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SINDICATO RURAL DE ITUMBIARA

ESTÍMULO AO JOVEM
EMPREENDEDOR RURAL
Presidente do Sindicato Rural Rogério Santana no Café com o Presidente

A criação de um segmento dentro do Sindicato Rural de Itumbiara voltado
para jovens produtores e empresários rurais, profissionais da área técnica e estudantes, buscando desenvolver competências empresariais, políticas e sociais
de jovens ligados ao agronegócio em Itumbiara, foi proposta pelo presidente do
Sindicato Rural de Itumbiara, Rogério Santana de Araújo. Ele destacou a necessidade de preparar a sucessão familiar dos negócios rurais e formação de novas
lideranças representantivas no agronegócio do município.
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Prefeitura leva serviços ao Meia Ponte
A Prefeitura de Itumbiara e Fundação de Solidariedade (Funsol) levaram
o projeto “CRAS perto de
você” com ações de proteção social e saúde para
o distrito de Santa Rosa do
Meia Ponte, no último sábado, dia 18. O serviço levou atendimentos de proteção social básica, como
orientação e acompanhamento familiar; ações de
prevenção de situações de
risco social e violência;
articulação e fortalecimento de grupos locais, e
demais atendimentos referentes aos programas,
projetos e serviços sócio

assistenciais.
O prefeito Zé Antônio
(PTB) participou do evento, ao lado da presidente
de honra da Funsol, Maristela Gouveia, da presidente da fundação Jaciene Machado, de vereadores, secretários e moradores, juntamente com a
equipe volante do CRAS
Buriti I. O objetivo é deixar os serviços dos CRAS
mais próximos das pessoas, facilitar e ampliar o
acesso aos direitos sociais, levando-os até as comunidades que tem mais
dificuldade em se desloPrefeito Zé Antônio no lançamento do programa no distrito de Meia Ponte
car até Itumbiara.

IDOSO DE 68 ANOS MORRE EM
ACIDENTE NA MODESTO DE CARVALHO
Um homem de 68
anos morreu ontem de
manhã num acidente na Av.
Modesto de Carvalho. Ele
conduzia um ciclomotor
de 50 cilindradas, quando
teria feito uma manobrar
para desviar de outro veículo e acabou sendo atropelado por um caminhão.
O serviço de emergência
foi acionado, mas a víti-

ma teve morte instantânea. Iolando Gonçalves da
Costa tinha 68 anos e
morreu no local. A avenida foi interditada pela
Polícia Militar e liberada
depois da retirada do corpo. O velório aconteceu na
Funerária Fênix e o corpo
será sepultado hoje, no
Cemitério Parque da Saudade.

Um homem acusado
da morte de Ricardo
Mauri, no último dia 05,
no Bairro Guri Rodrigues, foi preso pela Polícia Civil. A equipe do
1º DP investigou o caso,
identificando o autor do
homicídio e o delegado
solicitou a prisão preventiva do acusado, que
foi deferida pelo Judiciário e cumprida.
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Recursos
para o
Arraiá
O prefeito Zé Antônio (PTB) foi a Brasília
na semana passada,
quando teve audiência
com o ministro do Turismo Marx Beltrão. Na
pauta, a liberação de recursos para realização
do XIII Arraiá de Itumbiara, no mês de junho.

PM recupera dois
veículos roubados
Policiais militares de Bom Jesus recuperaram no
domingo de manhã dois veículos com placa de Itumbiara que foram roubados no distrito de Nilópolis, em
Cachoeira Dourada. Os veículos estavam escondidos
num canavial próximo à GO-040, entre Itumbiara e Bom
Jesus. Após encontrar os veículos, os policiais aguardaram na tentativa de identificar os autores. Momentos após, um homem foi até o local com galão de gasolina mas fugiu ao ver os PMs, que iniciaram uma perseguição e detiveram-no em Bom Jesus. Ele confessou o roubo dos dois veículos.
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Acusado
de matar
rapaz é
preso

