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Pesquisa

Pilar de Goiás Economia

O prefeito de Campos Verdes, Haroldo Naves, 
em onze meses de mandato, obtém 80,50% de 
aprovação popular, segundo pesquisa realiza-
da pelo Instituto Directas. Pág. 12

Para a realização de um sonho é necessário força e opor-
tunidade. Obrigado prefeito Sávio pela contribuição 
para realizarmos os nossos sonhos”. Acadêmicos de Di-
reito e Administração de Rubiataba. Pág. 6

Gestão Empreendedora de 
Campos Verdes alcança 

80% de aprovação

Alunos universitários comemoram 
5 anos de transporte gratuito

Mineradora reativa produção
de Esmeraldas em Campos Verdes

Inauguração

A maior ponte de concreto de Pilar de Goiás 
foi inaugurada sobre o Rio Magalhães e liga o 
Distrito de Pilar Cruz a cidade de Pilar. Pág. 5

Prefeito Sávio inaugura a 
maior ponte do município 

de Pilar de Goiás

Maior produtor mundial de esmeralda entre 1986 e 2000, 
Campos Verdes está recebendo investimentos internacional e 
nacional. 5 Mineradoras já reativaram suas operações, geran-
do cerca 350 empregos. Pág. 4

Arte em Crixás 

Educação

O anúncio foi feito durante a celebração do ani-
versário do município e o processo de instalação 
do colégio já está em andamento e deve ser ins-
talado no município em janeiro de 2018. Pág. 7

Colégio Militar será
implantado em Crixás

História de Crixás é retratada através da música no Espetáculo musical encenado por alunos da escola de música “Talentos 
de Ouro”. E durante exposição do Projeto Cultural Expoarte, levou como tema a “A arte celebra Crixás“, uma homenagem 
pela passagem do aniversário do município. Págs. 5 e 11
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Reflexão do dia

Por Fernando Arataque 

Geral

  Para Pensar
PRA PENSAR...LULA X BOLSONARO 
...VERDADES INCONVENIENTES... 

 O jogo já começou e, se ninguém 
impedir, parece que irá mais longe. Jair 
Bolsonaro, o defensor dos torturadores, 
o homem que nega que o Brasil tenha 
tido uma ditadura, o tipo que se dei-
xa fotografar com uma camiseta com 
o texto: “direitos humanos, esterco da 
vagabundagem”, o que preferiria um 
filho morto a ser homossexual, aque-
le que disse de uma parlamentar que 
nem sequer merecia ser estuprada, o 

que defende o fuzilamento de bandidos, artistas e adversários políticos, 
está no caminho de se tornar um candidato “normal”. Seu problema, ao 
que parece, não é ter defendido todas essas coisas. O grande problema 
de Jair Messias Bolsonaro é ter defendido um Estado intervencionista. 
Mas, como ele agora frequenta os gurus do mercado e, finalmente, abju-
ra esse erro criminoso de se opor ao credo econômico liberal, Bolsonaro 
pode ter abertas as portas que o transformarão em uma figura respei-
tável. Ele já começou a retificação: escreveu sua própria Carta ao povo 
brasileiro e prometeu que não aplicará nenhuma política econômica 
“heterodoxa”. Logo o veremos com um sorriso angelical abraçando 
crianças e idosos, conversando com empresários, mostrando sua face 
mais humana, um senhor sério e responsável, prestes a livrar o Brasil 
de todos os males.
 De Lula é possível dizer muitas coisas que comprometem sua 
solidez como candidato. Sem dúvida, sobre ele e seu partido recaem 
fortes suspeitas de corrupção. É muito plausível criticar seus governos 
e os de sua sucessora, Dilma Rousseff, pelos graves erros de política 
econômica. Inclusive é possível entender que desagrade o estilo popu-
lista de sua liderança e sua conivência com os piores aspectos do fisio-
logismo que caracterizam a política brasileira. Mas Lula nunca insultou 
os homossexuais, nunca lamentou que a ditadura não tivesse fuzilado 
o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, jamais ridicularizou os 
direitos humanos. Durante seu governo, como todos os dados demons-
tram de maneira avassaladora, os setores mais pobres da população 
conseguiram aumentar seu nível de renda, enquanto o patrimônio dos 
mais ricos não deixou de crescer. Lula pode ser acusado de muitas coi-
sas. Menos de ser um extremista.
 No delírio sectário que tomou o ambiente político brasileiro, tor-
nou-se frequente classificar Lula e o PT de bolivarianos. Mas ninguém 
é capaz de citar um adversário político preso durante seus governos, 
um veículo de comunicação fechado, uma empresa expropriada arbi-
trariamente. Se Lula e Dilma fossem realmente bolivarianos, alguém 
acredita que teriam aceitado as regras do jogo e entregado o poder pa-
cificamente depois do impeachment, por mais que tenham protestado 
chamando-o de golpe?
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EXPEDIENTE

Sede: Rua Carmem Miranda,
Vila São João Crixás (GO)
CNPJ: 18.855.073/0001-20

Uma publicação de Lanuzio Vicente Alves

Abrangência:
Entorno DF, Norte de Goiás,

Vale de São Patrício e Goiânia

Lanuzio Vicente 
Editor Geral

(62) 98310-3817

Criolo Publicidade
(Paulo Victor)

(62) 99185-2580

Joelton Godoy
Editor de Fotografia

MTB 2723/GO
Goiânia

As opiniões aqui expressas não são necessariamente as do jornal!

contato@imprensadocerrado.com.br
imprensadocerrado@yahoo.com.br

www.imprensadocerrado.com.br

Colaborador
(Dídimo Neto)

(62) 99284-9651
(Lucivaldo Cunha)

Joelton 
Godoy

Instagram/JoeltonGodoy

ACOMPANHE NO 

  Charges e Memes
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Faz tanto tempo, mas parece que foi ontem

  Seus olhos negros traziam luz; sua fé, esperança. 
Mentiria se dissesse que não sinto saudade. Saudade daquilo 
que nunca aconteceu. Por muito tempo pensei ser errado, mas 
ela – naturalmente – ensinou-me que não existe certo ou erra-
do. Há o conveniente e o inconveniente. E quantos momentos 
inconvenientemente convenientes compartilhamos...
 Arriscaria dizer que foram os melhores momentos que 
tive a sorte de viver. Horas se passavam como segundos! Eu le-
vava alguns chocolates, ela os comia, mas era eu quem sentia a 
vida mais doce. Falávamos sobre o céu e as estrelas. Comentá-
vamos sobre literatura e MPB. Às vezes discutíamos sobre po-
lítica e religião. Futebol não, afinal torcemos pelo mesmo time.
 Tudo começou como uma simples brincadeira, palavras 
afáveis foram sementes de um sentimento estranha e assusta-
doramente forte. Um afeto que nasceu calma e silenciosamente. 
Assim como a chuva rega uma semente, sua presença embebia 
meu pobre árido coração. Assim como o sol traz calma após 
uma tempestade, seus abraços me traziam paz. Uma paz nunca 
antes sentida. Uma conexão que impressiona por sua força e 
ternura.
 Uma relação em que as palavras e o contato se fazem 
desnecessários. Quando duas almas se conhecem de outros 
tempos, todas as convenções perdem sentido. Basta um olhar, 
um pensamento para o coração bater, bater mais forte.
 De todos os bens que ela trouxe, o que mais se destaca 
foi o dom de voltar a acreditar na humanidade. Enxerguei nela 
a pureza e bondade que acreditei por muito tempo não mais 
existir. Sim, ainda há seres humanos. Pessoas de bom coração. 
Anjos que Deus coloca na terra em forma humana. Eu tive a 
sorte de encontrar um.
 Um anjo sem asas, de olhos negros, cabelos longos e 
sorriso extremamente encantador. Mãos macias, apesar das 
constantes lutas. Olhos que choram, mas nunca perdem a espe-
rança e sempre enxergam um amanhã melhor. Suas negativas 
são adoravelmente positivas. Seu sim é tácito. O que é escanca-
rado se passa por subentendido.
 A protagonista de uma história de dois personagens. 
Uma história que sabemos como começou, mas torço para que 
não tenha um final feliz. Se eu puder continuar a escrevê-la, 
não haverá final.
 A felicidade está em cada entrelinha. Que os pontos fi-
nais terminem períodos de inquietação; que a única coisa que 
nos separem sejam as vírgulas entre vocativos afetuosos. Que 
exclamações indiquem apenas vultosa alegria. E que nossas 
orações a dois sejam reticentes...
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Brio Gold Saúde

