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 Recriar a CPMF, no entanto, é 
algo muito mais sério que instituir 
a cobrança de “mais um imposto”. 
Trata-se de um tributo muito 
especial, sem similar na maior 
parte do mundo – ou, talvez, no 
resto do mundo. Impostos, taxas e 
contribuições cobrados em 
economias modernas incidem 
sobre fatos bem delimitados: 
produção e circulação, renda, 
operações financeiras, heranças, 
doações, propriedade e serviços 
públicos são exemplos clássicos. 
Também se cobram contribuições 
para a formação de fundos de 
aposentadoria e de ajuda a 
trabalhadores.
 A  CPMF é  a l go  mui to 
diferente. Não incide sobre um 
fato econômico específico, mas 
sobre a mera movimentação de 
contas bancárias. Quando um 
c on s u m i d or  c ompr a  u m a 
geladeira, o preço do produto 
inclui vários tributos incidentes 
sobre a produção e circulação. Se 
a compra for a prazo, haverá um 
imposto sobre o financiamento. 
Além de pagar todos esses 
valores, o comprador ainda será 
taxado pelo simples ato de pagar, 
como se a entrega do dinheiro ao 
comprador fosse uma operação 
econômica a mais. Em outras 

palavras, paga-se o imposto do 
cheque simplesmente porque se 
paga a conta, Ou, ainda, paga-se 
um valor pela conta e outro pela 
realização do pagamento.

Por Edson T. Mendes

A CPMF E UM 
IMPOSTO PAGO EM 
DUPLICIDADE

PARA PENSAR

 Em alguns momentos da vida, 
temos que tomar decisões e assumir 
responsabilidades! Às vezes temos que 
ser duros com a gente e, mais difícil 
ainda, com outras pessoas. Em alguns 
momentos somos obrigados a agir de 
forma enérgica e impor autoridade. 
Ser sério, às vezes, é necessário.
Isso não implica, no entanto, que 
devamos ser pessoas tristes!
Adotamos a cada novo dia uma 
postura. Levantamos do conforto de 
nossas camas a fim de alcançar 
sonhos, batalhamos dia e noite a fim 
proporcionar a nós e a quem amamos 
uma vida melhor. Estudamos, 
trabalhamos, pagamos nossos 
(pesados) impostos sem muitas vezes 
questionar se tudo isso faz realmente 
sentido... Sacrificamo-nos demais!
Não, eu não quero dizer que a 
solução seja se tornar Hippie e sair 
pelo mundo ofertando sua possível 
arte, embora admire por demais 
quem sonhou e - diferentemente da 
maioria - teve a coragem de 
concretizar essa vontade. 
Acredito, no entanto, que muitas das 
vezes, talvez devido à intensidade da 
vida urbana ou talvez à falta 
sensibilidade, corremos demais e 
deixamos para trás aquilo que tanto 
buscamos. 
Qual de nós nunca olhou uma foto 
antiga e pensou: "eu era feliz e não 
sabia"?
A vida passa e a cada dia parece 
passar mais rápido. Há sempre aquela 
(falsa?) sensação de que o amanhã 
será melhor! Há meio que implícito a 
promessa de que vale a pena correr 
atrás. Quem acredita realmente 
sempre alcança? Só se é feliz 
alcançando o primeiro lugar do 
Podium?
Quanto vale a nossa felicidade? Qual 
a renda mensal devemos ter para, 
enfim, sermos felizes?...
Eu não sei quanto a vocês, mas em 
minha memória os maiores 
momentos de alegria que carrego são 

extremamente simples. 
"Não se precisa de muito para ser 
feliz"!. Discordo. Não se precisa de 
muita grana para ser feliz. Acredito 
que para ser feliz precisamos sim de 
muita coisa! Caráter, amizades sólidas, 
uma família (a defina como lhe 
convir), princípios, moral, ética, 
respeito, educação, liberdade etc.
O problema que infelizmente exergo 
na sociedade atual é que tendo 
dinheiro, automática e magicamente 
todas essas infinitas coisas surgem do 
nada! Consequentemente a luta por 
"vencer na vida", "ser alguém" se torna 
uma corrida maluca! Ninguém sabe o 
ponto de partida e tampouco onde 
desejamos chegar... É como uma 
versão "moderna" da teoria da geração 
espontânea. Isso realmente faz 
sentido?
Qual seu ídolo? Quem lhe inspira? 
Que valores e princípios ele possui a 
ponto de ser seu referencial? 
Ao deitar a cabeça ao travesseiro, o 
que pensa? Hoje fui uma pessoa 
individual e coletivamente melhor, 
contribuí ao mundo de alguma forma, 
se eu não existisse, que falta faria, ou 
então em quanto ganhou, deixou de 
ganhar ou perdeu?
Não se trata de uma teoria idiota 
contra o capitalismo ou qualquer outra 
forma de sistema econômico, trata-se 
de algo mais profundo, individual. 
Onde queremos chegar? Estamos indo 
na direção certa? Meus sacrifícios são 
válidos? E se chegar onde desejo e me 
ver infeliz? Haverá um retorno? 
Hoje sabemos o preço de tudo, mas 
sabemos reconhecer o valor das coisas. 
Uma viagem a Dubai não sai por 
menos de 10 mil reais, mas quanto 
vale aquele almoço em família? Um 
Camaro custa 200 mil, mas quanto 
vale aquela conversa, sentados à 
calçada, com os amigos de infância? 
Muitos sabem exatamente o preço do 
dízimo, mas quanto vale a benção dos 
pais?
Alguém disse que seria fácil? É, sem 
dúvida, conflituoso. Espero que um 
dia possamos, quando partimos, 
podermos olhar para trás e termos 
orgulho do caminho que trilhamos. 
Nunca é tarde para recomeçar!
Como diria Vinícius de Moraes, "para 
que somar se a gente pode dividir?"

Momentos
de reflexão

Fernando Arataque

CHARGES E MEMES

LINHA DO TEMPO
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Prefeitura de Pilar constrói
mais uma ponte

om empenho e Cdando continuidade 
aos trabalhos de 

recuperação e manutenção na 
área rural do município, o 
prefeito  Sávio  Soares 
determinou  que  fosse 
construída uma nova ponte de 
concreto e ferro sobre o 
Córrego Estaleiro em caráter 
emergencial. 
 A obra  es tá  s endo 
construída com recursos 
próprias da prefeitura de 
Pilar de Goiás, na região do 
João Leite. A ação busca 
melhorar e priorizar o 
t r a f e go  n a s  e s t r a d a s 

vicinais do transporte 
escolar e agricula. No local, 
trafegam também veículos 
pequenos e de grande 
porte, como caminhonetes 
e caminhões, escoando 
produtos agriculas de 
dezenas de moradores 
daquele região. 
 Para o Prefeito Sávio 
Soares, o investimento com 
recursos próprios é oportuno 
para os moradores e a 
prefeitura não mede esforços 
em realizar obras como essas. 
"As demandas são muitas, em 
decorrência do tamanho da 
zona rural de Pilar de Goiás, 

mas nossas equipes não 
param, estamos trabalhando 
com  responsabilidade, 
ded icação  e  bas tante 
determinação para atender 
todas as nossas comunidades, 
seguindo  assim  nosso 
cronograma de trabalho." 
Disse Sávio Soares.
 Já são 11 pontes erguidas 
no  governo  da  atua l 
administração municipal, além 
de 50 mata burro e dezenas de 
bueiros, construídos em três 
anos e meio de administração. 
Todos os benefícios são 
oriundos do tesouro municipal.

Grupo do “Voto Consciente”
se reúne com assentados

embros  do MGrupo  do 

“ V o t o 

Consciente”  de  Crixás 

ministraram, no dia 15 de maio, 

uma importante palestra no 

assentamento Chico Mendes 

(Antiga Fazenda Cavalgada).
 A iniciativa da organização 

da reunião foi dos lideres do 

Grupo do “Voto Consciente” e 

da comissão de assentados 

daquela região. Cerca de 120 

pessoas participaram do evento, 

entre os quais: Dr. Erotides de 

Sousa Filho (Criador do Grupo 

do “Voto Consciente”), Ely 

Gueroba (Presidente  do 

PSB/Crixás), Tereza (Presidente 

da Associação de Assentados 

Chico Mendes) e o Senhor 

Tentem, que é um dos lideres 

dos assentados.
 Na ocasião, entre os 

presentes foram discutidas 

ações de educação política e 

articulação junto aos setores 

privado, público e cidadão, 

para o fortalecimento de canais 

e espaços de participação e 

incidência  em políticas 

públicas. “Nosso Grupo foi 

criado para promover a 

democracia por meio de 

reflexões e discussões sobre a 

importância do voto de cada 

um. Tivemos aqui varias 

demandas  que  for am 

colocadas pelos assentados.
 Vamos enumerá-las e 

levar até o conhecimento da 

Senadora Lúcia Vânia, que é 

nossa representante dentro 

do movimento, para que as 

necessidades dos assentados 

sejam atendidas mais rápido 

possíveis, declarou Dr. 

