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Esporte Cultura

Foi realizado no município de Crixás o Primeiro Pe-
dala Crixás, evento organizado pela Prefeitura, atra-
vés da Secretaria Municipal dos Esportes e Lazer, 
que contou com a participação de ciclistas de 07 ci-
dades da região, sendo Rubiataba, Ceres, Santa Tere-
zinha de Goiás, Uruaçu, Campos Verdes, Campinor-
te e Nova Crixás, além dos ciclistas locais. Pág. 9

O Espaço Cultural Ursulino Tavares Leão, da ci-
dade de Crixás, foi palco de mais uma importante 
exposição de artes promovida pelo Projeto Cultural 
Expoarte, que conta com o patrocínio da AngloGol-
dAshanti, através da Leia de à Cultura em uma rea-
lização do Governo Federal e Ministério da Cultura. 
Pág. 3

I Pedala Crixás atrai ciclistas
de toda região

Projeto Expoarte encanta a 
população de Crixás 

Mês de outubro
vai deixar saudades

Zé Neto & Cristiano - Pilar de Goiás

Diego & Arnaldo - Crixás

Nayara Azevedo - Santa Terezinha de Goiás

Koiote Luxúria - Campos Verdes
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Reflexão do dia

Por Fernando Arataque 

Semente da Vida

  Deus nos dá a semente, a vida nos 
dá o lugar onde plantar, nossas escolhas de-
terminam onde as semeamos, nossa dedicação 
determina quais flores colheremos. 23 de se-
tembro - data que marca o início da primavera 
no hemisfério sul. Primavera, estação das flo-
res aqui na terra; no céu, representa o inter-
valo de tempo entre o equinócio de setembro 
e solstício de dezembro. Os oceanos vão aos 
poucos se aquecendo e os dias vão aumentan-
do timidamente enquanto as noites tornam-se 

discretamente mais curtas. Plantamos o que colhemos, diz o ditado. Com a 
chegada da primavera, cabe aqui uma reflexão: quais serão nossas flores?
 Antes de tentar responder a essa pergunta, seria salutar ressaltar que 
para que haja uma flor, outrora inexoravelmente houve uma semente.  Há 
uma interessante teoria da qual podemos extrair superficialmente sua ideia 
a fim de nos ajudar a obter respostas, é a Teoria do Caos. De modo bastante 
simplório, a Teoria do Caos nos diz que, embora não pareça, em tudo há 
uma relação de causa e efeito, até mesmo no caos. Daí surgiu o exemplo mais 
conhecido nominado Efeito Borboleta: um simples bater de asas de uma bor-
boleta pode ocasionar um ciclone do outro lado do mundo.
 Baseando-se nessa teoria, voltemos à ideia central. É inerente ao ser 
humano o sentimento coletivo, grupal. Por conseguinte, quando olhamos à 
nossa volta - em plena primavera - e nos vemos rodeados por semelhantes 
colhendo flores vistosas, questionamo-nos onde estão as nossas?!
 Deus nos dá a semente, a vida nos dá o lugar onde plantar, nossas es-
colhas determinam onde as semeamos, nossa dedicação determina quais flo-
res colheremos. Temos o indecoroso defeito de, na maioria das vezes, enxer-
gar apenas o efeito. Negligenciamos quase sempre a causa. Vemos somente 
as flores, cegamo-nos às sementes. Acredito que o início da primavera ser 
marcado por em equinócio (quando dias e noites tem exatamente a mesma 
duração) não seja acaso. Creio que esse fato funcione como o fiel da balança. 
É a hora de colher o que plantou. É o momento no qual todas nossas ações, 
durante os 265 dias que antecedem essa data, serão recompensadas, positiva 
ou negativamente.
 Nessas 6.360 horas que já se foram, quantas dedicamos à escolha do 
melhor solo a se plantar? Quantas foram gastas no plantio? Quantas foram 
despendidas com cuidados? Quantas doamos aos céus rogando por chuva e 
sol na medida adequada? Quantas foram desperdiçadas cuidando da plan-
tação alheia? Quantas foram perdidas matando o tempo? ...
 Causa e efeito. Parece simples e é simples. Fez o que deveria ser fei-
to, será recompensado. Não fez, não será. O problema surge quando muitos 
preferem maquiar a realidade e inventar desculpas ao invés de aceitar o fra-
casso. Isso é da natureza humana, são mecanismos de defesa. Freud listou 
quase uma dezena deles. O que tem nas mãos hoje? Belas flores? Espinhos? 
Sementes inférteis? Alegre-se ou conforme-se, pois é exatamente isso que lhe 
é de direito. 
 O caminho e as etapas que levam aos campos floridos nem sem-
pre serão fáceis. Passaremos por inúmeras terras rochosas, lugares áridos, 
alguns absurdamente frios. Pragas tentarão destruir seu cultivo, insetos 
atacarão sorrateiramente, funestas aves surgirão pelos céus. Adversidades 
sempre existirão. Cabe a nós a escolha, cabe somente a nós o cuidado ou a 
omissão. Asseguro-lhes, no entanto, vale a pena não desistir. Poucas alegrias 
se comparam à de ver florescer algo que fora cultivado por nossas próprias 
mãos, ainda que calejadas. 
 Como já dito no início do texto, os dias ficam mais longos e as noites 
mais curtas. Acredito também que isso tenha uma razão. Aos que cuidaram 
do seu jardim, mais tempo para admirar a beleza das flores; aos que não o fi-
zeram, menos tempo de descanso e consequentemente mais horas de sol que 
poderão ser utilizadas para reflexão e revisão das atitudes. Nem tudo está 
perdido, tudo é cíclico. Haverá outra oportunidade, até que faltem sementes.
Tem que morrer para germinar...

Geral

  Para Pensar
PRA PENSAR...UM PEQUENINO DE-
TALHE QUE A GRANDE IMPRENSA 
NÃO MOSTRA...E SÃO NOS DETA-
LHES QUE O CAPETA MORA... Hen-
rique Meirelles, a grande unanimida-
de das elites do país, que insistem em 
colocá-lo acima de qualquer suspei-
ta, tem um “detalhe” em sua biogra-
fia que a imprensa deixou passar: ele 
era o presidente do grupo durante os 
anos em que o JBS repassou ao redor 
de meio bilhão de reais aos políticos, 
com carta branca dos donos. Uma de 
suas responsabilidades era exatamente 

o contato com o mundo político. Não é incrível? E não sabia de nada? 
Não viu nada? Não “trocava figurinhas” com o agora megadelator e 
seu ex-patrão Joesley Batista?
 Se sabia, é inexplicável que não tenha ainda entrado na dança. 
Se sabia e atuou em parceria com Joesley, mais grave ainda.  Se não 
sabia, bem… se Meirelles foi o presidente do grupo entre 2012 e 2016 e 
não soube que saíram R$ 500 milhões do caixa das empresas, nas mãos 
de quem está a economia do país?