Brio Gold realiza atividades focadas
na saúde da mulher

Para reforçar a importância do cuidado preventivo com a saúde para trabalhadores e comunidade, a Pilar de Goiás Desenvolvimento 
Mineral (PGDM), unidade da Brio Gold, realizou uma série de atividades voltadas para a prevenção ao câncer de mama pelo

movimento Outubro Rosa. As ações foram focadas nos municípios de Itapaci e Guarinos

 Em parceria 
com as prefeituras e 
Secretarias de Saúde 
dos municípios  a em-
presa realizou o Pro-
jeto Saúde em Movi-
mento, uma iniciativa 
da deputada Flávia 
Morais e do médico 
George Morais, que 
leva serviços de saúde 
e atendimento médi-
co de qualidade para 
quem mais precisa de 
forma gratuita.
 Um ônibus 
equipado com apa-
relhos modernos de 
ultrassonografia 4D 
percorreu as cidades 
levando atendimento 
à população de forma 
gratuita e com resul-
tados entregues ao 
paciente logo depois 
da realização dos exa-
mes. Além de ultras-
sonografia da mama, 
o programa colocou à 
disposição da popu-
lação ultrassonografia 
para gestantes com 
gravação das imagens 
em DVD, exames e 
ultrassonografias de 
próstata, pélvica e ti-
reoide, além de eletro-
cardiograma, consul-
tas oftalmológicas e 
outros procedimentos 
médicos. Com proce-
dimento simples, os 
resultados ficavam 
prontos em apenas dez 
minutos.
 Para a direto-
ria da empresa, o Saú-
de em Movimento é 
um trabalho brilhante 
que assume uma im-
portante função social 
para as comunidades. 
“O resultado foi a re-
alização de centenas 
de exames e consultas 

médicas em todos os 
municípios que o Pro-
jeto passou”, afirma 
o Gerente de Saúde, 
Segurança, Meio Am-
biente e Comunida-
des (SSMAC) da Brio 
Gold, Alexandro Neto.
 
Atividade física na 
prevenção

 Além da gran-
de campanha pela 
saúde junto à comu-
nidade, a Brio Gold 
realizou uma campa-
nha interna de saúde 
ocupacional voltada 
para o bem-estar da 
mulher. “Sabe-se que o 
câncer de mama ainda 
é o tipo de câncer que 
mais mata mulheres 
no mundo e que, se 
diagnosticado preco-
cemente, a mulher tem 
95% de chance de cura. 
Com esta ação, a Brio 
Gold busca cumprir a 
sua missão de sempre 
oferecer informação e 
serviços de qualidade 
as suas trabalhadoras e 
às comunidades onde 

atua”, conta a Analista 
de Comunidades, Bru-
na Generoso.
 Neste ano, a 
campanha teve foco no 
incentivo à prática de 
atividades físicas. In-
titulada Outubro Rosa 
& Pilates, a campanha 
da empresa empenhou 
esforços em mostrar 
que a prática de exercí-
cios físicos aliada a ou-
tros hábitos saudáveis 
é um caminho na re-
dução do risco de cân-
cer de mama. No salão 
paroquial de Pilar de 
Goiás, a empresa reali-
zou uma manhã espe-
cial dedicada à saúde 
da mulher com muita 
informação, integra-
ção e atividade física. 
Mais de 50 mulheres 
participaram da ação.
 A enfermeira 
do trabalho da PGDM, 
Júlia Gabriela Sando-
val, deu início às ativi-
dades falando sobre o 
câncer de mama, pre-
venção e tratamento. 
Em seguida, foi a vez 
da fisioterapeuta da 

Clínica Espaço Saúde 
de Itapaci, Julianna 
Falcão, especialista em 
Pilates, falar sobre a 
atividade e seus bene-
fícios. Ela ressaltou que 
o Pilates é uma ótima 
alternativa para as pes-
soas que não se sentem 
bem com exercícios 
como caminhada, cor-
rida ou academia.
 Depois das pa-
lestras foi realizada 
uma aula de alonga-
mento com exercícios 
de Pilates. Ao final da 
atividade, foi oferecido 
um café da manhã es-
pecial e saudável para 

as participantes, que 
também receberam 
brindes da empresa.
 
O Pilates e o câncer
 
 O Pilates é 
uma atividade de con-
dicionamento físico 
e mental criada pelo 
alemão Joseph Pilates, 
com exercícios apa-
rentemente suaves. 
Os movimentos reali-
zados proporcionam 
o alongamento e a 
fortificação do corpo 
de forma integrada e 
individualizada, além 
de melhorar a respira-
ção, diminuir o estres-

se, desenvolver cons-
ciência e equilíbrio 
corporal, coordenação 
motora e mobilidade 
articular e proporcio-
nar relaxamento.
 A atividade é 
amplamente reconhe-
cida como uma terapia 
não farmacológica efi-
caz em pacientes com 
câncer. Muitos estudos 
mostram que os exercí-
cios de Pilates supervi-
sionados por fisiotera-
peutas podem ser uma 
alternativa para reabili-
tação de pacientes com 
disfunções do membro 
superior relacionadas 
com o câncer de mama.

Funcionários e colaboradores da Brio Gold integrados com a comunidade em 
prol do Outubro Rosa

Fotos: Flávio Duarte
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Campos VerdesEconomia

Mineradora reativa produção
de Esmeraldas em Campos Verdes

Justiça decreta prisão preventiva
do diretor da unidade prisional de Crixás

Município está recebendo investimentos para voltar à lista dos principais exploradores do minério

Thiago Alves está sendo denunciado por corrupção passiva por ter vendido vaga em “cela aberta” no presídio e
por tortura-castigo contra detento beneficiado

 Maior produ-
tor mundial de es-
meralda entre 1986 e 
2000, Campos Verdes 
está recebendo inves-
timentos internacional 
e nacional. 5 Minera-
doras já reativaram 
suas operações, geran-
do cerca 350 empre-
gos. Até o fim do ano 
de 2018, o objetivo da 
Prefeitura é reativar 20 
mineradoras. 
  Considerado 
um investimento segu-
ro em tempos de insta-
bilidade nas bolsas e 
de crise internacional, 
a esmeralda está atin-
gindo altos valores 
nas cotações interna-
cionais. A valorização 
tornou rentáveis mi-
nas com teor de pe-
dras preciosas e os in-

centivos da prefeitura 
através do modelo da 
‘Gestão Empreende-
dora’ implementado 
pelo prefeito Haroldo 
Naves transformou o 
município em 11 me-
ses de governo. 
 A região co-
nhecida como “Trecho 

Novo” está recebendo 
a instalação de uma 
estrutura nova que 
abrigará a Mineradora 
Josias. As expectativas 
são as melhores para 
Campos Verdes nos 
próximos anos, a alta 
estima da comunidade 
já está elevada e a eco-

nomia da cidade está 
sentindo os impactos 
da retomada da mine-
ração. 
  Para resgatar 
a importância do co-
mércio de pedras pre-
ciosas, o prefeito Ha-
roldo Naves retomou 
a Feira das Esmeral-

das, realizada entre 
os dias 26 e 29 de ou-
tubro. O evento mo-
vimentou a economia 
local, gerando negó-
cios de pedras precio-

sas, exposição, pales-
tras e shows. Mais de 
15 mil pessoas passa-
ram pela maior feira 
de mineração do esta-
do de Goiás. 