Erotides de Sousa Filho. 

Sobre o Grupo do “Voto 

Consciente”

 A finalidade do Grupo do 

Voto Consciente é incentivar e 

des envolver  ações  de 

promoção da cidadania e de 

inclusão social, especialmente 

por meio de palestras, ações de 

educação política e articulação 

entre os setores privado, 

público e cidadão, para o 

fortalecimento de canais e 

espaços de participação e 

incidência  em políticas 

públicas.

INFRAESTRUTURA REUNIÃO

COMEMORAÇÃO

e l o  q u a r t o  a n o Pconsecutivo, a Prefeitura 
Municipal de Pilar de 

Goiás promoveu a já tradicional 
festa de confraternização do "Dias 
Mães", realizada na noite do dia 
(06/05).
 O evento, que aconteceu de 
forma brilhante no salão paroquial, 
reuniu centenas de pessoas, tendo em 
vista que o espaço ficou pequeno 
para acomodar todas os presentes.
 A festa é uma promoção da 
secretaria de assistência, Capitaneada 
por Flaviane Cássia de Lima e sua 
equipe,  com apoio de outras 
secretarias do governo da cidade de 
Pilar de Goiás.
 A noite foi marcada por 
homenagens, sorrisos e surpresas.  
Logo na entrada, com um rosa 

natural sempre à mão, o prefeito 
Sávio Soares e a Secretária Flaviane 
recepcionavam cada mãe que ali 
chegava para grande festa.
 O prefeito Sávio Soares 
satisfeito em ver a alegria das mães 
reunidas desejou parabéns a todas, 
garantindo estar feliz em realizar 
mais um ano de festa, pois como de 
costume da administração atual, 
“Estamos satisfeitos por promover 
uma festa tão grandiosa para as 
mães de Pilar de Goiás e de todo o 
município. Tenho certeza que todos 
que estiveram vivenciando esse 
momento saíram com o seu coração 
irradiando de alegria e esse foi o 
nosso objetivo”, declarou o prefeito 
Sávio Soares.
 Durante o evento, grupos de 
alunos da rede municipal de ensino 

e do PETI realizaram apresentações 
para homenagear as mamães, além 
de um lindo desfile de alunas. Ao 
longo da noite ,  centenas de 
presentes  foram sor teados e 
distribuídos entre as homenageadas. 
Mas a multidão aguardava mesmo, 
após um pausa para um delicioso 
jantar, era pelo sorteio, por meio de 
bingo, de uma geladeira Eletolux 
novinha.
 A felizarda Edjane Alves , que 
reside no setor central, foi quem 
levou o maior prêmio para casa. As 
dezenas de presentes e brindes, que 
foram sorteadas na noite, foram 
uma cortesia dos comerciantes 
locais e dos secretários municipais 
do Governo da cidade de Pilar de 
Goiás.

Prefeitura promove festa em homenagens as mães

PILAR DE GOIÁS
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Prefeito Sávio e seu Vice João Grilo junto com a Sec. Flaviane entregaram uma rosa para cada mãe

Foto: Lanuzio Vicente

Prefeito Sávio Soares vistoriando a obra

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação



Trabalhe conosco

Oportunidades
de emprego

- Auxiliar de Mina
- Blaster
- Operador de Jumbo
- Estágio Técnico em Mineração
- Eletricista de frota

Temos vagas para PNE

Interessados deverão enviar currículo para
 colocar nocgo.recrutamento@yamana.com

assunto do e-mail o nome da vaga ou deixar
currículo no endereço: Rodovia GO 154,
KM 06 - Fazenda Delgado, Zona Rural -
Pilar de Goiás GO - Brasil - Pilar de Goiás
Desenvolvimento Mineral.

 Poder Legislativo de Pilar de Goiás, em forma da sua mesa diretora, esteve Orepresentado na XIX Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios pelos vereadores 

André Cousino (PMDB), Netto do Maron (PT) e Louro (PMDB), acompanhado do 

prefeito Sávio Soares e comitiva. O evento aconteceu nos dias 09, 10, 11 e 12 de maio. 
O evento desse ano é a décima nona edição do maior evento municipalista do País, onde os 

prefeitos tiveram a oportunidade de debaterem temas importantes relacionados à economia, 

mobilidade urbana, atualização de programas federais, políticas públicas, entre outros. Já no 1º 

dia do evento os Prefeitos e Vereadores tiveram a notícia do compromisso de liberação de 

recursos da ordem de R$ 750 milhões incluídos nos restos a pagar de anos anteriores e analisar a 

regulamentação da Emenda 29. 
 Segundo o Presidente André do Carmo as dificuldades de gestão, que aflige os 

prefeitos no momento, também devem ser compartilhadas com todos os agentes públicos do 

município. Seja ele quem for. As soluções só viram a partir do momento em que a união 

prevalecerá em torno de um objetivo, cujo qual busque programar a valorização do município, 

já que o cidadão mora em primeiro lugar no município. “Câmara de Pilar de Goiás se fez 

presente na XIX Marcha para defender a bandeira da municipalidade. 
 Os prefeitos passam por dificuldade no momento por conta da conjuntura 

econômico-política. O povo mora primeiramente no município. E nada mais justo em priorizá-

lo. Diante desse cenário, penso que todos os agentes públicos devem ser chamados a colaborar 

com soluções inteligentes” disse Andre Cursino. 
 Este ano a Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios veio com uma pauta de 

reivindicações para o fortalecimento dos municípios brasileiros, em destaque a solicitação para 

a regulamentação da Emenda Constitucional nº 29 que possibilitará mais recursos a serem 

aplicados na Saúde.

BrioGold comemora o Dia do Trabalho e presta homenagem
especial aos seus funcionários 

Vereadores participam da Marcha em Defesa dos Municípios

 objetivo do feriado, Odo dia 1º de maio, é 
celebrar as conquistas 

dos trabalhadores ao longo da 
história e a BrioGold, em mais um 
ano de parceria com os seus 
funcionários, comemora o Dia do 
Trabalho com várias ações e 
eventos especiais. No dia 2 de 
maio foi realizada uma missa 
especial para agradecer o dom do 
trabalho, além de servir um café 
da manhã especial, onde todos os 
participantes puderam comemorar 
a data. 
 A  comemoração  foi 
marcada  pela  alegria  e 
animação  de  todos  os 
funcionários que participaram, 
inclusive, de um sorteio com 
vários brindes. Chocolates Cesta 
de Chocolate, churrasqueira 
elétrica, ventilador, bicicleta, 
mini  system  e  relógios 
personalizados da BrioGold 
foram alguns dos brindes 
sorteados. Para a BrioGold 
comemorar  essa  data  é 
prestigiar o bem mais valioso da 
empresa: os seus funcionários.
 A  func ionár i a  do 
departamento de suprimentos, 
Daiane Cezario da Silva, foi 
uma das beneficiadas com os 
prêmios sorteados. Ela ganhou 

uma cesta de chocolate. “Fiquei 
imensamente grata pelo prêmio 
recebido em comemoração ao 
Dia do Trabalho e poder ver a 
demonstração do carinho e a 
i mp or t â n c i a  d a d a  a o 
trabalhador. Tenho muito 
orgulho de fazer parte da família 
PGDM”, afirma Daiane. Outro 
funcionário que se beneficiou 
com a comemoração, foi Jaime 
Andres Carvalho.
  O  coordenador  de 
geomecânica ganhou um 
ventilador e destaca que se 
sente realmente motivado 
nesse tipo de evento, pois, 
tem a oportunidade de reunir 
todos os colegas de diferentes 
setores para comemorar essa 
grande bênção que é fazer 

parte da PGDM. “Foi muito 
importante participar da 
eucaristia, pois, demos uma 
pausa para refletirmos nas 
fraquezas e bondades do 
nosso grupo. Todas essas 
ações me motivaram para 
continuar prestando um 
serviço com a máxima 
qualidade e segurança em 
primeiro lugar. Fiquei muito 
grato pelo momento”, salienta 
Carvalho.

