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Na  ab e r tu r a  d e s t e  s u n tu o s o 
espetáculo, mostrou-se ao mundo que 
vivemos em dois patamares: o Brasil 
das autoridades corruptas manejadas 
por políticos e por comunistas 
i n fi l t r a d o s  n a s  i n s t i t u i ç õ e s 
constituídas e, um Brasil das verdades 
sublimes manejado por pequena parte 
de políticos e autoridades sérias, 
somadas à uma sociedade, igualmente 
séria, extraída de um povo sério, 
simples, consciente e de elevada 
capacidade de ações criativas, que 
aflorou-se graças ao bom senso 
estrutural de se colocar no lugar certo 
pessoas certas, possuidoras de elevada 
eficiência, suficiência, para tornar 
eficaz o resultado sempre crescente 
para o belo, para o verdadeiro e para o 
bem, tríplice realização do Divino.
Parabéns às Olimpíadas do Rio-Brasil. 
Parabéns aos organizadores. Parabéns 
ao povo brasileiro por aplaudir a 
apresentação instalada na abertura 
dos jogos olímpicos do Rio de 
Janeiro;espetáculo que antecede-o 
conserto da contumaz corrupção pela 
redenção ungida aos sucessivos 
momentos de glória e louvor da 
c o n s c i ê n c i a  p ú b l i c a ; d a 
independência; dos sentimentos de 
direito e justiça. Viva o Brasil.(Laércio 
Laurelli)

Edson Mendes

PRA PENSAR...
DAI A CESAR O 

QUE E DE
CESAR...

PARA PENSAR

 Dentre todas as coisas que 
considero importantes nessa nossa 
caminhada, sem dúvida, a amizade 
é uma das mais imprescindíveis.
 Agradeço a Deus por conhecer 
muita gente, ter vários colegas e 
p a r t i l h a r  u m  n e t w o r k 
razoavelmente significativo. 
Agradeço, entretanto, muito mais 
por ter sido abençoado com a 
dádiva de ter amigos.
 E diferentemente do que um dia 
pensei, tenho muitos amigos. Com 
o tempo aprendi que as situações 
difíceis pelas quais passei nunca 
afastaram meus amigos, apenas os 
selecionaram. 
 Aprendi também que cada 
pessoa é  especial  e  única, 
consequentemente  possui 
características intrínsecas. Saber 
compreender  e  aceitar  a 
particularidade do outro é essencial 
n a  c o n s t r u ç ã o  d e  u m 
relacionamento salutar, verdadeiro 
e duradouro.
 Há aqueles que constantemente 
estão fisicamente presentes, amigos 
que fazemos questão de estar ao 
nosso lado sempre que possível; 
outros, todavia, vez ou outra, 
simplesmente somem - às vezes 
por semanas, meses ou anos - , 
mas quando acontece o reencontro 
parece que nunca se distanciaram. 
Talvez porque mesmo que tenham 
seguido destinos diferentes, nunca 

se esqueceram das suas origens e de 
que um dia caminharam lado a 
lado; há amigos de infância, aqueles 
que invocam nossos nomes no 
diminutivo,  mas que foram 
essenciais ao nosso crescimento; há, 
outrossim, amigos virtuais, pessoas 
que às vezes sequer conhecemos 
pessoalmente, apesar disso, em 
algum momento se fizeram 
presentes em nossas ocasiões mais 
solitárias. Há também os ex-amigos, 
aqueles que nos ensinaram - 
amiúde de forma dolorosa - o que 
não deve ser feito. Não poderia me 
esquecer daqueles que já partiram e 
deixaram, além da aflição e 
saudade, a reflexão sobre a finitude.
Meus amigos possuem os mais 
diversos gêneros, cada um tem sua 
característica marcante. Uns gostam 
de falar, outros preferem ouvir; há 
os que sempre recorro quando me 
sinto necessitado, bem como 
aqueles que tenho prazer em poder 
ajudar. Alguns tem metade da 
minha idade e outros mais que o 
dobro. Todos possuem qualidades e 
valores que me proporcionam 
admiração e orgulho. Não obstante, 
tem  s im  seus  defe itos  e 
imperfeições. Talvez a amizade se 
manifeste a partir do momento em 
que ambos saibam reconhecer suas 
virtudes e falhas e, acima de tudo, 
respeitá-las.
 A vocês, meus amigos, minha 
gratidão pelo companheirismo e 
lealdade, da mesma maneira desejo 
toda felicidade do mundo a vocês, 
pois são merecedores!

Fernando Arataque

Para não dizer que não
falei da amizade...