 A pedido do 
Ministério Público de 
Goiás, foi cumprida na 
manhã desta sexta-fei-
ra (17/11) a ordem de 
prisão preventiva de 
Thiago Alves Navar-
ro Ribeiro, diretor da 
Unidade Prisional de 
Crixás. Ele está sendo 
denunciado por cor-
rupção passiva, tortu-
ra-castigo , com a cau-
sa de aumento de pena 
por ter sido cometido 
por agente público.
 É apontado na 
denúncia que, em me-
ados de julho deste 
ano, o diretor da uni-
dade recebeu vanta-
gem indevida da mãe 
de um detento do pre-
sídio, que seria “be-
neficiado”, com uma 
vaga na “cela aberta”.  
Esta prática consiste 
em deixar o reeducan-
do trabalhando fora 
da cela e transitando 
livremente nas depen-
dências do estabele-

cimento prisional, em 
troca do pagamento de 
um valor.
 Em uma visi-
ta feita pela mãe do 
detento ao presídio, 
Thiago explicou que, 
para que o filho se be-
neficiasse da regalia, 
deveria pagar a quan-
tia de R$ 6 mil, valor 
sobre o qual ele con-
seguiria um “descon-
to”, diminuindo para 
R$ 4 mil.
 Este montan-
te poderia ainda ser 
parcelado em dois 
pagamentos de R$ 
1,5 mil e dois de R$ 
500,00. Além disso, o 
denunciado entregou 
a ela, naquela ocasião, 
um bilhete, escrito de 
próprio punho, com o 
número de sua conta 
pessoal, seu nome e 
o número de telefone 
pessoal, documento 
constante nos autos.
 Conforme o 
combinado, Thiago co-

locou o reeducando no 
sistema de “cela livre”, 
sem que fosse feito 
qualquer pedido nos 
autos de sua execução 
penal. De acordo com 
o MP-GO, este ato vio-
lou o dever funcional 
do denunciando de 
probidade, uma vez 
que foi um ato reali-
zado mediante o rece-
bimento de propina; o 
dever de legalidade, 
porque este benefício 
não é previsto em lei 
e não houve qualquer 
pedido no bojo da exe-
cução penal, em vio-
lação também à com-
petência do juízo de 
execução da comarca, 
bem como houve des-
vio de finalidade, já 
que o ato administrati-
vo teve como objetivo 
dar regalia a preso que 
lhe pagou propina.
 Nos autos 
constam ainda as có-
pias de três depósitos 
bancários feitos pela 

mãe do preso na conta 
de Thiago, que totali-
zaram o valor de R$ 3 
mil. Visando destruir 
provas do pagamento 
da propina, o diretor 
da unidade pediu à 
mãe do detento que 
lhe entregasse os com-
provantes originais 
dos depósitos, o que 
foi feito por ela, após 
tirar cópias dos com-
provantes, que foram 
entregues à polícia.
 
Tortura-castigo

 Ocorre que, 
em meados de setem-
bro, Thiago encontrou 
um aparelho celular 
em uma cela e outro 
celular e uma porção 
de maconha em outra 
cela, os quais, segundo 
alguns detentos, te-
riam sido repassados 
às celas pelo detento 
beneficiado, por ele 
estar na “cela livre”. 
Em seguida, visando 

punir esse preso, Thia-
go pegou um pedaço 
de madeira que se en-
contrava no presídio e 
desferiu diversos gol-
pes contra as costas, 
pernas e cintura do 
preso, causando-lhe 
diversas lesões corpo-
rais.
 Segundo apon-
tado na denúncia, para 
ter ideia da intensi-
dade das agressões, o 
exame de lesões corpo-
rais foi realizado apro-
ximadamente 20 dias 
depois das agressões, 
no momento em que a 
polícia judiciária, aten-
dendo à requisição do 
MP, iniciou uma in-
vestigação, contudo, 
ainda assim, o exame 
constatou lesões cor-
porais nas costas do 
reeducando.
 A mãe do de-
tento apresentou ainda 
ao MP e ao delegado 
local diversos áudios  
com a própria voz do 

denunciado, enviados 
a ela pelo aplicativo 
WhatsApp, nos quais 
Thiago fez várias ame-
aças veladas ao filho e 
à sua família.

Reincidente

 Ainda de acor-
do com a denúncia, 
Thiago Ribeiro assu-
miu o cargo de diretor 
da unidade prisional 
de Crixás após ter sido 
afastado judicialmente 
em cautelar deferida 
pelo juízo de Jaraguá, 
em decisão que o proi-
biu de exercer qual-
quer função pública 
no Centro de Inserção 
Social daquele muni-
cípio, em decorrência 
da prática de crimes 
contra a administra-
ção pública (incluindo 
corrupção passiva), 
os quais estão sendo 
investigados na dele-
gacia de polícia local. 
Fonte:Jornal Opção

Fotos: Lanuzio Vicente

Foto aérea da nova frente de trabalho no trecho novo
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Crixás Cultura

A Arte Celebra Crixás 
Esse foi o tema abordado pelo Projeto Cultural Expoarte durante exposição ocorrida em 09 de novembro.

Uma homenagem do projeto pela passagem do aniversário do município

 Paralela ao Re-
cital promovido pelo 
Projeto Talentos de 
Ouro, em Crixás, no 
último dia 09 de no-
vembro, também foi 
realizada mais uma 
envolvente exposição 
de artes organizada 
pelo Projeto Cultural 
Expoarte, que em ho-
menagem ao aniver-
sário da cidade, expôs 
uma coleção inédita de 
obras que representam 
a cidade de Crixás sob 
a ótica de cada artista 
participante do projeto. 
O objetivo da exposição 
foi retratar a cultura cri-
xaense através da arte, 
refletir sobre como as 
práticas artísticas se re-
laciona com a cidade e 
seus imaginários, além 
de analisar os desdo-
bramentos dessas obras 
no campo simbólico em 
que elas estão inseridas.
 A Idealizadora 
do projetos Expoarte, 
Joyce Espínola fez uma 
reunião deste conjunto 
de obras, ora apresen-
tado à comunidade, 
busca estabelecer uma 
conexão com o pas-
sado às vezes esque-
cido nos escombros 
de arquiteturas que já 
não existem mais. “A 
proposta é oferecer re-
ferências para novos 
processos de pesquisa 
artística, ampliando a 
compreensão sobre o 
papel da arte no ima-
ginário da cidade e na 
formação da sensibili-
dade urbana. Agrade-
cemos a Deus por mais 
essa ação, a AngloGold 
Ashanti por patrocinar 
esse projeto através da 
Lei de Incentivo a Cul-

tura, às artistas partici-
pantes desse projeto e a 
comunidade em geral 
que sempre prestigia 
nossos eventos” disse 
Joyce.