Por Edson Teixeira Mendes

Ivanzinho Moreira
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  Charges e Memes

Curta nossa
página no Facebook
/imprensa.docerrado

Sou sempre um desejo desentendido,
Entre o que penso e pensas.

Se os meus desmanchassem o tempo, 
Desmancharia agradecido essa afeição.

Como falar do que não sinto?
Como cantar o que não vislumbrei?

E assim ela nos tira de surpresa,
O que construimos com amor dia após dia.

Sem pedir e bater,
Vai levando todos, 

A história, os sorrisos, e a última idéia ao mesmo lugar.
E cansam de dizer de coincidência,

Das peças que a vida nos prega,
Entender? Se não tenho o direito de pedir.

Tenho pensado tanto, 
Precionado contra o tempo,

A única coisa, que tem segurado-me,
É o sigficado que carrega o verbo, 
Porque este é perene como o ouro,

Este é firme, seguindo o intento das coisas,
Correndo a materialidade no pulsar do vento,
Mesmo com a mutação que é divino de tudo,

O verbo se finda, cristaliza,
No peito, na rocha, no cume conquistado,

Da morte, da luz, do pensamento.
Na folha, na ciência, na criação,

Nos meus instintos,
Nos meus amores,
Nos meus erros,

Nesta minha incompreensão de morrer.

O verbo
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Crixás Cultura

Projeto Expoarte encanta a população de Crixás 
com a Exposição “Artes e Ofício da ABAC”

O evento ocorreu entre os dias 11 e 15 de setembro, no Espaço Cultural Ursulino Leão, e atraiu centenas de visitantes

 O Espaço 
Cultural Ursulino Ta-
vares Leão, da cidade 
de Crixás, foi palco 
de mais uma impor-
tante exposição de 
artes promovida 
pelo Projeto Cultural 
Expoarte, que conta 
com o patrocínio da 
Anglo Gold Ashan-
ti, através da Lei de 
incentivo à Cultura 
em uma realização 
do Governo Federal 
e Ministério da Cul-
tura.
 O evento 
aconteceu entre os 
dias 11 e 15 de se-
tembro e, de acordo 
com idealizadora do 
projeto, Joyce Espí-
nola Ferreira Tavares. 
A mostra teve como 
proposta colocar em 
evidencia a arte e ofí-
cio das artistas que 
compõem a ABAC 
(Associação de Belas 
Artes Crixaense) e fa-
zem parte do projeto 
Expoarte. Mulheres 
que estão  rompen-
do paradigmas de 
requinte técnico e 
deixando marcas na 
história de Crixás. 
Com diversidade em 
estilos, traços, cores 
e perspectivas. Mas 
todas unidas pelo 
desejo de contribuir 
por um mundo mais 
igualitário 
 Durante a 
exposição, alunos 
das escolas da rede 
municipal, estadual, 
particular e APAE, 
prestigiaram o even-
to, dezenas de cara-
vanas de ônibus, fize-
ram visitas  à mostra 
de arte, sempre guia-
dos pela curadoria 
da exposição, a qual 
trazia informações 
elucidativas sobre 
as obras expostas. 
Todas as escolas de 
Crixás comparece-
ram à exposição. Os 
visitantes puderam 
apreciar um espe-
táculo de cores que 
valorizam a cultura 
local, abordando te-
mas étnicos e sociais. 
Além de um grande 
número de popula-
res, várias autorida-
des passaram pela 
Expoarte.

 No decor-
rer da Exposição, o 
público pode contar 
com Recital de Mú-
sica instrumental e 
show de Talentos 
promovidos pelo 
projeto cultural 
Escola de Música 
Talentos de Ouro 
também patrocina-
do pela Anglogold 
Ashanti através da 
Lei de Incentivo à 
Cultura em uma re-
alização do Governo 
Federal e Ministério 
da Cultura. “É mui-
to gratificante poder 
promover esse even-
to que com certeza 
tem contribuído 
para deixar o nosso 
mundo mais colori-
do. Quero aqui agra-
decer as pessoas que  
nos prestigiaram, as 
Escolas de Crixás 
que compareceram 
todas, e aos nossos 
apoiadores, sem os 
quais esse projeto 
não seria possível”, 
disse idealizadora 
do projeto Joyce Es-
pínola.  
 De acordo 
com a participante 
do projeto Expoar-
te, Lisliet Diniz, o 
Expoarte veio para 
mudar a vida dela, 
uma vez que socia-
liza e traz mudan-
ças no que concerne 
na maneira de viver 
a vida.
 “O projeto 
Expoarte mudou a 
minha vida, pois eu 
ficava só em casa 
sem oportunidade 
de mostrar o meu 
talento. Fazer par-
te dessa ação está 
sendo uma experi-
ência única, em que 
demonstramos com 
atitudes que pode-
mos contribuir por 
um mundo melhor. 
Nós nos conside-
ramos uma família 
criada para trazer 
mudanças, fazer a 
diferença, transfor-
mar a tristeza em 
alegria através das 
cores. Esse projeto 
me mostrou como 
somos fortes quan-
do temos o mesmo 
objetivo”, declarou 
Lisliet Diniz

Artistas que compõem a ABAC (Associação de Belas Artes Crixaense) 
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Pilar de GoiásComemoração

 Iniciada no dia 
05 de outubro, a progra-
mação festiva em come-
moração aos 276 anos 
de Pilar de Goiás foi 
marcado pela inaugu-
ração de obras e entrega 
de benefícios para toda 
a comunidade pilaren-
se. Como a nova Praça 
Vereador Pedro Ferreira 
Neto no Setor Papuã, 
entrega de dois novos 
veículos zero km, inau-
guração do Novo Gal-
pão da Garagem Mu-
nicipal, além de desfile 
cívico que contou com a 

participação de todas as 
escolas públicas e enti-
dades do município. E 
a já tradicional corrida 
de cavalos.
 O show da du-
pla Zé Neto & Cristia-
no abriu as atrações na 
quinta-feira (05) e foi o 
ponto alto da progra-
mação festiva, no es-
paço que foi especial-
mente construído pela 
prefeitura para receber 
grandes eventos. Um 
dos momentos mais 
marcantes para os fãs 
aconteceu quando o 

prefeito Sávio Soares 
subiu ao palco, junto 
com seu vice, e pediu 
para que os artistas 
cantassem uma mú-
sica para ele e para 
todo o povo de Pilar. 
A música escolhida foi 
hit “Cadeira de aço”. 
Logo que a música co-
meçou a ser tocada, o 
público vibrou e can-
tou em coro com a du-
pla de cantores. 
 A mesma vi-
bração dos fãs aconte-
ceu quando os serta-
nejos apresentaram o 