Fernando Arataque
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POLÍTICA

artido do Movimento PDemocrático Brasileiro 

(PMDB), oficializou 

na noite da sexta-feira (5) a 

candidatura de Dr. Orlando 

Naziozeno a prefeito de Crixás. O 

ato ocorreu no espaço do Teatro de 

Arena, que fica ao lado da 

Biblioteca Municipal, e serviu para 

confirmar o nome do médico 

Convenção do PMDB define a candidatura
de Orlando Naziozeno a Prefeito

Orlando  Naziozeno  como 

candidato a prefeito de Crixás na 

eleição de outubro.
 Na oportunidade, foram 

apresentados os pré-candidatos à 

vice, porém a escolha ficou para 

outra ocasião. Contudo, o nome de 

Fawks do Carmo, que é filiado ao 

PMDB,  foi indicado durante a 

convenção e um dia após, no 

sábado (06), ocorreu a confirmação 

da sua candidatura a vice-prefeito 

de Crixás.
 A convenção contou com 

um forte apoio popular, mais de 

500 pessoas estiveram presentes 

acompanhando a apresentação dos 

candidatos a vereadores do PMDB, 

P T B ,  P S C ,  P S D  e 

S O L I DA R I E DA D E ,  q u e 

disputarão estas eleições.
 O ponto mais emocionante 

do evento aconteceu quando 

Orlando iniciou seu discurso no 

meio dos partidários que lotaram o 

teatro de arena. Ele relembrou a sua 

caminhada política marcada pela 

experiência e trabalho prestado a 

sociedade crixaense e agradeceu o 

apoio que tem recebido dos jovens, 

empresários,  trabalhadores, 

movimentos sociais, partidos, 

líderes religiosos e pessoas que 

acreditam no avanço através das 

mudanças na área de saúde, 

educação pública e ação social .
 “Crixás faz parte da minha 

história, construí aqui minha 

família, meu hospital laços com 

essa terra. Sou candidato ao quinto 

mandato graças ao forte apelo 

popular que recebi”, disse Orlando.
 O  candidato  também 

pontuou as principais mudanças 

que empreendeu na cidade, 

principalmente, nas áreas da saúde, 

educação e assistência social. Em 

sua fala, ele destacou as mudanças 

na Saúde. 
 “Modernizamos o Hospital 

Municipal, construímos três novas 

Unidades de Saúde, estamos 

reformando as outras, implantamos 

CAPS, NASF, dentre outros 

serviços hoje proporcionados. 

Avançamos na área de saúde e 

continuaremos fortalecendo a 

saúde pública. Hoje, referência para 

os municípios do norte goiano”, 

lembrou Orlando.
 Indagado também sobre o 

vice da chapa lembrado nas redes 

sociais, Orlando Naziozeno disse 

que o nome de Fawks do Carmo, 

que também é do PMDB, foi 

aclamado pela voz do povo, dos 

companheiros e para a surpresa 

dele foi homologado a sua 

candidatura como vice-prefeito da 

nossa chapa.
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 DEM realizou sua OConvenção Partidária 
na última quinta-feira 

(04), quando o partido definiu o 
nome do ex-prefeito de Santa 
Terezinha, Marcos Ferreira Cabral, 
como o candidato a prefeito nas 
eleições de outubro desse ano. 
Aclamado pelos convencionais, no 
prédio da Câmara de Vereadores, 
Marcos apresentou o ex-vereador 
Tonin Camargo (PR) como 
candidato a vice-prefeito, repetindo 
uma aliança vitoriosa em algumas 
eleições.
 Em seu discurso, Marcos 
Cabral reafirmou o seu projeto de 
governo que levou ele e seu grupo 
político a vencer as eleições 
municipais por duas ocasiões, 
ambas as quais consagrando-se 
dentro de gestões inovadoras, que 
alterou radicalmente a forma de 
administrar a cidade.
 “A nossa gestão inaugurou 
uma nova forma de fazer política, 
que é a política da ação, da ação 
social e do realizar obras , como as 
centenas de ruas asfaltadas. Santa 
Terezinha precisa voltar a crescer”, 
disse o candidato Marcos Cabral.
 Além dos democratas, foram 
realizadas ainda as convenções do 