 Vale pontuar a 
importância do projeto 
cultural para o municí-
pio de Crixás, que tem 
uma cultura muito rica 
por ser uma cidade fun-

dada no período colo-
nial, haja vista que há 
vestígios de primeiros 
habitantes no muni-
cípio em 1739, mas as 
construções daquela 

época foram destruídas 
e esquecidas em um 
passado cheio de tra-
dições e histórias para 
contar, o que está sendo 
resgatado pelo projeto 

Expoarte e apresentado 
à comunidade.
 Ao desenvol-
ver a exposição usando 
como tema o município 
de Crixás, o qual teve 
seu passado e presente 
retratado em belas ar-
tes, o grupo de artistas 
do Projeto Expoarte se 
deparou com um váli-
do questionamento: e 
o futuro? Foi ai que o 
grupo projetou, den-
tro da mostra de artes, 
a Árvore dos Desejos, 
na qual a comunidade 
pudesse expressar seus 
anseios e expectativas 
respondendo à seguinte 
pergunta: o que é preci-
so para uma Crixás me-
lhor? As pessoas escre-
veram suas respostas e 
as amarraram na árvore, 
com pedidos variados 
como: mais união entre 
as famílias, paz, amor, 
saúde, mais respeito, 
mais infraestrutura na 
cidade, mais opções de 
lazer, menos violência, 
dentre outros.

Projeto de artes Plásticas

 O projeto Pro-
jeto Cultural Expoarte 
é um movimento cul-
tural que surgiu a fim 
de difundir a arte em 
Crixás e Região através 
de exposições de Arte 
Plásticas. Em uma re-
alização do Ministério 
da Cultura com bases 
na Lei Rodante e pa-
trocínio da AngloGold 
Ashant - Unidade Serra 
Grande, em Crixás. O 
Projeto contra com uma 
equipe de artistas, se-
lecionadas e altamente 
qualificadas  com Expe-
riencia na área artística.

Fotos: Lanuzio Vicente
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Crixás ganha loja da Rede Smart Supermercados 
Agrovet Supermercados agora é Smart Agrovet - Alegria é ter você aqui

 Depois de al-
guns meses se expec-
tativas, A Rede Smart 
de Supermercados 
inaugura sua nova loja 
em Crixás. Trata-se da 
Smart Agrovet, que 
agora traz um novo 
modelo em conceito 
de atendimento no 
que concerne numa 
maior integração dos 
ambientes físicos, alia-
do ao melhor preço 
dos produtos ofereci-
dos aos consumidores 
crixaenses e de toda 
região.
 A solenidade 
teve iniciou às 8h00 
da última sexta-fei-
ra (1/12) com a par-
ticipação do Gerente 
Administrativo, Mau-
ro Lessa, sua esposa, 
Valdomira Lessa, e 
os filhos, Leandro e 
Gabriel Lessa, assim 

como de colaborado-
res e de muitos clien-
tes fiéis. Para marca 
o evento, o pároco de 
Crixás, Monsenhor 
José Modesto Ariel, 
deu um benção toda 
especial a Inauguração 
da loja.
 Segundo, o 
Gerente Administrati-
vo da Smart Agrovet, 
Mauro Lessa, a loja em 
Crixás vem se adequar 
ao novo conceito em 

supermercado, uma 
vez que a Rede Smart 
vai virar uma coopera-
tiva em todo o Brasil. 
Mauro disse que Rede 
Smart já possui mais 
de cinqüenta coopera-
dos, e que todo o início 
do trabalho de adesão 
de outros Supermerca-
dos se deu no Estado 
de Goiás. 
 “Já somos mais 
de 50 cooperados. Na 
concepção de uma coo-

perativa, a Rede Smart 
já é uma realidade no 
Estado de Goiás. Em 
breve, todo Brasil con-
tará com as facilidades 
e os serviços de nossos 
irmãos cooperados”, 
disse Mouro Lessa.
 Mauro Lessa 
acrescentou também 
que na última sexta fei-

ra foi a inauguração ofi-
cial de todas as lojas da 
Rede Smart. Ele disse 
que a cooperativa pos-
sui um Centro de Distri-
buição (CD) de produ-
tos em Goiânia, ao lado 
da CEASA, que abas-
tece todos os coopera-
dos Rede Smart. Ainda 
segundo ele, as lojas da 
Rede tem comunicao 
visual padronizada e os 
seus catálogos de ofer-
tas são os mesmo. Com 
isso, o cliente não preci-
sa sair do interior para 
fazer uma boa compra 
em grandes centros, 
já que Smart Agrovet 
pode comprar grandes 
volumes de produtos e 
oferecer o melhor preço 
ao cliente.

 Para receber a 
sociedade de toda re-
gião em termos de aten-
dimento em excelência, 
Smart Agrovet conta 
com uma equipe de 100 
colaboradores em seu 
horário especial das 7h00 
às 20h00 de segunda a 
sábado e aos domingos, 
das 7h00 às 13h00. 
 O grupo Agro-
vet nasceu em Crixas 
nos anos 80 e é bem co-
nhecido na região do 
Vale do Rio Araguaia. 
Durante algum tempo, 
funcionou com nome 
de Agrovet Supermer-
cado, porém com ade-
são a Rede Smart se 
chama partir de agora: 
Smart Agrovet - Ale-
gria é ter você aqui.

Alunos universitários de Pilar de Goiás
 comemoram 5 anos de transporte gratuito

Para a realização de um sonho é necessário força e oportunidade. Obrigado prefeito Sávio pela contribuição para realizarmos os nossos 
sonhos”. Acadêmicos de Direito e Administração de Rubiataba.

 Com essa frase 
estampada em uma fai-
xa estendida no Salão 
Paroquial de Pilar de 
Goiás, os alunos uni-
versitários expressaram 
agradecimentos ao pre-
feito Sávio Soares pelos 
cinco anos do transpor-
te universitário ininter-
rupto e gratuito. A con-
fraternização aconteceu 
ontem (03/12), e contou 
com a presença do pre-
feito Sávio; primeira-
dama Flaviane Cássia; 
vice-prefeito João Grillo; 
presidente da Câmara 
de Vereadores Hércules 
(Leleu); Vateco e Selma, 

secretários e servidores 
do município.
 O prefeito Sá-
vio tem dito sempre em 
entrevistas à imprensa 
e em suas postagens 

em redes sociais, que a 
conquista da formação 
profissional depende do 
esforço individual do 
aluno, sendo que o po-
der público municipal 

tem procurado contri-
buir de alguma forma. 
“Temos feito o possível 
para que os cidadãos pi-
larenses tenham um ní-
vel de formação melhor 

e, consequentemente, 
famílias mais estrutura-
das. Uma cidade melhor 
depende de cada um de 
nós”, tem destacado.
 Diz ainda que 
o município tem apoia-
do diversos projetos de 
incentivo à formação 
profissional. “A Bolsa 
Universitária Muni-
cipal, por exemplo, é 
uma ajuda de custo 
para fomentar a educa-
ção, além de vários ou-
tros investimentos que 
têm beneficiado muito 
os nossos jovens e mui-
tos deles já trabalham 
em empresas sediadas 

no município, revelan-
do que está valendo a 
pena todas essas ações.
 “ Q u e r e m o s 
possibilitar aos estu-
dantes de classes so-
ciais menos favorecidas 
o acesso ao ensino su-
perior e técnico profis-
sionalizante, bem como 
ampliar o número de 
profissionais residen-
tes no município com 
formação universitária 
para que possam con-
tinuar morando aqui e 
desenvolvendo sua for-
mação em nosso mu-
nicípio”, afirma Sávio. 
Fonte: Vale Notícia

Fotos: Kassia Ferraz

Nova fachada da Agrovet Smart

Os proprietários Mauro Lessa e sua esposa, Valdomi-
ra Lessa, de braços abertos para seus clientes