Aniversário de Pilar de Goiás é
celebrado com shows e entrega de obra

Programação festiva em comemoração aos 276 anos de Pilar de Goiás contou com apresentações de artistas de renome nacional

hit deles que é o mais 
assistido no Youtube: 
“Seu polícia”. No re-
pertório da noite tam-
bém entraram as músi-
cas “Sonha comigo” e 
“Eu ligo para você”.
  Contudo a du-
pla não fez a festa so-
zinhos e no segundo 
dia (06) foi a vez do 
show da dupla serta-
neja Gino & Geno, que 
contagiou o público 
com vários sucessos e 

muita música raiz. Já 
no dia 07 de outubro a 
maior festa da história 
de Pilar de Goiás teve 
o show do Trio Parada 
Dura e a apresentação 
da Noite das Patroas.
  Mais uma vez, 
diante de um publico 
de local e de visitan-
tes, o prefeito Sávio 
Soares subiu ao pal-
co para realizar seu 
último discurso an-
tes do fechamento do 
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Pilar de Goiás Comemoração

evento e agradeceu o 
público que partici-
pou e acompanhou os 
diversos shows e fez 
um grande anúncio 
prometendo para o 
próximo ano o cantor 
Gustavo Lima na pro-
gramação do even-
to. “Os shows vem 
enaltecer a cultura e 
celebrar o aniversá-
rio de Pilar de Goiás, 
abrilhantando a nos-
sa programação que 
envolve um público 
de todas as idades e 
de todo o Vale do São 
Patrício. Os pilarenses 
e visitantes puderam 
apreciar apresenta-
ções cuja qual ressal-
taram o caráter festivo 
do evento que é para 
todos nós. E no próxi-
mo ano teremos gran-
des novidades, entre 
elas, a participação do 
cantor Gustavo Lima 
”, ressaltou o prefeito, 
Sávio Soares.
 Os moradores 
também comentam so-
bre a aproximação dos 

familiares e amigos du-
rante o período da fes-
ta. “Me sinto orgulhosa 
ao ouvir as pessoas de 
fora comentado sobre 
o evento de aniversário 
de Pilar de Goiás. De 
uns anos para cá festa 
está se tornando umas 
das maiores da região. 
Todos nos ficamos nas 
expectativa para sa-
ber quem vai tocar no 
próximo ano durante 
o evento. A expectativa 
de todos, assim como 
a minha, é muito gran-
de. Sempre perguntam 
as novidades e falam: 
‘Esse ano vou aí na fes-
ta, hein?!’. É muito bom 
isso e só de lembrar da 
festa já ficamos felizes. 
Agradeço ao prefeito 
Sávio Soares por pro-
porcionar mais uma 
vez a festa de Pilar de 
Goiás. É realmente um 
orgulho para todos nós 
pilarenses”, comentou 
uma moradora da ci-
dade.
 Além do pú-
blico, quem agradece 

a realização da festa 
em que se celebra os 
276 anos de Pilar foi 
o comércio local. Em 
sua época, o evento 
é responsável pelo 
aquecimento das ven-
das nos diversos esta-
belecimentos comer-
cias da cidade.
 “É um orgulho 
imenso ver Pilar de 
Goiás proporcionar 
para todos, princi-
palmente, para nossa 
gente um evento des-
se porte. Agradece-
mos a todos que aju-
daram na realização 
dessa festa, tornando
-a uma das mais belas 
da região. Espero que, 
enquanto for prefei-
to de Pilar, o prefeito 
Sávio faça um esfor-
çar ao máximo para 
poder realizar essa 
festa, que tanto deixa 
contente a população, 
bem como os visitan-
tes que aqui vêm nos 
prestigiar. Fica sem-
pre aquele gostinho 
de quero mais, já que 

também o comercio 
acaba faturando du-
rante o evento.”, disse 
outro morador.
 Para presen-
tear a população 
de Pilar de Goiás, o 
prefeito Sávio Soa-
res, através de toda a 
equipe da prefeitura 
Municipal, realizou os 
shows em um espaço 
especialmente prepa-
rado ao ar livre, para 
que toda a população 
pilarense pudesse ter 
mais conforto e como 
forma de possibilitar 
mais diversão e lazer 
para todos.

Fotos: Lanuzio Vicente
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CrixásBenefícios

Jogador Terezinhense é apresentado com status de ídolo na África
Meia Alexandre Santana foi ovacionado pela torcida do Renaissance, da República Democrática do Congo.

 Jogador usará a camisa 10 do clube africano

 Depois de ser 
anunciado como nova 
contratação do  Re-
naissance, na região 
central da África, o 
meia-atacante Alexan-
dre Santana teve uma 
apresentação digna 
de estrela do futebol 
mundial. Com o está-
dio cheio, o jogador foi 
recebido com gritos da 
torcida, no último do-
mingo (15).
 Segundo Ale-
xandre, ele nao tinha 
noção da grandeza da 
torcida do Renaissan-

ce, e que não esperava 
uma recepção prepa-
rada como aquela. “Já 
estava treinando com 
o resto do time, mas 
com portões fecha-
dos, aí não dava para 
ter noção da grande-
za da torcida. Me re-
ceberam muito bem. 
Os torcedores têm um 
carinho muito grande 
por mim. Só tenho que 
agradecer por isso - 
disse o meia.
 Além de Santa-
na, o brasileiro Jeorge 
Hamilton também foi 

apresentado ao clube, 
junto com outros jo-
gadores. O meia ficará 
com a camisa 10 do Re-

naissance e o atacante 
Hamilton jogará com 
a número 9. O clube 
se prepara para dispu-

tar o campeonato local 
que iniciará ainda em 
2017.
 Esta não é a 
primeira experiência 
internacional do ca-
misa 10, que em 2016 
jogou no Karabakh 
Wien, da Áustria, mas 
Alexandre não teve 
muitas oportunidades 
e por isso voltou ao 
Brasil. O último clube 
que atuou no país de 
origem foi o Ypiranga, 
do Amapá.
 Carlos Alexan-
dre Santana Barroso 

surgiu para o futebol 
através do Morrinhos, 
de Goiás. O atleta tem 
passagens por outros 
clubes goianos, como 
o ASEEV, Itumbiara, 
Anapolina, Inhumas 
e Rio Verde. Ele tam-
bém jogou no São Ga-
briel (RS) e no Pará 
defendeu as camisas 
do Águia de Marabá, 
Independente Tucuruí 
e São Raimundo. Fon-
te: Com informações e al-
terações ao logo do texto 
do GLOBOESPORTE.
GLOBO.COM