Marcos Cabral é aclamado na convenção do
DEM como candidato a prefeito
Partido Popular Socialista (PPS), 
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), 
Partido Rerepublicano Brasileiro 
(PRB), Partido Democratico 
Trabalhista (PDT), Partido Social 
Democrático (PSD), Partido 
Trabalhista do Brasil (PT do B), 
Partido Trabalhista Nacional (PTN), 
Partido da República (PR), Partido 
Repúblicano da Ordem Soical 
(PROS), Partido Progressista (PP). 
Todos eles aprovaram a coligação de 
“Superchapa” (Chapão) com o 
DEM.
Em entrevista ao Jornal Imprensa 
do Cerrado, Marcos Cabral, que vai 
para sua quarta disputa a candidato 
a prefeito, declarou que entra na 
atual disputa com muita fé em Deus 
e confiança para transformar, em 
dias melhores, o futuro de Santa 
Terezinha.
“Queremos  debater  com a 
população  e  a  Câmara  de 
Vereadores projetos nas areas de 
saúde, educação e infra estrutara. 
Enfim, todas as areas que abrangem 
uma administrção municipal. 
Vamos buscar soluções viaveis para 
uma administração melhor e mais 
organizada. Com Fé em Deus, nós 
vamos transformar o futuro de 
Santa Terezinha em dias mais 

alegres. ”, declarou Marcos Cabral.
Indagada também sobre o vice da 
chapa, Marcos Declarou que Tonin 
Camargo é um homem de valor, 
pois há 30 anos vem prestando um 
trabalho social e comunitaria à toda 
comunidade.
 “Tonin Camargo é esposo 
da atual vice-prefeito Ivone Martins 
Pereira e tem o respeito de todos os 
companheiros. Valdeci Portes (Ex-
prefeito) e Paulo Henrique Portes 
(Ex-Vice-prefeito), que estão com 
nós, também tem uma alegria 
enorme em ter Tonin Camargo 
com Vice-prefeito na chapa”, 
afirmou Marcos Cabral.
J á  To n i n  C a m a r g o ,  q u e 
companhava a entrevista, por sua 
vez agradeceu aos elógios de Marco 
Cabral e prometeu lutar até a vitoria 
final.
 “A g r a d e c e m o s  a o 
reconhecimento desse valoroso 
companheiro Marcos Cabral. 
Lutaresmo unidos em busca de uma 
vitoria  nas  eleições  que se 
aproximam. Vamos propor e  
buscar melhorias para que nossa 
cidade possa voltar a crescer com 
segurança, saúde e educação”, 
finalizou Tonin Camargo.

Fotos: Lanuzio Vicente

Fotos: Lanuzio Vicente

Discursando Orlando explica porque aceitou disputar sua Sexta eleição

Marcos Cabral e Tonim Camargo irão disputar as eleições pela chapa �coragem para mudar”



ma multidão de Up e s s o a s 

a c o m p a n h o u 

intusiamada e alegre na noite da 

última sexta-feira, 5, a  convenção 

municipal do  PMDB, PT, PSDB, 

PHS, PTB, PSB e PR que aclamou 

o nome do do jovem empresário 

Silas Humberto Alves (PMDB) 

como candidato a prefeito e do 

extensionista rural,  Tarciso 

Albuquerque Farias (PT), como 

candidato a vice-prefeito de Santa 

Terezinha. Cerca de 800 pessoas, 

que estavam entre a parte externa 

e interna do prédio, acapanharam 

o processo de formalização das 

candidaturas.
 Na mesma noite, os sete 

partidos decidiram manter a 

coligação majoritaria lançando 

juntos 18 candidatos a vereança. A 

coligação que escolheu Silas e 

Tarciso tem o nome de "Força e 

Renovação”.  To  processo 

envolvendo a convenção foi 

realizada na Câmara Municipal de 

Vereadores e teve início às 19h00 

sendo ela ecerrada às 11h00.
Depois  de apresentado os 

candidatos a vereadores e seus 

Candidaturas de Silas e Tarciso são aclamadas
por multidão em Santa Terezinha
respectivos números, um dos 

momentos altos da convenção foi 

a fala dos candidatos a prefeito e 

vice-prefeito  da  chapa.  O 

candidato Silas  Humberto 

começou agradecendo a presença 

de todos e enalteceu a força que o 

povo Santa Terezinha vinha 

dando para que sua canditadura 

fosse concretizada.
 “E uma noite de muita 

emoção para mim, pois vejo aqui, 

nesse espaço nobre da Câmara de 

Vereadores,  seguimentos de todos 

os setores da comunidade de 

Santa Terezinha aclamando nosso 

nome para disputar a prefeitura 

nas eleições que se apróxima. 

Quero aproveitar para agradecer, 

de coração, o carinho e o 

entusiasmo de tantos amigos que 

foram nos abraçar. Agradecer 

especialmente à minha mulher 

Karla Cristina, sempre ao meu 

lado, me impulsionando em todas 

as nossas lutas pelo bem de Santa 

Terezinha.  Muito honrado 

também em confirmar  o nome 

do companheiro Tarciso  como 

candidata a vice-prefeito em nossa 

chapa. Eleitos, eu e o tarciso 

vamos percorrer os setores da 

nossa cidade e da zona rural. 