Foto: Divulgação
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Crixás Homenagem

Câmara celebra centenário de Joaquim Dietz

Colégio Militar será implantado em Crixás

Em sessão solene, conduzida pelo presidente Tiago Dietz, vereadores de Crixás homenageiam uma das figuras públicas
 mais importantes do município, que completaria 100 anos esse ano

O anúncio foi feito durante a celebração do aniversário do município e o processo de instalação do colégio já está em
andamento e deve ser instalado no município em janeiro de 2018

 Com a presença 
de autoridades locais, 
entre elas o prefeito Plí-
nio, vice-prefeito Junior 
e todos os nove verea-
dores do município, a 
Câmara Municipal da 
cidade de Crixás reali-
zou na noite do último 
dia 09 de novembro, 
uma sessão solene que 
teve o objetivo de ho-
menagear o ex-prefei-
to Joaquim Frederico 
Dietz (in memoriam), 
que administrou o mu-
nicípio por dois man-
datos e contribuiu de 
forma positiva para 
seu desenvolvimento. 
A sessão ainda contou 
com a presença de fami-
liares do homenageado, 
entre eles o presidente 
da Casa Tiago Dietz, 
que é neto de Joaquim. 
Vale ressaltar, que toda 
a sessão foi conduzida 
por Tiago Dietz.
 Durante a ses-
são em homenagem a 

Joaquim Dietz, os ve-
readores aprovaram 
por unanimidade a 
Ordem de Mérito Le-
gislativo ao mesmo, 
em reconhecimento a 
seus trabalhos presta-
dos, os quais contribu-
íram para o progresso 
de Crixás. “Sinto-me 
honrado e feliz por está 
à frente dessa Casa de 
Leis nesse momento 
e poder homenagear 
meu avô, que faria ago-

ra 100 anos, se estives-
se entre nós. Joaquim 
Dietz com certeza foi 
um divisor de águas 
em nossa história, so-
bretudo por sua luta 
incansável pela inde-
pendência política e 
administrativa de nos-
so município, que ou-
trora esteve ameaçada 
por um grupo de polí-
ticos que queriam fazer 
de Crixás, um distrito 
de Governador Leoni-

no, hoje Nova Crixás”, 
disse Tiago Dietz.
 Certa época, 
um grupo político do 
município tentou fa-
zer de Crixás distrito 
de Nova Crixás, ate 
então conhecida por 
Governador Leonino. 
Foi então que Joaquim 
Frederico Dietz travou 
uma verdadeira bata-
lha contra essa ideia e 
foi uma peça decisiva 
para que o município 

não perdesse sua in-
dependência.
 Além do pre-
sidente da Casa, Tiago 
Dietz, vários outros 
oradores se pronuncia-
ram durante a sessão 
e todos, sem exceção, 
exaltaram a figura de 
Joaquim Dietz, como 
pessoa e como admi-
nistrador do município, 
ressaltando ações de 
seu governo que desen-
volveram o município.

 Durante as cele-
brações do aniversário 
do município de Cri-
xás, o deputado esta-
dual Francisco Oliveira 
(PSDB), líder do gover-
no na Assembleia Le-
gislativa, anunciou que 
o governador deu sinal 
verde para a implanta-
ção de um colégio mili-
tar na cidade e, segundo 
o deputado, o processo 
de instalação da unida-
de escolar já se encontra 
bem adiantado. “Para 
agilizar o procedimen-
to, eu e o colega de-
putado Lincoln Tejota 
apresentamos um pro-
jeto de lei pra transfor-
mar o Colégio Estadual 
Prudêncio Ferreira em 
Colégio Militar, o que 
deverá acontecer a par-
tir de janeiro. Agora é 
só trabalhar para votar 
e implantar esse colégio 
que será um marco na 
região”, disse o depu-
tado em uma de suas 

redes sociais. Vale res-
saltar, que a instalação 
do Colégio Militar em 
Crixás foi idealizada 
pelo vice-prefeito Dr. 
Junior e, essa conquista, 
foi fruto de uma atua-
ção conjunta entre o de-
putado estadual Fran-
cisco Oliveira; prefeito 
Plínio Paiva e seu vice 
Dr. Júnior; presidente 
do Detran, Manoel Xa-
vier e deputado Lincoln 
Tejota.
 De acordo com 
o prefeito Plínio Paiva, 

essa será uma conquis-
ta importante de sua 
administração, uma 
vez que a escola militar 
é avaliada como uma 
das melhores do país. 
“Além de um ensino 
de qualidade, o Colégio 
Militar resgata valores 
e promove a discipli-
na. Quero agradecer 
ao governador Marco-
ni Perillo por esse pre-
sente que nos deu no 
dia do aniversário de 
nossa cidade. Agrade-
ço ainda aos deputa-

dos Francisco Oliveira 
e Lincoln Tejota, que 
são parceiros de nossa 
cidade e padrinhos des-
se projeto. Essa escola 
será muito importante 
não apenas para Cri-
xás, mas para toda a 
região”, disse o prefei-
to. Da mesma forma, o 
vice-prefeito Junior fez 
um agradecimento ao 
governador pela auto-
rização da militarização 
do Colégio Prudêncio 
Ferreira e por tudo o 
que ele tem feito por 
Crixás, transforman-
do o município em um 
canteiro de obras.
 
Proposta Pedagógica 
do Colégio Militar
 
 Mais do que 
instruir, o Colégio Mili-
tar busca proporcionar 
a seus alunos educação 
integral, para o que 
trabalha com igual in-
tensidade os domínios 

afetivo, cognitivo e psi-
comotor. As práticas 
didático-pedagógicas 
em vigor nos Colégios 
Militares subordinam-
se às normas e pres-
crições do sistema de 
ensino do Exército e, 
ao mesmo tempo, obe-
decem também à Lei 
de Diretrizes e Bases, 
principal referência 
que estabelece os prin-
cípios e finalidades da 
educação nacional.
 Por este último 
diploma legal, todos 
os estabelecimentos de 

ensino do país devem 
possuir uma proposta 
pedagógica própria, 
verdadeira síntese dos 
objetivos e da orienta-
ção que imprimem à 
ação educacional. Entre 
outras características, a 
proposta pedagógica 
dos Colégios Militares 
prioriza princípios e 
práticas que guardam 
estreita e cerrada rela-
ção com o esforço de 
modernização do ensi-
no, implementado pelo 
Exército nos últimos 
cinco anos.

Fotos: Kassia Ferraz

Ao centro presidente Tiago Dietz conduzindo de forma brilnate a sessão, em ho-
menagem a Joaquim Dietz

Família Dietz comemora a homenagem a um de seus patriarcas

Plínio Paiva e Dr. Junior comemoram a conquista de 
mais um benefício para Crixás
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Prefeitura de Pilar de Goiás receberá
Dois Tratores, Um Caminhão e uma

Retroescavadeira
 A Prefeitura de 
Pilar de Goiás receberá 
ainda no mês de de-
zembro um Trator Zero 
Km equipado com im-
plemento agrícola, fru-
to de uma emenda par-
lamentar do Senador 
Ronaldo Caiado que já 
será colocado à dispo-
sição dos produtores 
rurais do município 
ainda neste ano.
 Um segundo 
Trator com implemen-
tos agrícolas e uma 
Retroescavadeiratam-
bém estão sendo ad-
quiridos através de 
emendas parlamen-
tares, do deputado 
federal Pedro Chaves. 
“Pedro Chaves tem se 
mostrado um parla-
mentar municipalista, 
que sempre estendeu 
a mão para Pilar de 
Goiás. Nos últimos 