MOBILIZAÇÃO

COMEMORAÇÃO

PILAR / BRASÍLIA
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Mesa Diretora da Câmara junto com a Comitiva do Prefeito Sávio Soares
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GOIÁS

SAÚDE

m apenas três anos, a atual Eadministração do prefeito 

Orlando Naziozeno, 

entregou um novo centro cirúrgico 

que foi totalmente reconstruído e 

ampliado. Com novas tecnologias, o 

Hospital Municipal de Crixás está 

habilitado a realizar cirurgias desde a 

primeira semana do mês de Abril. Já 

foram realizadas 85 cirurgias, dentre 

elas cirurgias gerais e ginecológicas, 

foram feitas: 01 de Anexectomia, 01 

de  Apendicectomia,  06  de 

Colecistectomia, 01 Curetagem 

Uterina para diagnostico, 01 de 

Debridamento Cirúrgico, 02 Exerese 

de Cisto Sinovial, 05 Exerese de 

Corpo Estranho, 02 de Exerese de 

Nódulo Mamário, 06 de Exerese de 

Verruga, 01 de Fistulectomia, 01 de 

Hernioplastia Epigástrica,  06 

Hernioplastia Inguinal, 04 de 

Hernioplastia Umbilical, 01 de 

Hidrocelectomia, 13 de Histerectomia 

Total,  01  de  Laparotomia 

Exploradora, 08 de Laqueadura 

Tubária, 01 Linfonodectomia, 01 

Lipomectomia (Lipoma), 12 Partos 

Com menos de dois meses, Hospital Municipal
realizou mais de 85 Cirurgias

CRIXÁS

Cesariano, 07 Partos Normais, 01 

Recanalização  Tubária  e  01 

Varicocelectomia (Varicocele). Os 

procedimentos geralmente são 

executados na segunda, quarta e 

sextas feiras. 
 O novo centro cirúrgico do 

HMC atualmente conta com novas 

tecnologias e está habilitado a 

realizar diversos procedimentos. A 

atual gestão reformou 887,75 m², 

ampliou/construiu 280,10 m²de 

espaço físico, proporcionando 

conforto, segurança, comodidade à 

equipe de cirurgiões e pacientes 

que realizam procedimentos 

variados no hospital.Com as obras 

foram reformados também o 

expurgo, a sala de esterilização, sala 

pós anestésico e/ou recuperação, 

além da ampliação da sala de parto 

e a de cirurgia geral, foi construído 

uma nova sala para rouparia, 

farmácia e higienização de bebês, 

reformado DML, vestiários e 

construídos dois novos banheiros. 

A secretária de saúde, Pryscilla 

Naziozeno, informa que os 

interessados devem procurar a 

Secretaria de Saúde ou Hospital 

Municipal,  com o  devido 

encaminhamento médico de 

cirurgia, para agendar a consulta 

pré - operatória com o Cirurgião 

Dr. Eurique, e posteriormente com 

o Anestesista Dr. Luiz Henrique. 

Após a realização de todos os 

exames pré -operatórios, a cirurgia 

é marcada pelo Hospital Municipal 

de Crixás. A secretária ainda 

comenta:
«É muito gratificante estar 

proporcionando novamente este 

serviço de cirurgia para a 

população crixaenses. Um alívio 

saber que tantas pessoas que 

esperavam há meses, outras até 

anos, pela liberação de sua 

cirurgia pelo SUS, agora tem a 

oportunidade de passar pelo 

procedimento em sua cidade, 

contando com o apoio de sua 

família e de uma equipe de saúde 

responsável e competente".

Fiscalização ambiental realiza operação no
Vale do Araguaia

 Asecretaria das Cidades e 
Meio Ambiente (Secima) está com 
equipes de fiscalização em vários 
municípios da Região do Vale do 
Araguaia no intuito de coibir a 
caça e a pesca predatórias naquela 
região.
 Dessa vez, o município 

visitado foi São Miguel do 
Araguaia.  Ao todo, foram 
apreendidos 138 quilos de  
pescados e aplicadas multas no 
valor de  quase  R$ 13 mil.
 C o m  a  c h e g a d a  d a 
temporada de férias no Rio 
Araguaia a fiscalização ambiental 

da Secima inicia, no próximo dia 
15,  uma fiscalização mais 
intensiva que deve se estender até 
meados de agosto.
 O primeiro balanço da 
fiscalização na região de São 
Miguel do Araguaia apresenta o 
seguinte resultado:
-16 autos de infração
-138.7 quilos de pescado
-R$ 12.230, 00 em multas
-Duas frações de jacaré
-Uma fração de porco queixada
-Sete tarrafas
-Uma tartaruga  (viva, reintegrada).

Fonte: Site Goiás Agora

Apreendidos animais e equipamentos
no Vale do Araguaia 

inte e quatro autos de Vinfração, uma draga para 
extração de areia, 98 quilos 

de pescado e animais silvestres como 
tartarugas e jacarés, nove redes e 
outros equipamentos de pesca 
predatória. Este foi o resultado da 
operação de fiscalização ambiental da 
Secretaria de Meio Ambiente, 
Recursos Hídricos, Infraestrutura, 
Cidades e Assuntos Metropolitanos 
(Secima), na região de Aruanã, na 
penúltima semana de maio. Os fiscais 
percorreram trechos do Rio Vermelho, 
Rio do Peixe, Rio Araguaia e portos de 
Aruanã. Com o apoio da Polícia 
Militar Rodoviária Estadual, também 
fizeram abordagens a veículos na 
barreira de Araguapaz. As multas 
chegam a R$ 27,340 mil.
 Em uma das abordagens, dois 
autuados tentaram se desfazer das 

provas materiais, pescados e material 
predatório, e ainda resistiram às 
apreensões e lavratura do auto de 
infração. Assim, foram enquadrados 
legalmente nos artigos correspondentes 
(art. 69 da Lei 9605 de 1998 e art. 77 do 
Decreto 6514 de 2008) por dificultar a 
ação do Poder Público no exercício de 
atividades de fiscalização ambiental.
 Apesar das apreensões e 
multas, os fiscais ressaltam que a 

maioria dos frequentadores do Vale 
do Araguaia estão conscientes e são 
conhecedores das leis ambientais. 
Mesmo assim, dizem os fiscais, ainda 
existe uma pequena quantidade de 
pessoas que tenta burlar a lei, 
principalmente fomentando o 
comércio ilegal de pescados.

Fonte: Site Goiás Agora

Operação recupera mais de R$ 5 milhões em IPVA 

 Mais de 3,3 mil veículos foram 
abordados em operações realizadas 
pela Secretaria da Fazenda em maio 
em todo o Estado por causa de 
dívidas de IPVA, licenciamento e 
seguro DPVAT. Com o pagamento 
dos atrasados, o Estado arrecadou 
R$ 5,2 milhões. A maioria dos 
motor i s t as  abordados  acaba 
pagando o débito na hora para evitar 
que os veículos sejam retirados de 
circulação.
 As  b l i t z  s ão  rea l i zadas 
diariamente por três equipes 
distintas, sendo duas na Capital e 
uma no interior, com o apoio da 

tecnologia ,  o aparelho OCR 
(Reconhecimento Ópt ico de 
Caracteres, em português), que faz a 
leitura automática das placas dos 
ve í cu los  para  ident ificar  os 
devedores. Somente quem não 
pagou o imposto e as taxas é 
abordado.  As operações  são 
organizadas pela Coordenação de 
Tr â n s i t o  d a  G e r ê n c i a  d e 
Arrecadação  e  Fi s ca l i zação, 
subordinada à Superintendência da 
Receita. O trabalho conta ainda com 
o apoio do Batalhão Fazendário da 
P o l í c i a  M i l i t a r  e  d a s 
Superintendências Municipais de 

Trânsito.
 A escolha das cidades no 
interior leva em conta critérios 
como o número de carros existentes 
e a inadimplência. O trabalho da 
fiscalização em Goiânia inclui toda a 
Região Metropolitana, não apenas a 
Capital. As blitzen prosseguem em 
junho.