Faremos uma revolução no 

campo e na cidade.  Nosso 

compromisso é de fazer um 

governo voltado para os mais 

humildes. Gostaria de agradecer o 

prefeito Suélio Lorenço  pelo 

prestígio de sua presença e pelo 

posicionamento firme e corajoso. 

Assim como, pelos incentivos e 

declaração públicas de apoio à 

nossa candidatura recebido pela 

cidade a fora, com a certeza de 

que nossa campanha será vitoriosa 

para bem de Santa Terezinha de 

Goiás”, disse Silas Humberto.
 O candidato a vice-

prefeito também discursou na 

convenção e confessou que ficou 

orgulhoso com o convite para ser 
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o vice  na  chapa de  Silas 

Humberto e que depois de 

disputar uma eleição e desistir de 

outro, como candidato a prefeito, 

resolveu assumir o compromisso 

de ajudar a coligação hora ali 

formada.

 “Tenho a certez que 

venho para ajudar essa coligação 

que hora nos abraça, pois temos 

um bom time e o maior grupo 

politico,  que  são  fatores 

importantes para qualquer eleição, 

somos capazes e vamos debater os 

problemas de nossa cidade e 

apresentar um plano de governo a 

altura do município de Santa 

Terezinha”, disse candidato a vice-

prefeitoTarciso Albuquerque.

Julho de 2016

IMPROBIDADE

Ex-prefeito de Crixás é condenado por não fazer
repasses ao fundo de previdência municipal

 Recentemente, foi julgada 
procedente a ação civil proposta 
pelo município de Crixás, o juiz 
Alex Alves Lessa condenou o 
ex-prefeito de Crixás Olímpio 
Cesar de Araújo Almeida pela 
prática de ato de improbidade 
administrativa, em razão do 
não repasse ao Fundo de 
Previdência do Município de 
Crixás (Crixas-Previ), por dois 
mandatados (2005/2008 e 
2009/2012) ,  tanto  das 
contribuições do município 
quanto dos valores descontados 
em folha de pagamento dos 
servidores ativos, inativos e 
pensionistas do município.
 Na sentença, o magistrado 
determinou o bloqueio dos 

bens existentes em nome de 
Olímpio Cesar de Araújo 
Almeida, até o limite de R$ 
1.298.608,05 (UM MILHÃO, 
DUZENTOS E NOVENTA E 
OITO MIL, SEISCENTOS E 
OITO REAIS E CINCO 
CENTAVOS). De acordo com 
os autos, a ação declaratória de 
improbidade administrativa foi 
movida contra o réu por atos 
considerados atentatórios aos 
princípios da administração 
pública. De acordo com a 
denúncia, quando exercia a 
função de prefeito, ele teria 
cometido irregularidades 
apontadas pelo relatório do 
Crixas-Prev, deixando de 
repassar  ao  Fundo  de 

Previdência Municipal, o valor 
de R$ 1.298.608,05 milhões. 
Bem assim a consequente lesão 
ao erário, como também pode 
ter ensejado enriquecimento 
ilícito. Com a condenação, 
Olímpio terá que ressarcir os 
cofres públicos para garantir 
integralmente o ressarcimento 
dos prejuízos gerados ao 
município.

OUTROS FATOS

 Entre as acusações das 
quais foi condenada o ex-
prefeito de Crixás estão por ter 
efetivado a doação ilegal de 
lotes públicos sem autorização 

legislativa,  em razão da 
distribuição gratuita de lotes por 
parte da administração pública 
municipal na época, sem a 
existência de calamidade 
pública ou programa social 
autorizado em lei, ele também 
teve seus direitos políticos 
suspensos por oito anos, 
condenado pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSF) como 
político ficha-suja. A atual 
sentença foi proferida pelo juiz 
Alex Alves Lessa, da comarca 
de Crixás.