 A Prefeitura 
de Campos Verdes 
anuncia que estão 
abertas as inscrições 
para o curso profis-
sionalizante de Cos-

meses, fomos contem-
plados com emendas 
do deputado, o que 
possibilitou a compra 
de um caminhão, car-
ros e equipamentos 
para a saúde e muitas 
outras”, diz Sávio.
 O prefeito 
também anunciou, 
a chegada de um ca-
minhão contemplado 
por meio de mais uma 

emenda do deputado 
federal Pedro Chaves, 
que fortalecerá à frota 
municipal e multipli-
car a capacidade de 
oferta de serviços a 
comunidade pilaren-
se. O caminhão deve 
ser entregue ainda 
neste ano, ou no má-
ximo durante o mês 
de janeiro de 2018.
 As boas notí-

 A Prefeitura de 
Campos Verdes atra-
vés da Secretaria de 
Saúde investiu R$ 200 
mil reais, na compra 
de equipamentos para 
as unidades de saúde. 
Inclusive para mobi-
liar o novo PSF da en-
trada de Campos Ver-
des, que está em fase 
final de conclusão.
 As unidades 

Saúde de Campos 
Verdes investe R$ 200 

mil na aquisição de 
equipamentos para 

Unidades

básicas de saúde fazem 
parte da política de for-
talecimento da Atenção 
Básica, conduzida pelo 
Ministério da Saúde e 
executada pelos mu-
nicípios. O objetivo é 
melhorar o padrão de 
qualidade da assistên-
cia do SUS oferecida 
nas unidades por meio 
das Equipes de Saúde 
da Família.

cias não param por ai, 
o prefeito Sávio Soares 
que tem se destaca-
do no Norte de Goiás 
como uma das maio-
res revelações políti-
cas, também anunciou 
a inauguração de mais 
uma ponte de concreto 
para o mês de dezem-
bro, completando 14 
pontes construídas em 
5 anos de gestão.

Estão abertas
inscrições para o
curso de corte e

costura  industrial
tura Industrial.
 Para se ins-
crever, o interessado 
deve comparecer na 
Prefeitura, situada 
na Avenida Campos 

Verdes, Setor Cen-
tral. O horário de 
funcionamento vai 
das 8h às 11h e das 
13h às 17h, de se-
gunda à sexta-feira.

Foto: Divulgação 
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Pilar de Goiás Inauguração

Brio Gold organiza torneio de futebol
para conscientizar sobre a saúde do homem

Como parte das ações do Novembro Azul –movimento que conscientiza sobre a prevenção às doenças mais comuns nos homens,
especialmente o câncer de próstata, a Pilar de Goiás Desenvolvimento Mineral (PGDM) está organizando um campeonato de futebol

 Participam 219 
funcionários da em-
presa, que formam 13 
times. A ideia é criar 
oportunidades de inte-
ração entre a empresa e 
os colaboradores para 
abordar temas relacio-
nados à saúde do ho-
mem. A partida inau-
gural do torneio foi 
realizada nesta quarta-
feira (29), na sede da 
AABB em Itapaci.
 “Este é um 
tema bastante fre-
quente em nossa uni-
dade, o bem-estar 
dos nossos emprega-
dos está sempre entre 

nossas prioridades. 
Mesmo assim, é mui-
to importante apro-
veitarmos momentos 
como o Novembro 
Azul para reforçar 
essa questão. O tor-

neio de futebol foi um 
caminho que encon-
tramos para tornar a 
abordagem mais leve 
ao tema, sem perder a 
seriedade que o assun-
to merece”, revela Ge-

rente de Saúde, Segu-
rança, Meio Ambiente 
e Comunidades (SS-
MAC) da Brio Gold, 
Alexandro Neto. Os 
jogos se estendem até 
o final de dezembro.

Sobre o Novembro Azul

 Integrando tam-
bém o calendário na-
cional de prevenções, a 
campanha chama aten-
ção para a importância 

do cuidado com a saúde 
do homem, com ênfa-
se no câncer de prósta-
ta. Segundo tipo mais 
comum de câncer no 
Brasil, de acordo com 
o Instituto Nacional de 
Câncer (INCA) - atrás 
apenas dos casos de cân-
cer de pele - a doença 
ainda é cercada de desin-
formação e preconceito. 
O movimento surgiu na 
Austrália, em 2003, cha-
mado Movember, apro-
veitando as comemora-
ções do Dia Mundial de 
Combate ao Câncer de 
Próstata, realizado a 17 
de novembro.

Prefeito Sávio Soares inaugura a maior ponte 
do município de Pilar de Goiás

A maior ponte de concreto de Pilar de Goiás foi inaugurada ontem (25/11), pelo prefeito Sávio Soares. A ponte fica sobre o
Rio Magalhães e liga o Distrito de Pilar Cruz a cidade de Pilar e irá ajudar a fomentar o agronegócio, facilitar o transporte escolar

e ofertar maior segurança de tráfego aos veículos

 C o n s t r u í d a 
com recurso próprio, 
a ponte de 19 metros 
de comprimento e sua 
inauguração contou 
com a presença do pre-
feito de Hidrolina Zazá 
Eloi e o prefeito de 
Nova Iguaçu, Vilcimar 
Pereira Pinto, além de 
secretários municipais, 
Vereadores e morado-
res da região.
 Após a ceri-
mônia de entrega e 
descerramento da pla-
ca e ao som da Banda 
Cana Caiana, a prefei-
tura serviu um jantar 
na Fazenda do senhor 
Dorvalino. Sávio So-
ares, que está em seu 
segundo mandato 

como prefeito de Pilar 
de Goiás, relembrou o 
início do lançamento 
desse projeto, que im-
plementou um plano 
de substituição das 
pontes de madeira 
por concreto armado 

e metal como uma de 
suas grandes priori-
dades. “Em 11 meses 
de mandato, constru-
ímos 2 pontes de con-
creto, já entregues as 
comunidades rurais 
do município. Com-

pletando 13 pontes 
construídas. Até o fim 
deste mandato o obje-
tivo é construir mais 
de 10 pontes. Substi-
tuir as velhas pontes 
de madeira por pontes 
de concreto que ga-

rante mais segurança 
ao homem do campo, 
que circula por essas 
estradas transportan-
do seus produtos, bem 
como ao transporte 
escolar. São pontes de 
concreto e metal de 
qualidade, com maior 
resistência para en-
frentar as constantes 
cheias dos rios da re-
gião”, garante ele. 
 Já o morador 
Dorvalino Cândido 
agradeceu à disposi-
ção do prefeito Sávio 
Soares em transfor-
mar aquilo que era um 
sonho em realidade. 
“Nós só temos que 
agradecer ao prefeito 
Sávio pela sua cora-

gem e disposição. A 
gente sabe que não 
é fácil construir uma 
ponte desse tamanho 
nos dias de hoje. Por 
isso, temos que valo-
rizar essa benfeitoria 
que ajudará no trânsi-
to da região, declarou 
Senhor Dorvalino. No 
mês de dezembro, está 
prevista a inauguração 
de mais uma ponte de 
concreto e ferro na re-
gião do Rio do Peixe, 
cujo qual também foi 
construída sobre cór-
rego Magalhães. Essa 
será 14ª ponte constru-
ída nos cinco anos do 
governo no governo 
popular do prefeito 
Sávio Soares.