Fonte: Site Goiás Agora
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Fotos: Didimo Neto

Médicos em mais uma intervenção cirúrgica
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TRÂNSITO E BENEFÍCIOCRIXÁS

Promoção Social realiza Blitz Educativa
contra Abuso e Exploração Sexual Infantil

 P r e f e i t u r a  d e ACrixás, por meio da 
S e c r e t a r i a  d a 

Promoção Social, promoveu 
no dia 18 de maio, uma blitz 
educativa de contra o Abuso e 
a  Exploração Sexua l  de 
Crianças e Adolescentes. A 
concentração ocorreu às 17 
horas, próximo ao semáforo 
do cemitério, onde há grande 
fluxo de veículos e pedestres. 
Segundo a Promoção Social, 
Lorena Seixas, a atividade 
informativa alertou motoristas 
e pedestres sobre o cuidado e a 
necessidade de defesa do 
direito de meninas e meninos 

crescerem de forma saudável e 
protegida. “Foram distribuídos 
adesivos, panfletos contendo 
mensagens educativas sobre o 
tema ,  a l ém das  f a ixas”, 
explicou. 
 Abuso x Exploração – A 
violência sexual pode ocorrer 
de duas formas distintas. 
Abuso sexual é qualquer forma 
de contato e interação sexual 
entre um adulto e uma criança 
ou adolescente, em que o 
adulto, que possui uma posição 
de autoridade ou poder, 
utiliza-se dessa condição para 
sua própria estimulação sexual, 
da criança ou adolescente, ou 

ainda de terceiros, podendo 
ocorrer com ou sem contato 
físico. A exploração, por sua 
vez ,  s e  carac ter iza  pela 
utilização sexual de crianças e 
adolescentes com a intenção de 
lucro, seja financeiro ou de 
qualquer outra espécie.

Fonte: Site Prefeitura de Crixás

GOIÁS

 A Polícia Militar goiana recebeu 
nesta segunda-feira, dia 30, reforço em 
equipamentos e automóveis, fruto do 
convênio firmado com a Secretaria 
Nacional  de Segurança Pública 
(Senasp). O repasse foi conduzido pelo 
vice-governador e secretário de 
Segurança Pública e Administração 
Penitenciária (SSPAP), José Eliton.
 Foram entregues 12 caminhonetes 
modelo Chevrolet S-10 e Mitsubishi L-
200, completas com câmbio automático; 
365 coletes femininos à prova de bala; 
12 carabinas MD97 calibre 556 e 4 
espingardas Gauge calibre 12, além de 
diversas munições para treinamento e 
uso em serviço. Os investimentos 
totalizaram R$ 1,7 milhão.
 José Eliton anunciou que o 
Governo do Estado está adquirindo 
materiais químicos e munições orçados 
em R$ 3,9 milhões. Tais investimentos 
reforçarão o aparelhamento das forças 
policiais do Estado. Segundo o vice-
governador, este é o primeiro passo no 
sentido de aparelhar as forças policiais 
com o que há de mais moderno em 
tecnologia de combate. Para isso, o 
Governo de Goiás também está fazendo 
seus próprios investimentos.
 O titular adiantou que já há 
licitação por parte do Governo do 
Estado para aquis ição de mais 
armamentos pesados, binóculos de 
visão noturna, binóculos com visão 
térmica, mira a laser e uma série de 
outros equipamentos solicitados pelos 
policiais para reforçar a tática.
 Ao falar aos policiais militares 
durante a solenidade, José Eliton 

PM ganha reforço logístico e
de armamentos

anunciou que em agosto a Secretaria de 
Segurança Pública e Administração 
Penitenciária deverá renovar toda a 
frota de veículos da Polícia Militar e 
Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, 
da Superintendência de Administração 
Penitenciária e da Polícia Técnico-
Científica. “Vamos ampliar em mais de 
700 o número atual de viaturas, entre 
elas as da Rotam com equipamentos 
específicos e também do Batalhão 
Ambiental”.
 Conforme destacou o vice-
governador, a Polícia Militar faz um 
trabalho de excelência. “Tenho orgulho 
de estar à frente da Secretaria de 

Segurança Pública neste momento 
histórico, porque sei visualizar e 
observar a dedicação de cada um dos 
integrantes dessas corporações por suas 
funções”, afirmou, salientando que nas 
forças policiais do estado de Goiás não 
existe medo ou receio; que o que há, 
segundo destacou, é a capacidade de 
vencer desafios.
 Para o comandante-geral da 
Polícia Militar, coronel Divino Alves, 
com a entrega dos equipamentos e 
veículos para a PM, o Governo do 
Estado faz o resgate de compromissos 
assumidos para dotar a Polícia Militar 
das condições necessárias para o 

combate à criminalidade. “Nós estamos 
partindo para o enfrentamento; 
bandidos aqui em Goiás não têm vez”, 
disse ele, lembrando que a PM tem 
agido em consonância com as demais 
forças policiais e contribuído para a 
redução dos índices de violência em 
todo o estado.
 Entrega a solenidade de entrega dos 
veículos, armamentos, munições e 
equipamentos, na Academia de Polícia 
Militar, no Setor Universitário, contou 
com a presença de comandantes 
regionais, especializadas e de área, além 
de parlamentares.
Do total de caminhonetes repassadas à 

Polícia Militar, três serão para o 
Batalhão de Operações Especiais 
(Bope) ;  uma para  o  Grupo de 
Radiopatrulha Aérea (Graer); cinco 
para o Comando de Operações de 
Divisas (COD) – para as bases de 
Goiânia, Piranhas, Porangatu, Uruaçu e 
Po s s e ;  u m a  p a r a  o  G r up o  d e 
Patrulhamento Tático do 27º Batalhão 
de Senador Canedo; uma para a 2ª 
Companhia Independente, Grupo de 
Patrulhamento Tático do Jardim Ingá, 
em Luziânia; e uma para o município de 
Rio Verde.
Os 365 coletes antibalísticos femininos 
com bojo serão distribuídos às policiais 
militares do 1º Comando Regional da 
PM em Goiânia, do 2º Comando 
Regional de Aparecida de Goiânia, ao 3º 

Comando Regional de Anápolis, ao 

5º Comando Regional de Luziânia e 
ao 17º Comando Regional de Águas 
Lindas. Também serão entregues a 
diversas unidades da Polícia Militar 
12 carabinas MD 97, calibre 556, 4 
espingardas calibre 12, além de 32 
sacos para dormir, 20 redes de 
dormir do tipo selva, 20 kits para 
refeição e 20 luvas táticas.
O vice-governador e secretário José 
Eliton ressaltou, ainda, que a Polícia 
Militar contará com vans para 
policiamento comunitário a ser 
realizado em parques e feiras livres 
da capital.

Fonte: Site Goi[as Agora

Conselho Tutelar, recebe Veículo 0 Km
da Prefeitura Municipal

ntrega ocorreu Eem Goiân i a  e 

contou  com a 

pres ença  do  as s e s sor 

parlamentar Flávio Inácio 

representando – deputado 

L i n c on l n  Te j o t a  qu e 

repassou o veículo para o 

prefeito Orlando Naziozeno
 Pa r a  f a v o r e c e r  o 

fortalecimento do sistema de 

garantia de direitos da criança e 

adolescente, a Secretaria Especial 

de Direitos Humanos da 

Presidência da  República 

estabeleceu o programa de 

Equipagem do Conselho Tutelar. 

Crixás teve o cadastro aprovado 

para o recebimento de um 

veículo zero km – citroen. A 

conquista  de  mais  esse 

equipamento para o conselho 

tutelar representa o avanço das 

políticas em defesa das crianças e 

adolescente no município. 

 Durante a entrega do 

veículo zero Km, realizada 

no dia 19 de maio de 2016, 

estiveram presentes,  o 

prefeito de Crixás, Orlando 

Naziozeno,  secretár ia 

municipal da promoção 

social – Lorena Seixas, a 

presidente do conselho 

tutelar – Raquel Figueira e 

Secretária Ulzeni Fernandes. 
 O veículo representa a 

melhoria no atendimento 

do Conselho, uma vez que a 

demanda é grande. “Este 

c a r r o  s i g n i fi c a  m a i s 

conselheiros atuantes na 

rua, mais conforto para as 

crianças, mais segurança, 

além de ter a identificação 

do Conselho, para que as 

pessoas não confundam 

com outros órgãos”, disse o 

Prefeito Municipal.