Com informações do Fórum da 
Comarca de Crixás

Olímpio Cesar lesou servidores públicos municipais ativos, aposentados e dependentes, entre 2005 e 2012

Foto: D
ivulgação

Fotos: Lanuzio Vicente



que já era dado Ocomo certo nos 

b a s t i d o r e s 

políticos virou fato, durante a 

tarde do dia 30 na Convenção do 

PMDB na cidade de Pilar de 

Goiás, quando o nome do atual 

prefeito Sávio Soares (PMDB) foi 

homologado oficialmente a 

candidato a prefeitura daquele 

município.
 O encontro convencional 

do PMDB, realizado nesta sexta-

feira (22), reuniu dezenas de 

pessoas na Câmara Municipal de 

Pilar de Goiás, entre elas alguns 

pesos-pesados do partido, como o 

deputado federal Pedro Chaves, 

deputado estadual José Nelton e o 

deputado estadual Bruno Peixoto, 

lideranças locais e aliados da base 

do prefeito.
 Dentro da convenção foi 

apresentada uma chapa de 15 

candidatos a vereadores, entre eles 

dois da atual legislatura: André 

Corsini e Loro. Partidos como 

PT, PDT, DEM, PTB e PRP 

fazem parte do arco de alianças 

do PMDB do prefeito Sávio 

Soares. O atual vice-prefeito João 

Candidatura de Sávio Soares é aclamada
em Pilar de Goiás

Grilo (PTB) mais uma vez vai 

fazer dobradinha na chapa com 

Sávio Soares.
 Para o deputado estadual 

Bruno Peixoto, Sávio tem tudo 

para continuar dando alegria ao 

povo Pilarense mais quatro anos. 

“Vimos hoje aqui o povo 

aclamando mais uma vez o nome 

do nosso prefeito Sávio Soares. 

Tenho certeza que, se for eleito, 

ele continuará dando alegria a 

povo de Pilar de Goiás”, declarou 

Bruno Peixoto.

PILAR DE GOIÁS POLÍTICA
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 Já o deputado federal Pedro 

Chaves falou da importância de 

ter uma coligação unida em torno 

de um nome forte como de Sávio 

Soares. “Precisamos continuar 

fortes e unidos em uma coligação 

em torno do nome do Sávio, uma 

vez que o trabalho que ele vem 

fazendo já lhe credencia pela 

segunda vez a disputar a 

prefeitura de Pilar de Goiás”, disse 

Pedro Chaves.

 Sávio Soares foi eleito nas 

eleições no ano de 2012 para 

comandar o executivo pilarense, 

sendo na ocasião o prefeito mais 

jovem do Estado e segundo do 

Brasil.

Bombeiros comemoram temporada no
Araguaia sem afogamentos

 Para reduzir os afogamentos 

no Estado, o Corpo de Bombeiros 

desenvolve ações junto à população 

para a utilização segura de piscinas, 

rios e lagos. Especialmente no 

período em que muitas pessoas se 

deslocam para as praias do Rio 

Araguaia, a corporação põe em 

prática a Operação Férias – Turista 

Seguro, em que mais de 350 

bombeiros atuam nas cidades 

ribeirinhas de maior concentração 

de pessoas para evitar mortes por 

afogamento.
 De acordo com dados da 

Sociedade Brasileira de Salvamento 

Aquático (Sobrasa), o afogamento é 

a segunda causa de morte de 

crianças de 1 a 9 anos. Por esse 

motivo, tem se intensificado ações 

proativas como divulgação de dicas 

de segurança nos principais meios 

de comunicação, palestras em 

escolas, orientações a turistas e 

barqueiros. Como resultado destas 

ações, os bombeiros comemoram a 

marca de zero afogamento nos 

locais protegidos pelos bombeiros 

desde 2009.
 A equipe de divulgação da 

42ª Operação Férias, com o apoio 

da Assessoria de Comunicação 

Social do Corpo de Bombeiros 

Militar, tem trabalhado desde 

fevereiro, levando ao máximo de 

pessoas a mensagem de prevenção. 

“A cada ano percebemos o turista 

mais consciente e preocupado em 

usar o colete salva vidas. A 

integração entre a corporação, 

lideranças e autoridades das cidades 

turísticas, inclusive associações de 

barqueiros, tem contribuído para o 

sucesso da Operação”, afirma o 

capitão Eberson Holanda, oficial de 

Relações Públicas da Operação 

Férias 2016.

 Além das atividades de 

mídias espontâneas em tv's e rádios, 

jornais, internet e distribuição de 

cartilhas, palestras e visitas, este ano 

foram produzidos 18 outdoors que 

estão posicionados nos pontos 

estratégicos da grande Goiânia e 

nas principais rodovias de acesso às 

cidades turísticas.

Fonte: Goiás Agora

Foto: Divulgação

Fotos: Lanuzio Vicente

Sávio discursou para a Câmara lotada de populares e
autoridades



INAUGURAÇÃO

"CASA YAMANA GOLD" é inaugurada
em Goiás

PILAR DE GOIÁS / GUARINOS

yamana Gold Aacredita que, para 

a perenidade de 

suas operações, é preciso que 

empresa e comunidade se 

desenvolvam juntos.  Os 

municípios de Pilar de Goiás e 

Guarinos, situados em Goiás, 

receberam  um  grande 

investimento para contribuir 

para o desenvolvimento local. 