Fotos: Lanuzio Vicentie

Savio, vereadores e comunidade celebram a inauguração da 13ª  ponte

Fotos: Divulgação
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Fim de anoComemoração

Instituto Yamana apresenta o Auto de Natal 2017, com 
o espetáculo “O Auto da Semeadura do Mundo”

Produzido e encenado pelo grupo Teatro de Tábuas, a comédia musical vai passar por Alto Horizonte, Campinorte e Nova Iguaçu de Goiás

 O Natal já bate 
à porta e, com ele, che-
ga também um dos 
espetáculos mais espe-
rados pela comunida-
de. O Auto de Natal da 
Yamana Gold está mar-
cado entre os dias 05 e 
07 de dezembro, res-
pectivamente, nas cida-
des de Alto Horizonte, 
Nova Iguaçu de Goiás 
e Campinorte. O espe-
táculo é uma criação da 
Organização Não Go-
vernamental Teatro de 
Tábuas, com o apoio 
do Instituto Yamana de 
Desenvolvimento So-
cioambiental, responsá-
veis pelas ações sociais 
da empresa.
 Para este ano, o 
Teatro de Tábuas pre-
parou um espetáculo 
inspirado na filosofia 
da “Árvore da Vida”. 
Intitulado “O Auto da 
Semeadura do Mun-
do”, a peça mostra 
ao público o quanto 
o bem e o mau estão 
dentro de cada uma 
das pessoas. O elenco 
é composto por atores, 
bailarinos, artistas cir-
censes e músicos. Um 
anjo ingênuo e uma 
diaba faceira vão tra-
zer uma dose picante 
de humor à narrativa.
 E s t r u t u r a d a 
em uma simbiose en-
tre o cordel nordestino 
e os contos mineiros, a 
trama traça um parale-

lo entre a vida dos per-
sonagens e uma árvo-
re que nasce e floresce 
aos olhos atentos de 
cada espectador. Sem 
ter receio de fazer per-
guntas, a montagem 
traz à tona a comple-
xidade de fatos e fato-
res que influenciam a 
forma final da árvore, 
que representa os indi-
víduos.
 O espetáculo 
tem direção geral de 
Jorge Luís Braz, as-
sistência de direção 
de Dirceu de Carva-
lho e direção musical 
e composição de Allê 
Trajan. A classificação 
é livre e a comédia 
musical tem duração 
aproximada de 60 mi-
nutos.
Sobre o Auto de Natal
 
 O evento é re-
alizado anualmente e 
os espetáculos são en-
cenados em um palco 
itinerante, montado 
em uma carreta de 15m 
de comprimento e 10m 
de altura. Para a ana-

lista de comunidades 
da Mineração Maracá 
Indústria e Comércio 
(MMIC), Josielle Padi-
lha, a iniciativa reforça 
o compromisso social 
da Yamana Gold.
 “O Auto de 
Natal é um evento que 
envolve toda a comuni-
dade e que leva entrete-
nimento, cultura e lazer 
às regiões onde a Yama-
na está inserida. Isso é 
parte da nossa base de 
desenvolvimento so-
ciocultural. Esperamos 
que, como nos anos an-
teriores, a comunidade 
se deixe encantar pela 
magia das festas de fim 
de ano e aproveite o es-
petáculo que está sendo 
preparado com muito 
comprometimento”, 
ressalta.
 Além de pas-
sar por Alto Horizon-
te, Campinorte e Nova 
Iguaçu de Goiás, o Auto 
de Natal 2017 também 
vai ser realizado na ci-
dade de Jacobina, na 
Bahia, onde está insta-
lada a Jacobina Minera-

ção e Comércio, unida-
de da Yamana Gold.

Sobre o Instituto Yamana

 Criado em 
2012, o Instituto Yama-
na de Desenvolvi-
mento Socioambien-
tal tem como objetivo 
principal promover o 
desenvolvimento nas 
regiões onde atua por 
meio de iniciativas 
educacionais, sociais, 
ambientais e culturais, 
contribuindo para o 
desenvolvimento local 
por meio de ações, pro-
jetos e programas espe-
cíficos, respeitando a 
diversidade cultural e 
características locais.
 O Instituto 
Yamana é o responsável 
pela gestão e desenvol-
vimento dos programas 
de responsabilidade 
socioambiental da com-
panhia e o faz por meio 
de parcerias com insti-
tuições para estimular 
pesquisas, incentivando 
ainda o conceito de vo-
luntariado, a ética, cida-
dania e a democracia.

Sobre o Teatro de Tá-
buas

 O Teatro de 
Tábuas é uma compa-
nhia de arte e entrete-
nimento que investiga, 
cria, experimenta e 
desenvolve processos 
criativos com diversas 
linguagens artísticas. 
O grupo é especialista 
em criar estruturas iti-
nerantes únicas e sur-
preendentes.

 Com sede em 
Campinas (SP), possui 
50 colaboradores diretos 
e indiretos envolvidos 
na gestão e produção 
dos conteúdos e uma 
área de 4.000 m², com sa-
las de ensaio, laborató-
rios de figurino, cenário, 
informática, iluminação, 
som e imagem, pro-
dução e comunicação, 
além de um pequeno 
cinema, administração e 
áreas de convivência.

Serviço
Auto de Natal - “O Auto da Semeadura do 
Mundo”

Alto Horizonte
Data: 05 de dezembro (terça-feira)
Local: Praça da Matriz

Nova Iguaçu
Data: 06 de dezembro (quarta-feira)
Local: Praça da Rodoviária

Campinorte
Data: 07 de dezembro (quinta-feira)
Local: Praça da Rodoviária
Horários: 20h - *em caso de chuva, o espetácu-
lo terá início às 21h30, persistindo às 23h

**TODOS DEVEM LEVAR UMA CADEIRA

Foto: Divulgação
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Crixás Espetáculo

História de Crixás é retratada através da música
Espetáculo musical encenado por alunos da escola de música “Talentos de Ouro” encanta população crixaense

 O Projeto Ta-
lentos de Ouro, que 
atende mais de 1500 
crianças, que estudam 
nas escolas munici-
pais e SESI da cidade 
de Crixás, apresentou 
um grande recital rea-
lizado pelo projeto no 
dia 09 de novembro. 
Na ocasião, todas as 
escolas inseridas den-
tro do projeto tiveram 
a oportunidade de co-
locar em prática, por 
meio de seus alunos, 
todo conhecimento 
musical adquirido ao 
logo do ano, aplicado 
pelos professores do  
projeto Talentos de 
Ouro.
 O evento, que 
está em sua sexta edi-
ção, aconteceu na qua-
dra do Colégio SESI, 
que esteve lotada de 
pessoas visivelmen-
te emocionadas com 
a pureza da apresen-
tação, especialmente 
mães e pais dos alu-
nos, que ficaram en-
tusiasmados com o ta-
lento dos garotos. 
 O espetáculo, 
denominado “Musical 
da História de Crixás”, 
teve como objetivo 
principal a valoriza-
ção da cultura local e, 
ainda, contar um pou-
co da história da cida-
de através da música, 
com base num dialogo 
entre três descenden-
tes de precursores que 
marcaram a história de 