AGENDA

Iolando Gonçalves da Costa tinha 68
anos e conduzia um ciclomotor na Av.
Modesto de Carvalho. Ao fazer uma
manobra para desviar de outro veículo,
foi atropelado por um caminhão.
O idoso morreu no local e o corpo será
sepultado hoje no Cemitério Parque da
Saudade

SANTA HELENA
CANAL 17
ITUMBIARA
CANAL 5
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IMÓVEIS À VEND
A EM ITUMBIARA
VENDA
- Área Bairro Social para edifício - situada na R. São José
esquina da R. Ângelo F. Rocha, toda murada, projeto arquitetônico e estrutural para construção de edifício com 12 aptºs, parte da
fundação executada. EXCELENTE INVESTIMENTO para renda
mensal!!
- Área Bairro Santa Rita - situada na Rua 09, com área de
7.200m². EXCELENTE INVESTIMENTO.
- R$ 70.000,00 – TERRENO situado na Rua José Ludovico de
Almeida, B. Karfan, medindo 12,00x30,00 metros, a 200 metros
da Avenida Afonso Pena.
- R$ 110.000,00 - TERRENO – Bairro Afonso Pena, Av. Porto
Seguro com área total do terreno é 360,00m²
- R$ 270.000,00 - BAIRRO AFONSO PENA – CASA, 130,00m² de
construção, terreno com 360 M², garagem p/ 02 carros, sala para
02 ambientes, 03 quartos, sendo 01 suíte, Cozinha
americana,esquadrias em vidro temperado quintal.
- R$ 320.000,00 - CASA com garagem p/ 03 carros, portão
eletrônico, interfone, sala de estar, copa, cozinha, 03 quartos,
sendo 01 suíte, varanda c/ área de serviço, espaço gourmet com
forno, fogão e churrasqueira, Rua José Ludovico de Almeida,
Bairro Karfan.
- R$ 350.000,00 - CASA com garagem p/ 02 carros, portão
eletrônico, interfone, sala de estar, cozinha americana, 03 quartos, sendo 01 suíte, quiosque com balcão e churrasqueira, Rua
Mauro Borges, próximo a Av. Afonso Pena.
- R$ 550.000,00 - SOBRADO NOVO - com 2 pavimentos no Jardim
Beira Rio, Rua José Ludovico de Almeida, sendo no PAVIMENTO
TÉRREO piscina, espaço gourmet completo, garagem coberta p/
02 carros e descoberta p/+ 4 veículos, portão eletrônico, interfone. No 1º PAVIMENTO sala para 3 ambientes com pé direito de 4
metros, painel em vidro temperado voltado para sacada ampla,
cozinha americana, banheiro social, 02 quartos e 01 suíte de
20m; varanda c/ área de serviços e wc. Acabamentos de primeira qualidade, piso porcelanato, esquadrias em vidro temperado
conforme projeto arquitetônico moderno, metais com 1/4 de volta.
- APTºs à VENDA:
EDIFICIO ROTARY, EDIFICIO RIVER VIEW, EDIFICIO ENSEADA
e EDIFICIO EVEREST

MÓVEIS

RESIDENCIAIS

PPARA
ARA

AL
UGUEL
ALUGUEL

EM

ITUMBIARA-GO

Cond Edifício Rotary, na Av. Beira Rio, 983, com 02 quartos, sala,
cozinha, garagem para 01 carro, condomínio de R$ 200,00/mês.
APTº PARA LOCAÇÃO EM UBERLÂNDIA-MG
- Aptº no bairro Umuarama, Rua Davi Canabarro, 100 metros da
UFU/Medicina, com 02 qtº, sendo um com armário, cozinha modulada, banheiro com box em vidro temperado, 1º andar, condomínio
R$ 60,00/mês.
- Aptº centro - Av. Afonso Pena, próximo à Pça Tubal Villela, com
três qtºs.