Dando sequência aos projetos 

de melhoria da qualidade de 

vida nos países onde está 

presente, a Yamana, uma das 

maiores empresas de ouro com 

sede no Canadá, inaugurou no 

dia 12 de julho a Casa Yamana 

Gold. O espaço ficará aberto 

todos os dias e oferecerá à 

comunidade suporte na geração 

de emprego e renda, sugestões e 

reclamações, além de cursos de 

aperfeiçoamento gratuitos. A 

casa fica localizada na Avenida 

Principal, Q.13, lote 8, Centro, 

Pilar de Goiás.  O projeto 

buscará, ainda, estreitar o 

relacionamento  com  a 

comunidade e estabelecer 

parcerias, possibilitando que a 

empresa transmita sua expertise.
S e g u n d o  a  g e r e n t e 

administrativa e financeira da 

Yamana Gold, Grace Kalley 

Carvalho, esse relacionamento 

deverá  ser  construído 

cuidadosamente, por meio de 

atitudes éticas, disseminação 

clara  de  informações  e 

confiança mútua entre empresa 

e comunidade. Por isso, a 

Yamana tem investido na 

divulgação do seu projeto de 

forma objetiva e transparente, 

além de desenvolver ações 

sociais de relacionamento com 

comunidades nas áreas onde 

atua. "Sabemos da importância 

de cada comunidade e de suas 

particularidades e procuramos, 

a partir de uma análise 

profunda, definir suas principais 

dificuldades e necessidades. 

Partindo desse entendimento, 

atuamos para auxiliá-los por 

meio de ações e projetos 

sociais", informa Grace.
 A casa ainda oferecerá 

canais de comunicação 

direta para faci l itar o 

contato da comunidade 

fornecedores locais e para a 

promoção de oportunidades 

de negócios das empresas. 

"Dessa forma, conseguimos 

contribuir para uma maior 

participação no fornecimento 

de bens e serviços às grandes 

empresas instaladas ou que 

venham a se instalar em 

Goiás", afirma.
 O  P r o g r a m a  d e 

D e s e n v o l v i m e n t o  d e 

Fornecedores de Pilar de 

Goiás e Guarinos oferece 

capacitação,  apoio  aos 

negócios ,  promoção  e 

consultoria para as empresas 

com a finalidade de torná-las 

mais competitivas. A meta é 

proporcionar a busca da 

excelência para atender a 

crescente  demanda por 

serviços e produtos no Estado. 

As empresas mantenedoras do 

programa têm priorizado a 

aquisição de bens e serviços de 

fornecedores locais, tanto para 

compras de rotina quanto 

para novos investimentos. "Os 

resultados alcançados têm 

superado as expectativas e são 

reconhecidos por todos os 

participantes, entre eles os 

fornecedores,  empresas 

mantenedoras e entidades de 

classe", declara Luvizotto.
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com a empresa.

Programa de 

Desenvolvimento de 

Fornecedores

 Outra iniciativa voltada 

para a comunidade é o PDF – 

Programa de Desenvolvimento 

de Fornecedores de Pilar de 

Goiás e Guarinos. O evento de 

lançamento foi realizado no 

Casarão Bar e contou com a 

presença de mais 60 pessoas, 

entre fornecedores, autoridades 

e colaboradores da Yamana 

Gold. O objetivo do programa 

é movimentar o comércio da 

r e g i ã o ,  d a n d o  m a i s 

oportunidades  para  os 

fornecedores locais e de Goiás. 