Crixás: o Indígena, o 
alemão e o português. 
Durante a apresenta-
ção, o evento, que teve 
sua estrutura baseada 
na colonização, desen-
volvimento e perspec-
tivas futuras, levou 
ao público perfor-
mances musical que 
retrataram cada etapa 
da história de Crixás, 
com reflexões sobre as 
perspectivas futuras 
da cidade e seu povo.
 No evento, os 
concertistas colocam 
em prática aquilo que 
foi aprendido em sala 
de aula, para uma pla-
teia composta de pais, 
amigos e autoridades, 
com apresentações 
que levam o público a 
aplaudir, efusivamen-
te, a todo instante cada 
demonstração dos ta-
lentos dos alunos do 
projeto. No repertório 
foram apresentadas, 
entre outros, musicais, 
peças para piano, vio-
lino, violoncelo e sa-
xofone, em diferentes 
formações musicais, 
todas executadas após 
um sério período de  
ensino da música.
 De acordo com 
Joyce Espínola Ferrei-
ra Tavares, idealizado-
ra do projeto, o Talen-
tos de Ouro é pensado 
com o objetivo de que 
os jovens do municio 

tenham a oportunida-
de de adquirir conhe-
cimento musical, re-
velar artistas e, ainda, 
estimular a produção 
cultural local. “Esse 
recital é realizado em 
Crixás todo final de 
ano, com o objetivo de 
apresentar à comuni-
dade um pouco sobre 
nosso trabalho. É uma 
forma de prestação de 
contas para a comu-
nidade sobre nossas 
ações e os resultados 
alcançados. Contu-
do, também foi uma 
homenagem à cidade 
pela passagem de seu 
aniversário de emanci-
pação, disse Joyce.
 Vale ressaltar, 
que além de encantar 
a população crixaense, 
o evento também teve 
um lado social impor-
tante, uma vez que para 
prestigiar o recital, cada 
visitante levaram doa-
ções em alimentos, os 

quais foram destinados 
a APAE e famílias caren-
tes do município. 512 
quilos de alimentos não 
perecíveis foram arre-
cadados. “Em nome de 
toda comunidade quero 
externar nossa gratidão 
a AngloGold Ashanti 
por patrocinar esse pro-
jeto através da Lei de 
Incentivo a Cultura, ao 
apoio da Prefeitura Mu-
nicipal, através da SME 
Crixás. Agradecemos 
as equipes das Escolas 
Municipais, ao SESI 
Crixás, a APAE Crixás, 
a equipe Talentos de 
Ouro, aos pais e alunos 
que se empenharam em 
dar o melhor de si para 
que esse momento fosse 
tão encantador. 
 Nosso muito 
obrigada a toda co-
munidade que sem-
pre prestigia nossos 
eventos, enaltece a 
cultura local e valori-
za os talentos da nos-

sa gente”, declarou a 
idealizadora do projeto 
Joyce Espínola Ferreira 
Tavares. Ressaltamos, 
que o projeto “Talentos 
de Ouro” conta com o 

patrocínio da Anglo-
Gold Ashanti, através 
da Leia de Incentivo à 
Cultura, por meio de 
uma realização do Go-
verno Federal e Minis-
tério da Cultura, além 
do apoio da prefeitura 
municipal de Crixás.

Fotos: Lanuzio Vicentie
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Criart é Campeão de futebol do Crixazão 2017
 No último dia 
25, foi realizado a final 
do Campeonato Cri-
xazão 2017, no Estádio 
Beira Rio. Além da pre-
sença maciça de tor-
cedores e desportista, 
a final do certame foi 
acompanhada pelo pre-
feito Prefeito Plínio Pai-
va, Secretário de Espor-
te e Lazer Luís Paiva, 
Diretor de Esportes Uli-
neides Gomes, repre-
sentando a Comissão 
Disciplinar Essie Brito, 
Ary Lemes e Ednan, 
Vereadores Maurinho, 
Cleitão e Camargo.
 Em um jogo 
bastante equilibrado os 
times finalistas Criart e 
Titanic empataram em 
2 x 2 no tempo regula-
mentar, levando assim 

a partida a prorroga-
ção. Depois de uma 
prorrogação enretoca-
vel jogando um futebol 
de primeiro, a equipe 
do Criart conseguiu o 
placar 3 x 0, somando 
assim o placar de 5 x 2 

se consagrando Cam-
peão do Crixazão 2017.
 Para que o 
campeonato de futebol 
2017 de Crixás tivesse 
sucesso,  participaram 
as seguintes depare-
tamentos: Secretaria 

de Administração; Se-
cretaria de Finanças; 
Secretaria de Saúde; 
Secretaria de Infraes-
trutura; Departamento 
de Controladoria, De-
partamento de Com-
pras; Departamento 
de Comunicação e Po-
licia Militar.
 Na Arbitra-
gem: Adriano, Kiel, 
Orizon, Paulo, Wesley, 
José, João Neto, Ade-
lones, Pedro e Marcos. 
Agradecimentos aos 
gandulas. Organiza-
ção do Estádio Muni-
cipal Beira Rio: Jacio 
(Pueira), Gilberto e 
Maurício.
 A prefeitura, 
por meio do secretário 
Luiz Paiva e equipe, 
agradece às cidades 
participantes: Uirapu-
ru, Santa Terezinha, 

Premiação do Crixazão 2017:  

Campeão: Criart
Vice-campeão: Titanic
Artilheiro do Campeonato: Bicheira ( Equipe Santa Terezinha)
Goleiro Menos vazado: Genival (Equipe Criart)
Jogador revelação 2017: Hyago Gonçalves (Equipe Criart)
Melhor Jogador do Campeonato: Willian Bala (Equipe Criart)
Melhor Jogador da Partida: André Leonel (Equipe Criart)
Melhor Goleiro da Partida: Farinha (Equipe Criart)
Premiação total em dinheiro: R$ 3.000, sendo para o Campeão R$ 2.000 e 
vice R$ 1.000

CrixásEsporte

Gestão Empreendedora de Campos Verdes
alcança 80% de aprovação

 O prefeito de 
Campos Verdes, Ha-
roldo Naves, em onze 
meses de manda-
to, obtém 80,50% de 
aprovação popular, 
segundo pesquisa re-
alizada pelo Instituto 
Directas. Foram ava-
liados o desempenho 
do prefeito e os servi-
ços prestados pela ad-
ministração. 83,80% 
dos entrevistados a 
atual administração 
está no caminho certo.
 A educação 
atingiu 80% de apro-
vação, com o transpor-
te escolar alcançando 
a meta de 80,20%, área 
que os prefeitos so-
frem desgastes. A saú-
de alcançou 76% de 
aprovação. Critérios 

como limpeza urbana 
e coleta de lixo atingi-
ram 93,50% de satisfa-
ção. Já 96,80% foi o nú-
mero que a avaliação 
da iluminação pública 
atingiu.
 A reativação 
do garimpo de esme-

raldas foi outro ponto 
avaliado positivamen-
te com 93,40%. Esse 
resultado mostra que o 
potencial do município 
relacionado a minera-
ção é bem-visto para 
melhorar a qualidade 
de vida da população.

  A amostragem 
foi do tipo quantita-
tiva e realizada com 
mais de 355 cidadãos 
de ambos os sexos, to-
das as faixas etárias e 
graus de escolaridade. 
A margem de erro é 
de 3,9% para mais ou 
para menos.
  O nível de con-

fiança é de 95%, a pes-
quisa foi realizada no 
dia 04 de novembro e 
foram utilizados três 
entrevistadores. “O 
resultado da pesquisa 
mostra que estamos 
transformando Cam-
pos Verdes em uma 
cidade empreendedo-
ra e que estamos no 

caminho certo. Vamos 
ativar novos garim-
pos com o tempo e 
trazer investidores de 
todo o país e de outros 
também. Queremos 
transformar Campos 
Verdes em um referen-
cial quando se falar em 
esmeraldas”, ressaltou 
Haroldo Naves.

Campos Verdes e re-
presentando a cidade 
de Itapaci a Equipe da 

Toniolo, Busnello. Fon-
te: Com informações da As-
com da Prefeitura

Fotos: Ascom Crixás

Prefeito Plínio Paiva entrega o troféu de campeão ao 
capitao do time do Titanic

Fotos: Divulgação

Haroldo Naves mostrando o potencial das minas de 
Campos Verdes para mais um investidor