Fonte: Site Prefeitura
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Equipes da Prefeitura foram à rua na Campanha

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação



FUTEBOL

ma final para corações Ufortes, assim podemos 
definir a grande finalissima 

da série "A"(Partida principal) do 
Intermunicipal de Futsal de Pilar de 
Goiás, que aconteceu no último dia 27 
de maio, no ginásio Jean Marcus. A 
final  aconteceu entre as equipes Jean 
Marcus (Pilar de Goiás) e Rialma. 
Participaram equipes das cidades de 
Santa Terezinha, Itapaci, Guarinos, 
Rialma e Pilar Cruz (Distrito).
 Disputado ao longo de quatro 
meses, o campeonato foi dividido em 
três series, além da disputa infantil. Aos 
ganhadores, foram distribuidos uma 
prêmiação em dinheiro no valor de 
4.250,00 (Quatro mil e duzentos 
cinqueta reais).
 Para fechar o certame com chave 
de ouro,  a equipe da secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer, 

capeteneada por Cristianinho, não 
mediu esforços e preparou para o 
grande publico, que compareceu em 
massa para conferir ao grande 
espetaculo, uma mega organização 
digna de uma grande final.
 Logo de cara, podia se ver  toda a 
premiação de medalhas e troféus todos 
elas simbolizandos com a marca do 
segundo Intermunicipal de Pillar de 
Goiás.  Outra coisa que chamou muita 
atenção do publico, foi entrada das 
duas equipes lado a lado com a 
arbitragem federada.
 Com início dramático para o time 
da casa, a equipe de Rialma começou o 
primeiro tempo de forma avassaladora, 
abrindo dois a zero logo nos primeiros 
minutos, fechando a etapa inicial com 
três a zero. Já no segundo tempo, a 
equipe Jean Marcus conseguiu 
equilibrar as jogadas, utilizando como 

arma de ataque o seu goleiro linha para 
fazer um gol. Porém, numa dessas 
investidas do goleiro linha, o gol ficou 
vazio e o time de Rialma aproveitou o 
gol vazio para fazer mais um.
 Placar final da partida: Rialma 4 x 
1 Jean Marcus.

Rialma leva intermunicipal de Futsal da Serie "A"

PILAR DE GOIÁS

Foram campeões das outras 
séries:

Final - Infantil:
Potência 3 x 1 Limitados
Final - Série C:
Baianos 4 x 2 Lazone
Final - Série B:
Pilar Cruz 4 x 3 Prefeitura
Final - Série A:
Rialma 4 x 1 Jean Marcus

Grupo explode Caixa Eletrônico e destrói banco
na cidade de Mara Rosa, Norte de Goiás

Agência ficou completamente destruída após explosão� em Mara Rosa

 Criminosos explodiram 
um caixa eletrônico de uma 
agência da Caixa Econômica 
Federal neste sábado (4), em 
Mara Rosa, região norte de 
Goiás. Segundo a Polícia 
Mi l i t a r,  o  g r up o  e s t av a 
fortemente armado e, após o 

roubo, deixaram o banco 
completamente destruído. De 
acordo com a corporação, 
ninguém foi feito refém ou se 
f e r iu  durante  o  a t aque . 
Moradores afirmam que postes 
foram atingidos e cidade ficou 
sem energia.

 O roubo aconteceu na 
madrugada do último dia 4. 
Segundo a assessor ia  de 
comunicação da PM, equipes 
do Grupo de Radiopatrulha 
Aérea (Graer) e do Comando 
de Operações de Divisas fazem 
buscas na região, sobretudo na 
zona rural da cidade, para 
tentar encontrar suspeitos de 
ter praticado o crime. Segundo 
a polícia, ainda há como 
precisar o número de pessoas 
envolvidas no atentado. De 
acordo com informações de 
moradores, os criminosos 
atiraram nos transformadores 
de energia, o que causou a 

interrupção no fornecimento.
Este é o segundo caso de 
explosão de caixa eletrônico em 
Mara Rosa este ano. Em março, 
criminosos explodiram uma 
agência do Banco do Brasil na 
cidade. De acordo com a 
Polícia Militar, para concretizar 
a ação, os criminosos fizeram 
seis moradores reféns, mas 
todos foram liberados ilesos. 
Os criminosos ainda atiraram 
contra a delegacia da cidade 
para evitar que os policiais 
saíssem. 

Com informações Mais Goiás 
e G1 Goiás

Motorista Morre e 10 alunos ficam feridos em após acidente com ônibus escolar

 O motorista de um ônibus 
escolar morreu nesta quinta-feira 
(2) depois que o veículo saiu da pista 
e  tombou na GO-334,  entre 
Rubiataba e Mozarlândia. Dos 16 
estudantes universitários que 
estavam no veículo, dez ficaram 
feridos.
 S e g u n d o  o  C o r p o  d e 
Bombeiros, o motorista Ivanildo 
Alves de Lima foi levado ao hospital 
de Araguapaz, mas morreu a 
caminho da unidade de saúde. Os 
a lunos t iveram f raturas  nos 

membros superiores e foram 
e n c a m i n h a d o s  a o  Ho s p i t a l 
Mun i c ip a l  d e  Mozar l ând i a . 
Nenhum deles corre risco de 
morrer, informou a corporação.
 “Nós agilizamos o atendimento 
do motorista, que estava gravemente 
ferido, para transferi-lo em uma 
unidade do Samu (Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência), 
mas, infelizmente, ele não resistiu, e 
enquanto era levado ao hospital veio 
a óbito”, contou ao G1 o segundo 
tenente do Corpo de Bombeiros, 

Paulo César Almeida.
 O acidente aconteceu nesta 
madrugada, quando o veículo 
levava os estudantes de Rubiataba 
para Mozarlândia, onde moram. De 
acordo com a Polícia Rodoviária 
Estadual (PRE), o trecho onde o 
acidente aconteceu não havia 
buracos na pista. A principal 
suspeita da polícia é que o pneu do 
veículo tenha estourado, fazendo 
com que o ônibus saísse da pista e 
tombasse.
 “O carro estava regular, não 

identificamos nada que pudesse ter 
favorecido este acidente. O pneu 
estourou. No entanto, não havia 
nenhum sinal de que os pneus do 
veículo estivessem inadequados, 
nem sinais de buracos na pista. O 
pneu simplesmente estourou, o 
ônibus saiu da pista e tombou”, disse 
o major Roberto Carlos Ferreira, do 
Segundo Batalhão Rodoviário da 
PRE.

Fonte: Site www.g1goias.com.br
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Corpo de Bombeiros resgata corpo de homem
que morreu afogado em represa

 O Corpo de Bombeiros da 

cidade de Ceres - guarnição de 

b u s c a  e  s a l v a m e n t o  6 º 

Destacamento Bombeiro Militar 

do 6º DBM - no último dia 22 de 

maio, foi acionado para atender 

uma ocorrência de uma vitima de 

afogamento em uma represa na 

Fazenda Mutum, localizada no 

município de Pilar de Goiás.
 Ao chegar ao local, à equipe 

de salvamento e resgate fez o 

reconhecimento da represa que 

tinha aproximadamente 5 metros 

de profundidade; e posteriormente 

iniciou a busca usando como 

segurança um cabo guia.
 Após o procedimento de 

s e g u r a n ç a ,  a  e q u i p e  d e 

mergulhadores encontrou o corpo 

de Valdson Vieira do Nascimento 

de 40 anos, a mais ou menos cinco 

m e t r o s  d e  p r o f u n d i d a d e , 

conduzido o mesmo às margens da 

represa até a chegada do IML.
 A equipe de Bombeiros de 

Ceres contou também com o apoio 

d e  u m  m e r g u l h a d o r  d o s 

Bombeiros do 1° pelotão, sediado 

na cidade de Uruaçu, e da policia 

militar de Pilar de Goiás.

Com informações: 
Site Vale Notícias

a última sexta-feira N(20/5), a Unidade 

Experimental  da 

Agência Goiana de Assistência 

Técnica,  Extensão Rural e 

Pesquisa Agropecuária (Emater) 