Entrega e vistoria de obras no
aniversário de Crixás 

Município celebra aniversário de emancipação política; mas quem ganha presente é o povo 

 Fundado em 30 de 
outubro de 1953, o municí-
pio de Crixás celebrou no 
último dia 30 seus 64 anos 
de emancipação política, 
mas quem ganhou presen-
tes foi a população, já que, 
naquele dia, como parte da 
programação festiva, o pre-
feito Plínio Paiva inaugu-
rou obras e entregou bene-
fícios à comunidade, além 
de vistoriar outras que se 
encontram em andamento.
 Acompanhado do 
vice-prefeito Dr. Junior, se-
cretários municipais, verea-
dores e outras autoridades 
locais, o prefeito Plínio vi-
sitou obras em andamento 
e entregou obras já conclu-
ídas e benefícios à comu-
nidade, começando logo 
pela manhã com a visita ao 
prédio da Unidade Básica 
de Saúde, onde também foi 
entregue uma ambulância 
nova à comunidade. Ainda 
foram vistoriadas as obras 
de reforma do ginásio e 
quadra de esportes, e da 
ponte do Ribeirão Dantas.
 Em seguida foi fei-
ta a entrega de um ônibus, 
inauguração da reforma do 
PrevCidade, inauguração 
de salas de aula no Setor 
Horizonte Novo e entregas 
de ordens de compra de 
um aparelho de Raio-X, 02 
carregadeiras, 01 retroes-
cavadeira, 02 ambulâncias, 
sendo uma tipo UTI e en-
trega das escrituras para os 

moradores dos setores Mo-
rada do Sol I e II. Um dos 
atos mais esperados e co-
memorados foi o lançamen-
to da pavimentação asfática 
do Jardim dos Ipês, sonho 
antigo daquela comunida-
de. A maratona de inau-
guração de obras e entrega 
de benefícios foi encerrada 
com um lindo desfile cívico.
 Vale ressaltar, que 
além das obras e benfeito-
rias acima citados, a admi-
nistração municipal está de-
senvolvendo no município 
inúmeras outras ações em 
parceria com o governo de 
Goiás, a exemplo da pavi-
mentação asfática do distrito 
de Auriverde e dos setores 
Lago Azul e Portal dos So-
nhos; pavimentação asfálti-
ca das rodovias que ligam 
Auriverde a Mozarlândia e 
a Nova América; constru-
ção de pontes de concreto; 
construção de 4 poços arte-

sianos, entre outras.
 De acordo com o 
prefeito Plínio Paiva, cele-
brar o aniversário do muni-
cípio com a entrega de obras 
e benefícios é muito gratifi-
cante, pois isso mostra que a 
administração está no cami-
nho certo. “Quero agradecer 
a toda minha equipe de tra-
balho pelo empenho e dizer 
que sou muito grato a Deus 
por ter me dado a oportuni-
dade de administrar nosso 
município e poder realizar 
obras que vão de encontro 
aos anseios da comunidade. 
Temos uma ordem de com-
pra assinada pelo governa-
dor Marconi Perillo para a 
aquisição de equipamentos 
hospitalares no valor de R$ 
2 milhões. Parabéns Crixás 
por seus 64 anos de história 
e parabéns aos crixaenses 
por construírem essa histó-
ria de sucessos e conquis-
tas”, disse o prefeito.

Fotos: Lanuzio Vicente

Foto: Divulgação

Plínio exauta no discurso a inauguração do INSS
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Crixás Festival do Pequi

Festival Cultural do Pequi celebra sucesso
de público e crítica

O Festival Cultural do Pequi, que comemorou os 64 anos da cidade de Crixás, foi realizado na feira coberta, que mais uma vez
abrigou uma mega estrutura, especialmente preparada para comportar a maior quantidade possível de pessoas

na área dos shows e na praça de alimentação

 Em todos os 
dias do evento a entra-
da foi franca. Um pal-
co foi montado para as 
apresentações artísti-
cas, culturais e shows 
musicais. Pratos prepa-
rados à base de pequi, é 
claro, deram um sabor 
todo especial à festa. Os 
estandes na praça de 
alimentação ofereciam 
pratos diversos como o 
tradicional frango cai-
pira ao molho de pequi, 
que teve o seu lugar ga-
rantido. 
  Dentro da gra-
de de show da atual 
edição do evento, com a 
presença de um grande 
público, a primeira noi-
te do Festival (26/10) 
foi dedicada à música 
gospel no espaço da 
feira coberta. A Banda 
“Pedras Vivas”, que em 
2013 recebeu prêmio 
de melhor ministério 
de louvor, abriu com 
um show empolgan-
te, marcada por muita 
emoção e louvor com 
mensagens de fé e de 
amor. Um pouco antes 
do show foram eleitos, 
após a escolha de um 
juri gabaritado, o Miss 
e Mister Crixás 2017. Os 
Jovens Henrique Mar-
ques e Maisa Marques 
levaram o titulo, depois 
de mostraram beleza, 
simpatia e muita desen-
voltura na passarela do 
festival. Ambos foram 
agraciados cada um 
com cheque no valor 
de Mil Reais (1.000.00) 

e representaram Crixás 
no Miss e Mister Goiás 
2018, em Goiânia.
 Na progra-
maçao de Sexta Feira 
(27/10), foi a vez da 
dupla representante do 
sertanejo raiz Andre 
& Andrade levar uma 
verdadeira multidão 
ao delírio ao cantar 
músicas autorais que 
são sucesso ao um bom 
tempo na boca do povo. 
Após o show da dupla,  
o cantor Júnior Santolli 
subiu ao palco para fa-
zer um “pompurin” 
de sucesso para públi-
co, ao som de musicas 
marcantes.
 Sábado (28/10) 
foi a vez da dupla Zé 
Ricardo e Tiago, que 
mesmo debaixo de chu-
va, fez um dos melho-
res shows do Festival 
do Pequi em todos os 
tempos. A dupla le-

