s 

organizadores foi que 

cerca 50 mil pessoas 

passaram pelo Parque 

Agrop ecuár io ,  p ar a 

assistir uma agenda de 

shows com o que há de 

melhor no segmento 

sertanejo e popular.
 A abertura da festa foi 

marcada pelo show da 

dupla  R io  Negro  & 

Solimões, único show da 

noite de quinta-feira dia 

(23/06), mas que levou um 

multidão a bater recorde 

de lotação de público 

d e n t r o  d o  p a r q u e . 

Cantando os antigos e 

 De acordo com Suélio 

J o s é  L o u r e n ç o ,  a 

manutenção d da festa só 

foi  possível  graças a 

contenção de gasto neste 

m o m e n t o  d e  c r i s e 

financeiro e aos apoios do 

Governo do Estado, por 

meio  dos  deputados 

Eliane Pinheiro, Francisco 

Oliveiro e Nédio Leite: 
«Procuramos resolver e 

administrar  todos os 

problemas e solucionando 

as dificuldades, o que 

garantiu a realização da 28ª 

Festa Junina de Santa 

Terezinha", disse.
 Segundo Suélio, a festa 

foi feita com todo esmera 

pela a equipe da comissão 

organizadora para que os 

terezinhenses e os visitantes 

pudessem celebrar os 

festejos juninos com toda 

segurança e conforto 

possível. 
 "Conseguimos em 

tempo recorde viabilizar 

uma  festa  das  mais 

importantes da região. 

Graças a uma equipe que 

lutou até o fim para que 

todos as pessoas pudessem 

celebrar os festejos juninos. 

Agradeço desde  já  o 

empenho de todos que nos 

ajudaram e principalmente 

a comissão organizadora do 

evento”, declarou Suélio.

12

Centenas de pessoas foram atraídas pelos Shows de renome Nacional

novos sucessos, a dupla 

mostrou porque é uma 

das mais carismáticas do 

País.
 Já na noite seguinte, 

dois shows deram o tom do 

espetáculo. O primeiro a 

subir ao palco foi a dupla 

Edy Britto & Samuel, que 

canta sertanejo romântico, e 

fechando a noite a dupla 

Rei do Gado & Fazendeiro. 

A agenda de espetáculo 

foi encerrada com os 

cantore Dabeio & Felipe, 

na  noi te  de  s ábado 

(25/06) e no domingo foi 

a vez da performace da 

quadri lha Quadri lha 

Fogaréu e do cantores 

Eduardo Melo e Valéira 

Barros encerrarem a 28ª 

Festa Junina  de Santa 

Terezinha.

Junho de 2016
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