SINDICATO DOS TRABALHADORES
RURAIS EMPREGADOS ASSARIADOS E
ASSALARIADAS RURAIS DE ITUMBIARA E
BOM JESUS/ GO
FUNDADO EM 14/02/1985 -GESTÃO 2017-2021
01.107. 085/0001-74

-

CNPJ:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital, convocamos os trabalhadores e trabalhadoras rurais do setor canavieiro da USINA PANORAMA e terceirizados do setor agrícola a participarem da ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINARIA, a ser realizada no dia 26/02/2017 (domingo), as 16 horas, primeira convocação, e às 17:00 horas segunda e última convocação, para participarem e deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia Av. Presidente Dutra ,744, Afonso pena
1ª). Avalição do conteúdo e cumprimento do acordo coletivo do
setor agrícola, referente à 2017 a 2018.
2ª. Discussão e aprovação da Pauta de Reivindicação da Safra
2017 a 2018.
3º.. Outros assuntos.
Itumbiara/GO 16/02/2017
José Pedro de Castro
Diretor Presidente.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
A empresa LAC MODELO DE ITUMBIARA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ:
01.194.423/0001-52, torna público que requereu à AMMAI – Agência Municipal do
Meio Ambiente de Itumbiara, a renovação
da Licença Ambiental de Operação LO, para a atividade Laboratórios clínicos, situada à Rua Padre Felix, nº 280,
Centro, município de Itumbiara, Goiás.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
Tendo em vista que o Senhor (a): GUELCI
CARDOSO MOREIRA portador da CTPS
nº 65603 Série 27/GO funcionário
da SJC BIOENERGIA LTDA, encontra-se
em lugar incerto e não sabido. Utilizamos
o presente para dar conhecimento ao
mesmo e a quem o conheça que deverá
retornar ao trabalho no prazo máximo de
05 (cinco) dias úteis, contados desta publicação, sob pena de caracterizar abandono de emprego, e, por consequência,
ensejar sua demissão por justa causa, nos
termos do art. 482, (i), da CLT.

VENDE-SE
UM APARTAMENTO EDIFÍCIO EVEREST

(64) 99992-5002

VENDO
Uma Farmácia na Av. Goiatuba nº 1195.
Bem localizada e com ótima clientela.
VENDO também um Renault CLIO SEDAN
2004, 16 válvulas em bom estado, único
dono. NEGÓCIO DE OCASIÃO.
Tratar: 3431-1804 / 98404-6222 (Celma).

VENDO ÁREA
Área próxima ao FÓRUM, CREA e
PROCON com 630 m² (Esquina - 3
Frentes) 3 casas - Contato:
(64) 98124-8727 / 99667-7714
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CAIXA- Sábado teve movimento intenso na agência da Cai-

DESCANSO- Após uma maratona de visitas a todos Es-

xa (Praça da República), que abriu para que trabalhadores
pudessem checar saldo e informações sobre contas inativas
do FGTS. O calendário de pagamento inicia em março.

tados da federação na campanha para presidente da Câmara, Jovair Arantes (PTB) viajou para os Estados Unidos, em
férias. Retorna somente após a semana do carnaval.

Buraco...
A nova administração já identificou dívidas de
R$ 8,5 milhões na Secretaria Municipal de Saúde, deixadas pela gestão anterior. Mas como
todo dia parece brotar credores e novas dívidas, o temor é que o papagaio chegue logo
aos R$ 10 milhões.

...sem fundo
O secretário de Saúde Rafael Rocha, a equipe
econômica da Prefeitura e o próprio prefeito Zé
Antônio não sabem como vão trazer o equilíbrio financeiro ao Fundo Municipal de Saúde,
pois o rombo equivale a quase dois meses da
arrecadação total do fundo. Para quitar, teria
que fechar todas as unidades de saúde durante dois meses, sem pagar salários.

[...]
Enquanto isso, a Prefeitura ainda não sabe
onde vair arrumar R$ 350 mil por mês para
colocar a Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) para funcionar.