vantou a galera com 
as músicas: “Sinal Dis-
farçado”, “Uma Dose 
Pra Lembra”, e “Pode 
ou Não pode”. Para fi-
nalizar a noite, a dupla 
David & Alencar en-
trou no palco do festi-
val para  apresentar um 
show contagiante e em-
polgante.
 D o m i n g o 
(29/10) dois shows 
deram o tom da festa, 
com a dupla Diego & 
Arnaldo abrindo a noite 
cantado sucessos de au-
toria próprias e músicas 
que fazem a cabeça da 
moçada do segmento 
sertanejo universitário; 
e entrado domingo a 
dentro, Cleyton & Thia-
go fecharam a noite 
com chave de ouro.
 Já segunda feira 
(30/10) - dia do aniver-
sário da cidade-  após 
um lindo desfile pelas 

principais ruas da ci-
dae, e finalizando o Fes-
tival Cultural do Pequi, 
a revelação do sertanejo 
Felipe Araújo fez um 
show impecável com 
momentos vibrantes 
e dançantes, destaque 
para a música “Perdeu 
o cara errado”, compos-
ta por ele e interpretada 
pelo irmão, Cristiano 
Araújo, no último DVD 
do sertanejo em vida.
 Durante a apre-
sentação, Felipe ain-
da chamou o pai, João 
Reis, ao palco, e os dois 
cantaram juntos.
 Na opinião 
muitas pessoas que 
compareceram ao Festi-
val Cultural do Pequi, a 
atual edição não deixou 
nada a desejar outras 
edições anteriores, seja 
pela grade de atrações 
artistas, seja pela parte 
gastronômica da festa, 

com pratos a base de pe-
qui, que foi uma verda-
deira festa de sabores. 
A estimado final dos 
organizadores foi de 
que 40 mil pessoas pas-
saram pelo evento nos 
quatro dias do evento.
  
Fala do prefeito 
 
 O prefeito Plí-
nio Paiva falou que 
importante incremen-
tar e dar continuidade 
ao evento, já que ele  
tornou uma tradição 
no município e região. 
“Observamos que a 
cada ano que passa o 
festival vem crescen-

do, com um público 
maior, mais pessoas de 
fora, que por sua vez 
vão divulgando ainda 
mais essa festa. A fes-
ta aqui é famíliar, em 
que  todos participam, 
pessoas de todos as 
idades. A comunidade 
aqui se confraterniza e 
se sente feliz”, disse Pli-
nio Paiva, que também 
lembrou das obras que 
atual administração en-
tregou no aniversario 
da cidade, como o lan-
çamento do asfalto do 
setor Jardins dos Ypês e 
a entrega da reforma do 
prédio do PrevCidade 
(INSS), entre outros.

Fotos: Lanuzio Vicente/ Kassia Ferraz

O espaço da feira coberta esteve completamente lotado durante os 5 dias da festa
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CrixásBalanço

Vereador Pedrinho
Sem Terra faz balanço de seu mandato

Peças estilizadas com
esmeradas ditam moda em desfile

Os primeiros 10 meses desse seu segundo mandato parlamentar são marcados por ações que vão de encontro às
reais necessidades da população crixaense

A Oliveira Confecções atrai a clientela de Campos Verdes com a venda de peças estilizadas com o xisto e resíduos da esmeralda

 Em recente en-
trevista concedida ao 
Jornal Imprensa do Cer-
rado, o vereador Pedro 
Fernandes Neto (PDT), 
da cidade de Crixás 
fez uma análise de sua 
atuação parlamentar, 
com o objetivo de pres-
tar contas à população 
que o elegeu para seu 
segundo mandato de 
vereador pelo municí-
pio. Vale ressaltar, que 
Pedrinho Sem Terra, 
como é mais conhecido 
no município, é conhe-
cido na cidade como o 
vereador dos mutirões 
de saúde, ações que ele 
ajuda a executa r no 
município em parceria 
com a deputada fede-
ral Flavia Morais, de 
quem é aliado político.

 Além de conhe-
cer as belíssimas jóias, 
semijóias e as preciosas 
esmeraldas, quem vi-
sitou a abertura da IV 
Feira das Esmeraldas, 
realizada no município 
de Campos Verdes, no 
dia 26/10, teve a opor-
tunidade de adquirir 
peças únicas, decora-
das com o xisto e resí-
duos das esmeraldas. 
A criação das peças se 
deu com a parceria de 
dois municípios. De 
um lado Jaraguá que 
forneceu peças de rou-
pas e do outro Campos 
Verdes que confeccio-
nou as peças com as 
esmeraldas. O resulta-
do foi um desfile que 
ofereceu um show de 
beleza, criatividade e 
design que encantaram 
o público.
 Kristine Pi-
mentel, proprietária 
da Oliveira Confec-
ções, direcionou a con-
fecção pra a venda de 
blusas estilizadas com 

 De acordo com 
o parlamentar, que 
é vice-presidente da 
Mesa Diretora da Câ-
mara de Vereadores, 
várias ações foram re-
alizadas por ele nesses 
primeiros 10 meses de 
seu segundo mandato 
parlamentar e pon-
tuou algumas, a exem-
plo da apresentação de 
inúmeros requerimen-
tos, dos quais apenas 4 
foram atendidos pelo 
executivos, entre eles o 
patrolamento da estra-
da vicinal do Riachão, 
patrolamento da estra-
da vicinal do assenta-
mento Chico Mendes, 
construção de 29 estra-
das vicinais ligadas ao 
eixo principal do as-
sentamento 8 de mar-

a pedra preciosa du-
rante a Feira das Esme-
raldas. Ela utiliza sua 
experiência adquirida 
ao longo de 13 anos de 
trabalho com confec-
ções, na gestão da em-
presa que completou 
oito anos com bom fa-
turamento. A Oliveira 
Confecções tem como 
principal cliente a He-
ring de Goianésia.
 Edmar Wellin-
gton Para o desfile da 
Feira das Esmeraldas, 
a equipe se motivou 
ainda mais e pensou 
em trazer para as pe-
ças, a temática dos 
principais pontos da 
moda e da cultura de 
Campos Verdes. “Toda 
a equipe se empenhou 
para trazer a beleza 
das pedras e resíduos 
das esmeradas para a 
decoração das roupas. 
Dentre os acessórios, 
se destacaram os co-
lares, botões, cintos e 
barras das peças que 
deram o toque final 