Com isso, haverá maior 

geração de emprego, renda e 

qualidade de vida no Estado e, 

p r i n c i p a l m e n t e ,  n a s 

comunidades onde a empresa 

está presente.
 Segundo a gerente 

geral da unidade, Glauber 

Luvizotto, a Yamana vem 

t r a b a l h a n d o  p a r a  o 

d e s e n v o l v i m e n t o  d e 

Foto: Divulgação

Foto: Kássia Ferraz

Julho de 2016



HOMENAGEM

População  comovida dá adeus
ao vereador Netto do Marrom

PILAR DE GOIÁS

ma multidão Ude pessoas 

passou pela 

Câmara de Vereadores de 

Pilar de Goiás entre a 

madrugada e a tarde do dia 

28 de julho para se despedir 

do  vereador  e  v ice-

presidente do Legislativo 

pilarense, Pedro Ferreira 

Netto -35- (Netto do 

Marom). O auditório esteve 

lotado durante todo o 

tempo e ao logo da sessão 

solene que a casa realizou 

em homenagem ao seu ex-

membro querido.
 A emoção esteve 

presente nos olhares e nas 

falas de cada presente, a 

maioria perplexa com o 

acontecimento, já que 

Netto do Marom era um 

vereador do povo e estava 

se preparando para sua 

segunda eleição, sendo 

considerado um dos 

favoritos para próxima 

disputa.
 O vereador faleceu 

e m  d e c o r r ê n c i a  d e 

ferimentos causados pelo 

um acidente automobilístico, 

ocorrido na manhã do dia 

27 de julho, entre às cidades 

de Nerópolis e Goiânia, 

quando o mesmo levava 

pessoas para marcarem 

consultas médicas na capital 

do Estado. 
 N a  s e s s ã o  d e 

despedida, presença de 

vários políticos, como dos 

vereadores de Pilar dos 

prefeitos Sávio Soares (Pilar 

de Goiás), ZaZá Héloi 

(Prefeito de Hidrolina) e do 

Deputado Federal, Rubens 

Otoni (PT), entre outros.
 Ta m b é m  f o r a m 

muitas as coroas de flores: 

Do Governo do Estado, 

do Vice-governador, da 

prefeitura de Pilar de 

G o i á s ,  d a  C â m a r a 

Municipal de Vereadores 

de  Pi l ar  de  Goiás  e 

empresa Yamana Gold.
o sepultamento, que foi 

no Cemitério que fica ao 

lado da Igreja Nossa 

Senhora das Mercês, foi 

a c o m p a n h a d o  p o r 

centenas de pessoas, entre 

os quais familiares e 

amigos que prestaram 

suas últimas homenagens 

e se despediram com 

aplausos do corpo do 

vereador.

Pedro Ferreira Netto 

Paixão pela vida 

publica

 Nascido no município 

de Hidrolina, mas Pilarense 

de coração, Pedro Ferreira 

Netto descobriu a paixão 

pela vida pública na última 

eleição, quando, na ocasião, 

foi o candidato a vereador 

mais bem votado no pleito 

de 2013, obtendo 176 Votos 

pela legenda do Partido dos 

Trabalhadores (PT).
 Suas ações políticas 

enquanto vereador, como 
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sempre fazia questão de 

destacar em seus discursos, 

sempre foram voltadas 

para ações em benefício 

dos mais carentes de Pilar 

de Goiás. No entanto, 

nunca  escondeu  sua 

preo cup ação  com  o 

desenvolvimento pela 

região sua paixão por Pilar 

de Goiás.

Fotos: Lanuzio Vicente

Julho de 2016
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Instituto Yamana apresenta os finalistas do projeto
“Valorizando a Diversidade” e dá início

a exposição itinerante
instituto Yamana Ode Desenvolvimen-

to Socioambiental, 

em parceria com o Ministério da 

Cultura, dará início a última etapa 

do projeto “Valorizando a 

Diversidade”. Chegou a hora tão 

esperada de apresentar as criações 

selecionados para a exposição que 

demonstrará parte do talento 

artístico das cidades goianas de 

Alto Horizonte, Nova Iguaçu, 

Campinorte, Pilar de Goiás e 

Guarinos. E na Bahia, Santa Luz, 

Jacobina, Barrocas, Teofilândia, 

Cansanção, Biritinga, Araci e 

Miguel Calmon. A exposição 

chega em Pilar de Goiás no dia 5 

de setembro e ficará exposta na 

Secretaria de Cultura e Turismo 

até o dia 11 de setembro. Já na 

cidade de Guarinos a exposição 

acontece no Centro de Referência 

de Assistência Social (CRAS), no 

período de 12 a 18 de setembro. 

Serão expostos os 36 trabalhos 

finalistas, sendo 12 por categoria.
 Dados da coordenação do 

projeto mostram que o número 

expressivo de inscrições refletem a 

diversidade artística que existe no 

interior do país. O diretor do 

Instituto Yamana, Osvaldo Filho, 

também concorda com essa 

afirmação e destaca ainda que a 

produção artística no interior do 

Brasil é muito grande e, na 

maioria das vezes, não é possível 

identificar todos esses artistas, 

t amanha  a  quant idade  e 

qualidade do que se produz. “Esse 

foi nosso objetivo, valorizar, 

identificar e reconhecer cada vez 

mais esses artistas e essas 

produções. Dentre os pilares de 

atuação do Instituto, a cultura tem 

um destaque especial”, explica o 

diretor.
 Outro ponto importante do 

projeto foi a integração e o 

envolvimento das pessoas. 