em Anápolis recebeu alunos da 

pós-graduação do curso de 

Agronomia da Universidade 

Federal de Goiás (UFG). Na 

ocasião, cerca de 10 estudantes de 

mestrado e doutorado na área de 

f r u t i c u l t u r a  c on h e c e r a m 

pesquisas desenvolvidas pela 

entidade.
 O objetivo da visita, segundo 

o agrônomo e pesquisador da 

Unidade Experimental, Toshio 

Ogat a  fo i  apre s ent ar  ao s 

e s t u d a n t e s  o  t r a b a l h o 

desenvolvido pela Emater com 

f r u t í f e r a s  s u b t rop i c a i s  e 

temperadas. Ainda de acordo 

com o pesquisador, a visita estava 

voltada ao repasse de informações 

sobre as características da 

citricultura, bem como sobre as 

espécies cultivadas na Unidade.
 De acordo com o professor 

Pesquisas da Emater atraem alunos de pós-graduação da UFG

do curso de Agronomia da UFG, 

Alexsander Signielli, a visita foi 

crucial para a aplicação do 

conteúdo programático. “Nós 

temos na disciplina o aspecto 

teórico e prático. Acreditamos 

que a Unidade Experimental 

ilustra, de forma prática, os 

aspec tos  que  permeiam a 

fruticultura. Nosso foco era 

apresentar também aos alunos 

espécies existentes na área de 

citrus”, explicou o professor. 
Na prática
 As pesquisas desenvolvidas 

p e l a  E mat e r  n a  Un i d a d e 

Experimental de Anápolis não 

ficaram apenas na memória dos 

v i s i t antes .  A lunos  que  j á 

concluíram o mestrado, como o 

engenheiro agrônomo Lucas 

M a r q u e z a n  N a s c i m e n t o , 

utilizaram as pesquisas realizadas 

na Unidade Experimental como 

sustentação para suas dissertações. 
 Segundo o estudante que 

pesquisa o comportamento do 

caqui em função do clima, o 

trabalho de Toshio Ogata, 

ag rônomo da  Emater,  fo i 

determinante para a escolha do 

tema. “O Toshio me incentivou a 

utilizar esse tema como base para 

a  minha  d i s s e r t a ç ão.  E l e 

implantou as mudas de caqui há 

14 anos e provou que era 

possível”, explicou o estudante. 
Ainda de acordo com Lucas, o 

pesquisador auxiliou também na 

coleta de dados. “A Universidade 

me auxilia muito com as análises 

para levantar toda bibliografia. Já 

a Emater, por meio do senhor 

Toshio, me auxilia em aspectos 

mais técnicos, visto que ele tem 

g r and e  c ompre ens ã o  d o s 

i m p a c t o s  d a s  v a r i a ç õ e s 

climáticas na planta”, explicou o 

engenheiro agrônomo.
Dobradinha
 Para explicar um pouco mais 

sobre sua dissertação e o papel da 

Emater para a escolha do tema, 

Lucas Marquezan, que já está se 

ded i c ando  ao  doutorado, 

enfatizou os processos de análise 

destacados no trabalho em 

produção. “Na dissertação, 

analisamos os aspectos que vão 

da poda até a colheita dos frutos 

de caqui. Como não é uma planta 

mui to  comum no  e s t ado, 

u t i l i z a m o s  a  U n i d a d e 

Experimental com suporte para a 

a n á l i s e .  D e s s a  f o r m a , 

compreendemos a produtividade 

da planta e estudamos seus 

parâmetros químicos e físicos”, 

explicou Lucas.
Emater
 A Unidade Experimental de 

Anápolis tem como objetivo 

realizar pesquisas na área de 

f r u t i c u l t u r a .  S e g u n d o  o 

pesquisador da Emater Toshio 

Ogata são apresentadas ao 

público em geral frutíferas 

tropicais e temperadas além de 

culturas relativas de critricultura, 

banana e figo. Entre as espécies 

estão figo e atemóia e o caqui, 

fruteira recém-introduzida em 

Goiás pela Emater. 

Supervisão de Comunicação da Emater
Texto: Laryssa Carvalho
Foto: Divulgação / Emater
Informações: (62) 3201-8814
comunicacao.ematergo@gmail.com

Experimentos em fruticultura baseiam pesquisas de mestrado e doutorado, em Anápolis

Agetop realiza manutenção em rodovias de 24 municípios goianos
Equipes promovem diversos serviços de recuperção das estradas pavimentadas

rodovias em 24 municípios 
goianos, por meio do 
programa Rodovida 
Manutenção – Fase II. As 
equipes divididas nas regiões 
promovem diversos serviços 
de recuperação das estradas 
pavimentadas.
 Em janeiro deste ano, o 
governador Marconi Perillo 
autorizou investimento de R$ 
212 milhões para a segunda 
fase do Rodovida Manutenção. 

trabalha, atualmente, na 
manutenção e conserva das 

 A Agência Goiana de 
Transportes e Obras (Agetop) 

“Em nenhum momento da 
história de Goiás, em um ano 
atípico de crise, o governo 
destinou um valor de R$ 212 
milhões. Nós conseguimos 
chegar, no máximo, a R$ 6 
(milhões) ou R$ 8 milhões por 
mês. Agora, extraindo o mês 
de janeiro, nós investiremos 
rigorosamente cerca de R$ 20 
milhões por mês na 
manutenção e conservação de 
rodovias”, afirmou o 

governador Marconi.
 No mês de abril, Marconi 
anunciou o empenho de mais 
R$ 34,5 milhões dos cofres 
estaduais para a melhoria de 
1.100 quilômetros das 
rodovias goianas, durante 
visita à Agetop. Segundo o 
relatório do programa 
Rodovida de abril deste ano, a 
agência mantém 27 frentes de 
serviço em 24 municípios 
goianos. São eles: Alto Paraíso, 

Anápolis, Bela Vista, Caçu, 
Caiapônia, Campos Belos, 
Formosa, Goiânia, Goiás, 
Inhumas, Ipameri, Itapaci, 
Jaraguá, Jataí, Mozarlândia, 
Morrinhos, Niquelândia, 
Palmeiras, Piranhas, Pires do 
Rio, Pontalina, Porangatu, São 
Miguel do Araguaia e 
Quirinópolis.

Fonte: Mais Goiás

GOIÁS AGRICULTURA
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TECNOLOGIA

 O presidente nacional da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), Cláudio Lamachia, é 
mais um que passa a criticar a 
atuação da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel). 
Segundo ele, o órgão não está 
atuando como um regulador do 
setor, mas, sim, como um 
s i n d i c a t o  a  s e r v i ç o  d a s 
operadoras de telefonia. 
 Ao que explicou na tarde 
desta segunda-feira em uma 
audiência do Conselho de 
C o mu n i c a ç ã o  S o c i a l  d o 
Congresso, o plano de restringir 
o acesso à internet aumenta os 
lucros das empresas que atuam 
no setor e é contrário à ideia de 
inclusão social estabelecida pelo 
Marco Civil da Internet.
 Lamachia ainda explica 
que 70% dos países do mundo 
trabalham com serviços de 
internet sem restrição de acesso. 
Por isso, para que o Brasil não 
caminhe na contramão da 
tendência mundial, o presidente 
da OAB afirmou que a entidade 
i r á  e n t r a r  c o m  u m a 
representação pública contra a 

OAB se posiciona contra limitação da
internet e critica atuação da Anatel

agência. “Eu defendo, inclusive, 
que se instale uma CPI no 
Senado ou na Câmara para 
examinar a atuação da Anatel”, 
disse.
 Além disso, profissional do 
setor judiciário também criticou 
o que chamou de “leniência da 
Anatel” em relação à falta de 
investimentos das companhias 
privadas de comunicação no 
aprimoramento da tecnologia 
eletrônica. De acordo com ele, a 

carência de infraestrutura nessa 
área afeta diretamente outros 
setores fundamentais para o 
cidadão. 
 Vale lembrar que a OAB 
não é a primeira organização que 
critica a atuação a agência. A 
Proteste, organização que luta 
pelos direitos dos consumidores, 
também não se mostrou feliz 
com as atitudes tomadas pelo 
órgão regulador e, inclusive, 
entrou em contato Ministério da 

Ciência e Tecnologia para 
debater o caso já que o órgão 
t om ou  u m a  m e d i d a  qu e 
contraria a estipulada pelo 
governo e que determinou que as 
empresas de telecomunicações 
não estavam autorizadas a 
limitar os planos de internet fixa.

Via Agência Senado

colhendo pedido feito Aem ação proposta 
p e l o  M i n i s t é r i o 

Público de Goiás, a juíza Hanna 
Lídia Cândido determinou 
ontem (12/5) o afastamento, pelo 
prazo de 180 dias, do prefeito de 
Minaçu, Maurídes Rodrigues 
Nascimento, dos vereadores Elias 
de Oliveira Negrão e Fábio de 
Souza Santana, além da agente 
comunitária de saúde Márcia 
Ribeira da Silva Negrão. O 
pedido foi feito em ação de 
improbidade administrativa 