ço e construção de 4 
poços para reserva de 
água no assentamento 
Arlindo José Maria.
 O mandato do 
vereador Pedrinho 
Sem Terra também 
garantiu a realização 
de 5 mutirões da saú-
de no município, sen-
do o último realiza-
do em julho, quando 
atendeu 683 pessoas. 
Além disso, a pedido 
do vereador foi feita a 
chamada pública para 
assistência técnica nos 
assentamentos do mu-
nicípio e, ainda, o ve-
reador participou ati-
vamente da busca de 
recursos junto ao Go-
verno de Goiás para a 
construção das pontes 
que ligam Crixás a 

nas peças”, disse
 Kristine não 
esconde a felicidade 
de faturar com a ven-
da de 15 mil peças 
por mês e uma equipe 
composta por 30 fun-
cionários. Os negócios 
vão bem, mas ela diz 
se preocupar também 
em gerar empregos e 
manter o crescimen-
to da loja. O trabalho 
com a utilização do re-
síduo das esmeraldas 
iniciou há cinco meses. 
Ela e grande parte dos 

Guarinos, as quais já 
se encontram em fase 
de acabamento. 
 Recentemente 
a Câmara realizou ses-
são solene para home-
nagear e comemorar 
o centenário de Joa-
quim Frederico Dietz, 
ex-prefeito de Crixás, 
mais um requerimento 
de autoria do vereador 
aprovado pela Casa. 
“Ainda temos outros 
projetos em parceria 
com o presidente Tia-
go Dietz, que é a en-
trega de titulo de cida-
dania a Manoel Xavier 
Ferreira Filho o que dá 
nome a um PSF de Ma-
noel Xavier Ferreira”, 
disse o parlamentar 
que, em sua fala, infor-
mou que até o final do 

empreendedores de 
Campos Verdes estão 
aderindo a um novo 
modelo de gestão no 
município, que se pre-
ocupa em utilizar o 
xisto e os  resíduos das 
esmeraldas que antes 
eram descartados.
 Sempre moti-
vada pela busca por 
novos conhecimentos, 
Kristine participou de 
cursos do Sebrae para 
melhorar as vendas, 
além do Seminário 
Empretec. “O Sebrae 

ano uma retroescava-
deira será entregue ao 
município, através do 
mandato da deputada 
Flávia Morais. 
 Pedrinho Sem 
Terra disse ainda que 
até o fim do ano ainda 
pretende realizar ou-
tro mutirão da saúde e 

sempre ofereceu cursos 
que nos ajudaram no 
momento das dúvidas. 
O Empretec foi mui-
to importante, já que 
muitas vezes fazíamos 
retiradas do caixa sem 
planejamento. Depois 
do Empretec, o nosso 
olhar sobre a gestão 
passou a ser outra”.
 Fabiana Had-
dad, coordenadora do 
curso de designer de 
moda da UEG de Ja-
raguá, conta que para 
o Desfile da Feira das 
Esmeraldas os muni-
cípios de Campos Ver-
des e Jaraguá se uni-
ram para a confecção 
de 30 peças. “O objeti-
vo é que o empresário 
possa ver a oportuni-
dade de utilizar o xis-
to, a pedra e os resídu-
os, em bordado, como 
botão no vestuário ou 
como bijuterias. Tam-
bém com a expectativa 
de que o curso e o pro-
fissional de designer 
de moda possam ser 

anunciou que, em par-
ceria com o presidente 
Tiago Dietz, fará a en-
trega de vários jogos 
de camisas e bolas no 
Distrito de Auriverde 
e assentamento 8 de 
Março, com o objetivo 
de fomentar o esporte 
no município. 

reconhecidos no esta-
do e estar inserido em 
diversas áreas”.
 O Prefeito de 
Campos Verdes Harol-
do Naves está implan-
tando um novo mode-
lo para impulsionar a 
venda do xisto e da es-
meralda. Segundo ele, 
a lei de 2002 relativa 
ao Garimpe e Pague, 
incentivou as minera-
doras a disponibilizar 
30% da venda do xis-
to à população. “Hoje 
estamos retomando 
as atividades de mi-
neração, estimulando 
as mineradoras a tra-
balhar, distribuindo o 
mapeamento geológico 
aos mineradores e, com 
isso, novas empresas 
chegam à cidade para 
trabalhar”. Ele explica 
que pesquisas do mu-
nicípio apontam que 
80% das pessoas que 
participam do Garim-
pe e Pague vivem com 
a renda. Fonte e fotos: 
Ascom Campos Verdes

Foto: Kassia Ferraz

Foto: Divulgação

Kristine Pimentel apresenta seu trabalho com pedra-
rias de esmeralda
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Crixás Esporte

Em Santa Terezinha, começa a colheita e comercialização do Pequi
Considerado o Ouro do Cerrado, o fruto é fonte de renda para várias famílias no norte do Estado

 A partir deste 
mês até janeiro do ano 
que vem os pequizei-
ros vão produzir sem 
parar e prometem mo-
vimentar a economia 
das regiões produto-
ras, não apenas com 
a venda do fruto, mas 
também da polpa e ou-
tros subprodutos. A co-
lheita do pequi garante 
ocupação e renda para 
o milhares de trabalha-
dores rurais da região 
Norte do Estado.
 Não existe um 
número fechado do 
incremento econômico 
na região Norte do Es-

tado. Mas na compo-
sição de rendam anual 
das propriedades, já 
que a tarefa é feita den-
tro do modelo de pro-
dução familiar, o lucro 
pode variar de 2 a 80%. 
Em oito horas de traba-
lho diário, um agricul-
tor pode colher de 5 a 
12 caixas do fruto.
 O comércio tem 
início entre os meses 
de setembro e novem-
bro, quando o pequi 
comercializado com 
casca varia de R$ 8,00 
a R$ 10,00 a caixa (tipo 
K). Já o fruto descas-
cado, acondicionado 

em galões plásticos de 
50 litros, normalmente 
utilizado no transpor-
te de leite, os valores 
de venda variam de R$ 
100,00 a R$ 35,00, res-
pectivamente, começo 
e final de  safra.
 “Sem muito 
esforço, junto várias 
caixas dentro de qua-
tro dias, pois é só pro-
curar o fruto debaixo 
do pé de pequizeiro 
que vai estar lá. Isso 
rende dinheiro e não 
dá trabalho, já que é 
uma dádiva da natu-
reza ofertada ao povo 
goiano”, declarou um 

agricultor familiar. 
 Entre os vários 
tipos de compradores, 
o mais conhecido é co-
merciante local. Este, 
recebe o fruto em cas-
ca ou sem, na sede do 
município, e comercia-
liza para caminhonei-
ros, feirantes, donos de 
depósitos em Goiânia e 
outros comerciantes ou 
consumidores finais. O 
pequi na região norte 
é o primeiro do estado 
a chegar às grandes ci-
dades consumidoras. 
Por conta disso, o pre-
ço pago acaba sendo o 
mais alto. 