Osvaldo ressalta que nessa 

primeira etapa, os artistas tiveram 

uma visibilidade local, inclusive, 

mu i to s  d e l e s  n em  e r am 

conhecidos na sua comunidade. 

“Nessa próxima etapa, eles alçam 

voos maiores e, agora, irão ser 

conhecidos por várias pessoas de 

outros estados, por meio da 

exposição. A equipe do Instituto 

está preparando com muito 

carinho todos os detalhes para 

que esta exposição cumpra seu 

o b j e t i v o  d e  v a l o r i z a r  a 

diversidade. Essa diversidade, 

singular e plural, sob o olhar 

diverso de nosso povo, integrando 

regiões, diversos municípios e 

diversas pessoas. Não tenho 

duvida que a exposição será um 

sucesso”, comemora Osvaldo.
 A seleção, análise e escolha 

dos trabalhos foi realizada por um 

grupo curador  renomado, 

formado por dois especialistas de 

cada área. A exposição itinerante 

passará pelos 13 municípios 

participantes.

SOBRE O INSTITUTO 

YAMANA

 Com o objetivo de fortalecer 

e aumentar ainda mais o alcance 

dos seus programas voltados à 

sociedade e ao meio ambiente, a 

Yamana Gold, criou o Instituto 

Yamana de Desenvolvimento 

Socioambiental, no Brasil. O 

lançamento ocorrido, em 2012, 

teve como base a consolidação e os 

excelentes resultados das ações 

educacionais, sociais, ambientais e 

culturais, por meio das quais 

milhares de pessoas foram 

beneficiadas.

C O N F I R A  A BA I XO  O S 

SELECIONADOS EM CADA 

CIDADE E POR CATEGORIA:

Pilar de Goiás Categoria Música: 

Aculturação - 1º lugar (Vinícius 

Pacheco Campos, Eslaine Camila 

Rocha Oliveira, Marcos Ribeiro 

Campos Júnior)  Categoria 

Literatura: Diversidades (Edna 

Luiza Monteiro de Assunção) 

Categoria Fotografia: Amor 

genuíno (Edna Luiza Monteiro de 

Assunção) Antítese (Marcos 

Ribeiro Campos Júnior) Guarinos 

Categoria Música: Forró da Núbia 

- 3º lugar (Luiz Pereira de 

Carvalho) História de Guarinos 

(Elcival Barbosa Rego, Wilson 

Alves da Silva, João Coelho Alves) 

Categoria Literatura A visita de 

Nossa Senhora da Penha (Lázaro 

Divino Neves)

Pilar de Goiás Desenvolvimento Mineral e Instituto Yamana
apoia a primeira indústria de hóstia da região de Pilar

 A  Pi lar  de  Goiás 

Desenvolvimento Mineral 

(PGDM) e o Instituto 

Yamana de Desenvolvi-

mento Socioambiental, tem 

apoiado projetos de geração 

de emprego e renda das 

cidades onde atuam. Um 

destes projetos é fábrica de 

hóstias da Paroquia Nossa 

Senhora do Pilar.
 O objetivo da fábrica é 

produzir partículas que são 

utilizadas nas celebrações da 

Igreja Católica Apostólica 

Romana. O pároco da 

Paróquia, Cornélio José dos 

Santos, explica que essa é 

uma  iniciativa  muito 

sustentável.
 “Temos conseguido 

produzir um material de 

qualidade e  de ótima 

aceitação no mercado 

interno de nossa Diocese, 

região composta por todas 

as paroquias do território 

denominado diocese de 

Uruaçu.” explica o padre 

Cornélio.

 Atualmente, a fábrica 

Hóstia produz semanalmente 

45 pacotes de partículas, 

pesando  200  gramas, 

contendo 550 a 800 unidades, 

por pacote, dependendo do 

tamanho produzido. A única 

matéria-prima para produzir 

a hóstia é água potável e 

farinha de trigo, pura, extra 

fina do tipo um.. As vendas 

são todas via cadastro, 

internet e telefone, Temos 

hoje em nosso portfolio 18 

clientes fixos.

 Através do Seminário 

de Parcerias de Pilar de 

G o i á s  d e  2 0 1 5 ,  f o i 

concebido a construção do 

prédio da fábrica, com uma 

infraestrutura maior, para 

que, dessa forma, a fábrica 

se amplie e consiga atender 

n o v o s  c l i e n t e s .  O s 

interessados em conhecer 

mais sobre o projeto podem 

procurar informações na 

secretaria paroquial.

Fonte� Assessoria de Imprensa da 

Empresa

Iniciativa é da Paróquia Nossa Senhora do Pilar