Prefeito de Minaçu e dois vereadores são afastados do cargo
por irregularidades na concessão de gratificação

proposta pelo promotor de 
Justiça Daniel Lima Pessoa, na 
qual é sustentado que a agente 
comunitária de saúde, Márcia 
Negrão, mulher do vereador 
Elias, conhecido como Pitico, 
r e c e b e u ,  s e m  q u a l q u e r 
jus t ificação  e  em patente 
ilegalidade, uma gratificação de 
100% sobre sua remuneração, o 
que somente foi possível a partir 
de um acerto ocorrido entre os 
réus.
 Durante investigação feita 
pelo MP-GO, apurou-se que, em 

maio de 2013, Márcia Negrão 
passou a receber gratificação 
especial para o exercício de 
função que ela nunca exerceu. No 
ano de 2013, a concessão do 
benefício se deu por meio de uma 
portaria assinada pelo então 
secretário de Saúde, que não 
possuía autorização para assinar 
o documento em nome do 
prefeito.
 Após ter  sol ic itado a 
documentação para iniciar a 
invest igação,  o  munic ípio 
apresentou uma outra portaria, 

datada de 2 de maio de 2014, que 
“tornou sem efeito todas as 
portar ias  que concederam 
g r a t i fi c a ç ã o  d e  f u n ç ã o  a 
servidores ocupantes de cargos 
efet ivos e comissionados”. 
Contudo, em 3 de julho de 2014, 
a Portaria nº 777 novamente 
concedeu a Márcia Negrão 
gratificação de 100% .
 Além disso, em janeiro desse 
ano, o município recebeu novos 
documentos do município e entre 
eles, a Portaria nº 777/2014, que 
possuía um teor completamente 
diferente daquela apresentada 
anteriormente. Foi apontado pelo 
promotor que no primeiro 
documento apresentado não 
havia qualquer justificativa para a 
concessão da gratificação, mas na 
segunda portaria encaminhada 
havia o esclarecimento de que a 
gratificação se devia à suposta 
realização de trabalhos especiais 
de supervisão de equipes de 
agentes comunitários de saúde. 
 Porém, todos os servidores 
ouvidos pelo MP atestaram que a 
servidora jamais exerceu o cargo, 

que sequer  ex is te  e  cujas 
at iv idades  e s t ão  fora  das 
atribuições inerentes ao cargo 
para o qual foi efetivada. Durante 
as oitivas também se constatou 
que o vereador Fábio Santana 
auxiliou Elias Negrão a dar a 
feição de legalidade ao ato de 
c o n c e s s ã o  i n d e v i d a  d a 
gratificação. Para Daniel Pessoa, 
“uma vez tendo conhecimento 
sobre a investigação em curso, os 
requeridos diligenciaram no 
sentido de alterar o teor de 
documentos, neles inserindo os 
motivos aptos a autorizar a 
concessão de benefícios em favor 
de Márcia Negrão”.
 Na sentença, a magistrada 
destacou que a vasta documentação 
apresentada pelo MP aponta que “os 
réus realizaram reuniões entre si e 
supostamente teriam forjado 
documentos ou confeccionaram 
documento com data retroativa, o 
que denota que, caso permaneçam 
em suas funções, poderão continuar 
se reunindo para tentar dificultar a 
instrução processual”. Na decisão, 
f o i  d e t e r mi nad a  a i nd a  a 

indisponibilidade de bens dos 
quatro réus, limitado ao valor de R$ 
31.483,32, valor estimado das 
g r a t i fi c a ç õ e s  r e c e b i d a s 
indevidamente.

Ação criminal
 Esta é a segunda vez, em 
menos de dois meses, que o 
prefeito Maurídes Rodrigues é 
afastado do cargo a pedido do 
MP-GO. O primeiro afastamento 
ocorreu no âmbito da Operação 
Bonifrate, deflagrada no início de 
a b r i l  e  q u e  a p u r o u  o 
envolv imento do prefe ito, 
servidores do município e 
empresários na prática dos 
crimes de peculato e fraude em 
licitações da prefeitura.

( Te x t o :  C r i s t i n a  R o s a  / 
Assessoria de Comunicação 
Social do MP-GO - foto: Google 
Street View).

Fonte: http://www.mpgo.mp.br
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 v i c e  -Ogovernador e 

secretário de 

S egurança  Públ i ca  e 

Administração Penitenciária, 

José Eliton, informou que as 

Rondas Ostensivas Táticas 

Metropolitana (Rotam) terão 

um  segundo  Batalhão 

especializado na região do 

Entorno do Distrito Federal. 

Ele participou nesta segunda-

feira (06), da solenidade 

militar em comemoração aos 

14 anos da Rotam como 

unidade independente – mas 

sua criação data de 1981.
 A l é m  d a  n o v a 

unidade, o vice-governador e 

secretário de Segurança 

Pública também determinou 

José Eliton anuncia a criação de novo Batalhão da
Rotam no Entorno do DF

ao Comando Geral da PM 

que providencie um novo 

Curso de Operações da 

Rotam (COR) com objetivo 

de ampliar o efetivo da 

unidade e assegurou que 

serão  entregues ,  nos 

próximos  dias  novos 

equipamentos de proteção 

individual e armamentos, 

além de dez viaturas para a 

Rotam e outras 35 para o 

Comando de Policiamento 

da Capital (CPC).
 “A Rotam faz com 

que todos nós, goianos, a 

tenhamos como referencial 

em segurança pública de 

qualidade”, disse o vice-

governador,  que ainda 

mencionou o “combate 

intransigente” das forças 

policias na apreensão de 

drogas e armas no Estado, 

grandes motivadores da 

violência.
 A Rotam hoje conta 

com aproximadamente 200 

homens em seu efetivo e que 

atuam em ocorrências de alto 

risco na Região Metropolitana 

de  Goiânia.  Ainda  foi 

inaugurado um espaço de 

l a z e r  d e s t i n a d o  a 

confraternizações da tropa e 

que  leva  o  nome  do 

subtenente Sérgio Rodrigues 

de Souza, morto em combate 

em janeiro deste ano.

Fonte: Goiás Agora

GOIÁS SEGURANÇA

Vice-governador e secretário de Segurança Pública também assegurou que serão entregues 45 viaturas nos próximos dias

Fiscalização ajuda a elevar qualidade do transporte escolar 

índice de reprovação dos veículos 
caiu de 47%, em 2011/2, para 12,64% 
no primeiro semestre deste ano. O 
trabalho reflete maior segurança e 
conforto para os estudantes que 
dependem do transporte oferecido 
pelas prefeituras em todo o Estado. 
Os dados são do Detran.
 De 22 de fevereiro a 3 de maio 
deste ano, o Detran-GO, em parceria 
com o Centro de Apoio Operacional 
da Educação (CAO) do Ministério 
Público de Goiás (MP), fiscalizou 
q u a s e  q u a t r o  m i l  v e í c u l o s 
cadastrados para o transporte 

de fiscalização do transporte escolar, 
a qualidade da frota melhorou. O 

 Desde 2011,  quando foi 
intensificado o calendário semestral 

escolar. Destes, 12,64% foram 
reprovados e estão sendo fiscalizados 
novamente à medida em que os 
problemas encontrados vão sendo 
sanados.
 O presidente do Detran, 
Manoel Xavier Ferreira Filho, afirma 
que a constância da fiscalização e a 
certeza da punição contribuem para 
a melhoria da frota. “Saímos de um 
índice de reprovação de quase 50% 
para pouco mais de 10%. É uma 
evolução grande”, afirma. Ele aponta 
que a parceria com o MP tem sido 
decisiva.
 Para garantir a segurança no 

t ranspor te  escolar,  o  Detran 
disponibiliza equipes para fazer 
vistoria em veículos de todo o Estado. 
A vistoria é obrigatória e visa garantir 
que os veículos que compõem a frota 
estejam em perfeitas condições de 
segurança e que os condutores sejam 
devidamente preparados para 
transportar vidas. Proprietários ou 
prefeituras que perderem o prazo 
podem responder ação civil de 
acordo com Termo de Cooperação 
firmado com o Ministério Público.
 Os trabalhos desenvolvidos
durante a fiscalização do transporte 

escolar é verificada a documentação do 
condutor e do veículo. Para transportar 
estudantes, o motorista deve ter CNH 
categoria D, mais de 21 anos, curso 
específico e apresentar Certidão 
Negativa de Antecedentes Criminais. O 
ve í cu lo  prec i s a  e s t ar  com  a 
documentação em dia, e com os itens 
obrigatórios de segurança, como 
lanternas, faróis e freios, em boas 
condições.

Fonte: Goiás Agora

Bombeiros padronizam ações para a Operação Férias

 O Corpo de Bombeiros 
de Goiás está promovendo 
Instruções de Nivelamento 
Técnico Profissional  de 
Salvamento Aquático com os 
bombeiros envolvidos na 42ª 
Operação Férias 2016.
 O objetivo é preparar e 
padronizar as ações de resgate 
e salvamento aquático das 
equipes. As atividades já foram 

realizadas nos batalhões da 
Região Metropolitana de 
Goiânia (Lago Talismã) e de 
C a l d a s  N o v a s  ( L a g o 
Corumbá).
 Na última instrução, 
no dia 3, sexta-feira, em Caldas 
Novas,  foram abordados 
a s s u n t o s  c o m o :  É t i c a 
profissional do guarda-vida, 
Aspectos legais relacionados à 
atividade, Conceito e graus de 
afogamento, Resgate de vítima 
c o m  m a t e r i a l  b á s i c o 
(nadadeira e rescue tube), 
Retiradas de vítimas na água 
(procedimentos) e Noções de 

navegação aquática.
Os conhecimentos repassados 
estão alinhados com os 
objetivos estabelecidos para a 
42ª Operação Férias 2016 que 
prevê a capacitação do efetivo 
que irá trabalhar durante a 
Operação.