 A venda do pe-
qui gera renda e empre-
go no município, em 
escala suficiente para 
dinamizar a economia 
local. Embora possa 
ser considerada ativi-

dade de importância 
socioeconômica para 
os municípios produto-
res, não existe políticas 
relacionadas tanto do 
governo estadual como 
do municipal.

I Pedala Crixás atrai ciclistas de toda região
Representantes de 8 município participaram do evento que explorou as belezas naturais da região

 No último dia 
21 de outubro foi re-
alizado no município 
de Crixás o Primeiro 
Pedala Crixás, evento 
organizado pela Pre-
feitura, através da Se-
cretaria Municipal dos 
Esportes e Lazer, que 
contou com a partici-
pação de ciclistas de 
07 cidades da região, 
sendo Rubiataba, Ce-
res, Santa Terezinha de 
Goiás, Uruaçu, Cam-
pos Verdes, Campinor-
te e Nova Crixás, além 
dos ciclistas locais.
 Durante o per-
curso, de 51 quilôme-
tros, os atletas conhe-
ceram melhor a região 
e suas belezas naturais. 
Ao fim da pedalada, 
foi sorteada uma bi-
cicleta nova entre os 
participantes, a qual foi 
doada pela 3M. Para o 

secretário dos espor-
tes, Luís Paiva, o Pe-
dala Crixás foi suces-
so graças ao apoio do 

prefeito Plínio, da 3M 
e, principalmente pelo 
grande número de par-
ticipantes.

 “O Pedala Ori-
xás se mostrou sucesso 
já na sua primeira edi-
ção. Agradecemos o 

apoio do prefeito Plínio 
Paiva e do comercio lo-
cal, que muito nos ajudo 
para o êxito desse even-

to”, disse Luís Paiva.
 Para o prefei-
to Plínio Paiva, poder 
contribuir para a reali-
zação do Primeiro Pe-
dala Crixás foi motivo 
de satisfação e deixou 
o recado: “Esse é ape-
nas o primeiro de mui-
tos que vão acontecer 
em nossa gestão”. O 
prefeito ainda agra-
deceu e parabenizou 
o secretário Luís Pai-
va pela organização 
do evento e à 3M pelo 
apoio, doando a bici-
cleta que foi sorteada 
entre os atletas. 
 Vale ressaltar, 
que para garantir maior 
comodidade entre os ci-
clistas, a prefeitura ofere-
ceu todo um apoio logís-
tico com um reforçado 
café da manhã, almoço, 
água, lanche e um show 
com a Banda Vértize.

Fotos: Kassia Ferraz

Foto: Lanuzio Vicente

Ciclistas de todas as partes do norte de Goias participaram do I Pedala Crixás
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Santa Terezinha de GoiásComemoração

No aniversário de 54 anos de Santa Terezinha, 
Show de Naiara Azevedo bate record de público

 A prefeitura 
encerrou com grande 
sucesso a grade dos 
eventos comemorati-
vos dos 54 anos de San-
ta Terezinha de Goiás, 
iniciado no dia (21) 
com o show da pegada 
dançante do grupo que 
é prata da casa “Os Pi-
riboys”. No domingo 
(22), foi a vez das me-
ninas do grupo “Noite 
das Patroas” colocar 
todo mundo para dan-
çar. Já segunda feira no 
dia (23), data oficial do 
aniversário da cidade, 
foi fechado com chave 
de ouro com um gran-
dioso show da canto-
ra “Naiara Azevedo”, 
que levou pessoas dos 
quatro cantos da região 
ao parque agropecuá-
ria Sebastião Luiz de 
Aguiar, batendo record 
de público para aquele 
tipo de evento naquele 
local. 
 Durante tres 
dias, os 54 anos de 
emancipação política e 
administrativa foi sen-
do festejado com di-
versas atividades. Mas 
a grande festa teve seu 
ápice no dia 23. Logo 
pela manha, uma quei-
ma de fogos e alvorada 
festiva com o desfile da 
banda da Polícia Mili-
tar de Anápolis, acom-

panhado por escolas 
municipais e autori-
dades municipais, que 
percorreu a principal 
avenida da cidade em 
direção ao prédio da 
prefeitura municipal, 
onde foi preparada 
uma linda homena-
gem as ex-primeiras 
Damas do municipio 
com a inauguraçao da 
galeria de fotos dedica-
da a elas. A galeria fica 
no hall de entrada da 
Prefeitura Municipal e 
é composta por treze 
molduras com fotos 
das ex-primeira damas 
do município e da atu-
al Luciana Cabral.
 Ao som da ban-
da da polícia Militar 
de Anápolis, o ato de 
inauguração da galeria 
foi acompanhada pelas 

ex-primeiras damas do 
município de Santa Te-
rezinha e seus respec-
tivos representantes, 
alem de autoridades 
do poder executivo e 
legislativo município. 
Na ocasião, as home-
nageadas também re-
ceberam das mãos do 
prefeito Marcos e da 
primeira dama Lucia-
na um buquê de flores 
e certificado de servi-
ços prestados ao muni-
cípio. 
 “Preparamos 
essa singela homena-
gem com muito carinho 
a todas as primeiras 
damas que dedicaram 
um pouco de suas vi-
das e trabalho ao nos-
so querido municipio. 
Acredito que por traz 
de um grande homem 

existe, sim, uma gran-
de mulher. E nada me-
lhor que homenagear e 
eternizar essas maravi-
lhosas guerreiras com 
uma galeria de fotos 
no hall de entrada da 
prefeitura, declarou a 
primeira dama Lucia-
na Cabral, observada 
pelas ex-primeiras da-
mas e seus respectivos 
representantes. 
 Já prefeito pre-
feito Marcos Cabral pa-
rabenizou a todas e co-
memorou o sucesso da 
festa de aniversário de 

Santa Terezinha, que 
segundo ele, cumpriu 
seu objetivo de levar 
lazer e entretenimento 
para a população, com 
shows de qualidade e 
inteiramente gratuitos. 
  “As primeiras 
damas tem seu valor. 
Por isso, fizemos essa 
linda homenagem. E a 
todos que colaboraram 
nossos sinceros agrade-
cimentos, em especial 
ao público que todas 
as noites prestigiando 
as festividades e come-
morando o aniversário 

de nossa cidade com o 
respeito que ela mere-
ce. Agradeço também 
as autoridades que se 
fizeram presentes, em 
especial ao deputado 
estadual Lincoln Te-
jota, que presenteou o 
município com uma 
emenda no valor de 
duzentos e cinquen-
ta mil (R$ 250.000,00) 
para reforma do hos-
pital Municipal, disse 
prefeito Marcos Cabral
 O prefeito tam-
bém destacou que nos 
tres dias de festa, não 
houve nenhuma con-
fusão, com uma segu-
rança ampla, levando 
um ambiente familiar 
ao povo Terezinhense. 
Grande parte da po-
pulação ficou satisfeita 
com o evento, cujo qual 
havia sido esquecido 
por algumas adminis-
trações anteriores. “A 
festa agradou porque 
foi dirigida para um 
público diverso e de 
todas as idades com 
show variados”, disse 
prefeito.

Fotos: Lanuzio Vicente
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Campos Verdes Feira Internacional

Campos Verdes volta a realizar
Feira Internacional das Esmeraldas

O evento aconteceu entre os dais 26 e 29 de outubro e contou com uma vasta programação como exposição de pedras preciosas,
rodada de negócios, turismo mineral, festival gastronômico e atrações artísticas

 C o n h e c i d a 
como “Capital Mun-
dial das Esmeraldas” 
até a década de 1990, o 
município de Campos 
Verdes, que já foi gran-
de produtor de esme-
raldas agora resgata seu 
potencial de produção 
dessa gema preciosa 
e também de subpro-
dutos valiosos, como o 
xisto. Com o objetivo 
de divulgar e mostrar 
todo o seu potencial em 
pedras preciosas, a pre-
feitura de Campos Ver-
des, capitaneada pelo 
prefeito empreendedor 
Haroldo Naves, com o 
apoio do Sebrae, Gover-
no Estadual, Correios e 
da Secretaria Estadual 
de Desenvolvimento, 
realizou entre os dias 
26 e 29 de outubro, a IV 
Edição Internacional da 
Feira das Esmeraldas.
 Vale destacar, 
que a prefeitura promo-
veu a Feira das Esme-
raldas de 2002 a 2004 
e, agora, depois de 12 
anos, Campos Verdes 
retoma o evento mais 
significativo para sua 
economia, uma vez 
que o evento mostra 
para o Brasil o gran-
de potencial da jazida 
de esmeraldas local. 
Foram quatro dias de 
evento com uma am-
pla programação entre 
elas Exposição de Pe-
dras Preciosas, Rodada 
de Negócios, Turismo 
Mineral, Festival Gas-
tronômico e as seguin-
tes atrações artísticas: 
show gospel no dia 26, 
mais desfile de moda 
com peças de vestu-

ário feitas a partir da 
utilização de resíduos 
minerais; dia 27 show 
com as bandas Koyote 
Luxuria e os PiriBoys; 
dia 28 shows sertanejos 
com as duplas Edy Brit-
to & Samuel e Zé Hen-
rique & Gabriel e dia 29 
encerramento com Ma-
theus Basto e Marcos 
Paulo & Marcelo.
 A abertura do 
evento foi marcada pela 
palestra Inovações e 
Tendências na Área de 

Mineração. Ainda na 
programação de aber-
tura, gincana da corrida 
do carrinho de bambur-
ro e, fechando a noite, o 
Show da banda Evangé-
lica Ungido agitou o pú-
blico que marcou pre-
sença no primeiro dia 
da Feira, que foi aberta 
ao público às 10h00 e ao 
longo do dia, comuni-
dade e turistas aprecia-
ram todas as atrações e 
novidades desta edição 
que acontece no Clube 

do Ian. Com aproxima-
damente 30 estandes, a 
nova estrutura agradou 
os moradores que parti-
ciparam de todas as ati-
vidades do dia.
 Uma das maio-
res atrações da feira foi 
o garimpe e pague, que 
faz parte de um projeto 
de Turismo Mineral da 
Prefeitura. No garim-
pe e pague o visitante 
teve a oportunidade de 
adquirir um carrinho 
de xisto e “garimpar” 

com as próprias mãos 
suas gemas preciosas. 
A atração foi destaque 
nos principais meios de 
comunicação de Goiás. 
Em sua fala, o prefeito 
Haroldo Naves refor-
çou o compromisso do 
seu governo com a Fei-
ra das Esmeraldas. “É 
preciso investir nessa 
feira, Campos Verdes 
possui um enorme po-
tencial devido a sua 
jazida de esmeraldas. 
Depois de 12 anos, re-

tomamos o evento mais 
significativo da área de 
mineração do estado de 
Goiás”, disse o prefeito.
 Além de um pú-
blico recorde de popula-
res, várias autoridades 
visitaram a IV Feira In-
ternacional de Campos 
Verdes, entre elas cerca 
de 30 prefeitos e prefei-
tas da região, que rece-
beram a Comenda José 
Capela pelos relevantes 
serviços prestados. O re-
presentante político das 
Filipinas Ariz Severino 
V. Convalecer (Cônsul 
Geral) também esteve 
presente e, além de re-
ceber a comenda, pôde 
conferir de perto como 
funciona a extração da 
pedra ao conhecer uma 
mina de esmeralda a 
mais de 200 metro de 
profundidade.
 Pensando em 
potencializar a IV Feira 
Internacional das Es-
meraldas em Campos 
Verdes, a Prefeitura, ide-
alizou a I Expedição Eco 
Gemas, que aconteceu 
no dia 29 de outubro, 
reunindo mais de 70 ci-
clistas do Vale do São Pa-
trício, Brasília, Uruaçu, 
Goiânia e outras cida-
des. Ao final do evento 
os competidores recebe-
ram as camisetas da ex-
pedição, brindes como 
capacetes e luvas foram 
sorteados, além de um 
pingente de esmeralda. 
Os ciclistas também pu-
deram conhecer o Proje-
to “Garimpe e Pague” e 
passaram pela experiên-
cia de garimpar no xisto 
as pedras preciosas de 
esmeralda.

Prefeito Aroldo Naves mostra ao Cônsul das Filipi-
nas, Ariz Severino V. Convalecer, as qualidades das 
esmeraldas de Campos Verdes

Expositores fizeram grandes negócios durante a feira

Fotos: Lanuzio Vicente / Dídimo Neto
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