Fonte: Goiás Agora
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Sociedade Cerradodo

Gildon Carlos , Dr Augusto Caldas e Neco Machado
em um reencontro

VI Encontro da Familia Maciel na Fazendinha
do Lala Maciel 

Ricardo Flores e sua esposa Heloísa Lago
em evento social

O cantor Mauro Santos sempre animando
diversos eventos em Crixás 

Em momento de descontração, os amigos
Paulo Alcyr e Rafael Ferreira

SORTEIO

Rede de Postos A3P faz sorteio e entrega
moto Honda 0 km a cliente ganhador  

 A rede de Postos do A3P, pioneiro na região em 

comercializar os preços dos combustíveis mais barato no norte 

de Goiás, realizou no dia das mães o tão esperado sorteio, dentro 

da campanha em que o cliente a cada R$ 10,00 reais em 

abastecimento ou usando produtos e os serviços do Portal 

do Petróleo recebia um cupom para preencher e concorrer 

uma moto Titan 160cc 0 km (Prêmio principal) e um 

Tablet Dell. 
Além da moto 0 km e um Tablet a direção do posto 

resolveu sortear prêmios surpresas. Para participar os 

clientes deveriam responder à seguinte pergunta: Qual o 

Posto de Combustível que presenteia seus clientes com 

uma moto Titan 160cc 0k e um Tablet?
 O sorteado do veículo foi cliente Willian Marçal, 

morador do Setor Horizonte Novo, de Crixás. Muito feliz 

por ter ganhado a moto, ele disse que vai continuar 

abastecendo no Posto A3P, não somente por ter a gasolina 

com o preço mais em conta, mas pelo fato de também 

passar a concorrer a outra moto, no dia dos pais. Já 

ganhadora do Tablett foi Ana Cristina, de Santa Terezinha. 

O Sorteio foi realizado com muita transparência, com 

grande participação popular. 
 “Sem sombra de dúvida foi um sucesso. 

Contamos com a presença de vários clientes e amigos. Nós 

agradecemos a toda equipe do Posto A3P, e parabenizamos 

a todos os que foram contemplados com os prêmios e a 

todos os nossos clientes de Crixás e região”, disse Ivan 

Moreira, Proprietário da rede A3P.

 Aproveitando a oportunidade, a direção da rede de 

postos informou ainda que a promoção continua, e que o 

novo sorteio da moto Titan 160cc(0 km preta) e do Tablett 

será realizado no dia 14 de agosto em comemoração ao dia 

dos pais.

CRIXÁS

Maio de 2016 11

Fotos: Lanuzio Vicente

Ivan Moreira entrega moto ao ganhador



POSSE

Em Sessão solene, toma posse nova
Diretoria do S.T.I.E.V.R.C

CRIXÁS

Componentes foram escolhidos para cinco anos de mandato; Pedro Luiz Vicznevski
reeleito para o cargo de presidente juntamente com toda a nova diretoria.

m sessão solene realizada Edia 04/06/2016, reunindo 
d i r i g e n t e s  s i n d i c a i s 

empossados, autoridades sindicais, 
municipais e filiados ficou marcada 
a posse da nova diretoria do 
Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias Extrativistas do Vale do 

Rio Crixaś  (S.T.I.C.EV.R) para o 
quinquênio 2016/2021.
 A nova diretoria que tem à 
frente como presidente, Pedro Luiz 
Vicznevski (Pedrão) e como vice-
presidente, João Luiz Antunes, foi 
eleita no dia 01 de maio pela chapa 
UNIÃO DOS TRABALHADOES, 
obtendo 431 votos (Sim), 64 contra 

(Naõ ) 05 votos (entre nulos e 

brancos), aprovaçaõ de 87,7% num 
total de 500 votos, apurados de 1018 
eleitores.
 A solenidade aconteceu no 
espaço do Cantinho do Lago e 
contou, com várias lideranças 
s i n d i c a i s ,  m u n i c i p a i s , 
representantes de Empresas e 
convidados que compuseram a 
mesa ,  com as  pres enças  do 
presidente da Federação dos 
Trabalhadores na Indústria nos 
Estados de Goiás, Tocantins e 
Distrito Federal - FTIEG - TO - DF, 
Luiz Lopes de Lima, Mário Marcilon 
- Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores em Confecção do 
Estado de Goiás, José Alves Gomes 
– primeiro secretário da FTIEG, 
Miguel Gonzaga - Presidente do 
Sind. Dos Trabalhadores Rurais de 
Crixás, Maria Elizente - Presidente 
do Sindicato Dos Servidores 
Públ icos de Crixás ,  Rogér io 
C a r v a l h o  ( G e r e n t e  d e 
Sustentabilidade da Mineração 
Serra Grande), Luiz Ferreira 

(Representante da Servitec/Foraco), 
Sérgio Charão (Representante da 
Toniolo Busnelo), entre dirigentes e 
d e  d e z e n a s  d e  fi l i a d o s 
acompanhados de seus familiares.
 Após a transmissão de posse, 
conduzida pelo presidente da 
FTIEG, Luiz Lopes de Lima, que 
destacou em sua fala a importância e 
a preocupação do S.T.I.E.V.R.C na 
formação da mão de obra, através de 
cursos on-line, a palavra foi aberta 
ao presidente e aos diretores hora 
empossados. Um pouco antes do 
início da cerimônia de transmissão 
de posse, foi apresenta aos presentes  
a mais nova ferramenta - Web Site: 
www.mineirosdecrixas.com.br, que 
visa entre outras coisas fornecer 
cursos gratuitos on-line dentro do 
portal e ajudar aos filiados em 

c á l c u l o s  p r e v i d e n c i á r i o s  e 
trabalhistas além de outras opções.
Emocionado, em seu discurso como 
presidente empossado, Pedrão não 
escondeu sentir-se honrado por 
dirigir um dos maiores sindicatos da 
região mais uma vez, e aproveitou 
para conclamar o apoio e a luta dos 
membros da nova diretoria nas 
futuras demandas que certamente 
virão e que todos, desenvolvam um 
trabalho a altura dos filiados do 
S.T.I.E.V.R.C.
 "Agradeço mais uma vez a 
confiança depositada em nós para 
uma nova administração do 
Sindicato. É de fundamental 
importância ter coragem para bem 
representar os nossos Trabalhadores 
filiados, por meio da nova diretoria, 
n o  m o m e n t o  e m  q u e  u m 

companheiro for injustiçado, 
desrespeitado ou que tenha ameaça 
de perda de qualquer direito 
ameaçado. Por isso, conclamo o 
apoio de todos os empossados para 
trabalhar nas lutas que ainda estarão 
por vir", disse Pedrão.
 Ao final do seu discurso, após 
convidar todos os presentes para 
delicioso jantar que ai ser servido, 
Pedrão desejou boa sorte aos novos 
dirigentes e colocou também a 
Federação à disposição nas lutas do 
S.T.I.E.V.R.C, afirmando que o 
momento é grave no país, com a 
deterioração em setores da política e 
da economia, cuja consequência 
maior poderá levar os trabalhadores 
à mais uma vez ser convocados a 
pagar a conta fatura.
 Para o novo vice-presidente do 
sindicato, João Luiz Antunes, é uma 
emoção sem tamanho participar da 
diretoria do Sindicato, já que a 
entidade está sempre do lado do 
trabalhador no seu dia a dia. 
Segundo ele, o desafio da nova 
direção será sempre buscar e 
g a r a n t i r  o s  d i r e t o s  d o s 
trabalhadores das indústr ias 
extrativistas junto ao patronal. João 
L u i z  t a m b é m  l e m b r o u  a 
importância da experiência dos 
companheiros de Sindicato como 
Pedrão e Luiz Lopes na condução 
das lutas da categoria. “Para nós é 
gratificante ter companheiros como 
Senhor Luiz Lopes e o Pedrão, que 
tem uma larga experiência, ambos 
tem muito a passar a nós que 
estamos começando agora nas lutas 
do Sindicato" disse o vice-presidente 
João Luiz.

Fotos: Lanuzio Vicente

Acesso o site:
www.mineirosdecrixas.com.br
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Nova Diretoria da S.T.I.E.V.R.C comemora sua posse