Gênero
TSE está punindo partidos que não destinaram pelo menos 10% do tempo de propaganda eleitoral no rádio e TV para incentivar a
entrada de mulheres na política. PMDB, PT,
PSB, PR, PSC, PSD, PHS, PCdoB e PRB
serão punidos com perda da inserção gratuita
neste semestre.

Cidade Legal
Agehab e Prefeitura realiza coleta de assinaturas de escrituras de conjuntos para regularização fundiária. O atendimento será feito hoje
às 18h, na Escola Municipal Peixoto da Silveira, com moradores dos conjuntos Ladário
Cardoso de Paula e Norma Gibaldi. Ontem foi
realizado no Dona Sinica.

Zé Antônio busca recursos
para XIII Arraiá de Itumbiara
Prefeito Zé Antônio (PTB)
esteve na semana passada em Brasília, quando
teve audiência com o ministro do Turismo Marx
Beltrão, que é deputado
federal licenciado do
PMDB alagoano. No encontro, Zé Antônio solicitou a liberação de recursos da União para realizar
da XIII edição do Arraiá de
Itumbiara, previsto para o
mês de junho. Falou sobre
a importância e o caráter
regional da festa, que atrai
todos os anos mais de 200
mil pessoas à cidade, além
do aspecto social da festa, onde mais de 30 entidades filantrópicas trabaMinistro Marx Beltrão e o prefeito Zé Antônio
lham com a venda de comidas e bebidas típicas, onde o lucro é revertido em projetos e ações sociais
que atendem milhares de crianças, adolescentes, adultos e idosos nas mais
diferentes áreas.
O Arraiá de Itumbiara é realizado com apoio do governo federal, do governo
estadual, da Prefeitura Municipal, entidades filantrópicas e parceiros da iniciativa privada. A festa foi criada em 2005, no primeiro ano da gestão do ex-prefeito
Zé Gomes e entrou para o calendário cultural do município e Estado.

Entre o céu...
Após o quinto empate no Goianão, o Itumbiara vive uma situação complicada no Goianão.
Para o otimista, o Gigante está a dois pontos
do Iporá, que está na faixa de classificação
com sete pontos.

... e o inferno
Já o pessimista vai dizer que o time ainda não
venceu em seis jogos e está na faixa de rebaixamento, com cinco pontos, o mesmo do
Anápolis, que estaria rebaixado se a competição terminasse hoje. Tudo depende do ponto de vista.

Folia
Quem pretende curtir o carnaval na região de
Itumbiara tem algumas opções. Haverá folia
em cidades como Araporã, Cachoeira Dourada, Buriti Alegre, Caldas Novas e São Simão.
Em algumas cidades a Prefeitura vai montar
som eletrônico, como Inaciolândia, Panamá e
Goiatuba.

PSB
Senador Wilder Morais (PP) vem jogando pesado para ser o companheiro de chapa de Marconi Perillo (PSDB) na disputa ao Senado, o
que provocou o sinal de alerta no PSB de Lúcia Vânia. A senadora pode disputar a reeleição numa aliança com a oposição ou até mesmo ser candidata ao governo de Goiás.

Credeq
Dependentes de Itumbiara, Morrinhos e Caldas Novas foram atendidos no Credeq de Aparecida de Goiânia, o único que está em funcionamento. Há previsão para unidades em Morrinhos, Caldas Novas, Itumbiara e Quirinópolis.

14 meses

PREFEITURA RETOMA OBRAS DA 3ª
ETAPA DO CONJUNTO JUCA ARANTES
O prefeito Zé Antônio (PTB) participa hoje da retomada das obras do conjunto
Juca Arantes (3ª etapa), onde estão sendo erguidas mais 100 moradias. A retomada terá início às 7h30, no canteiro de obras. Iniciado no segundo mandato do exprefeito Zé Gomes, o Juca Arantes foi projetado para 300 habitações, sendo que
as 200 primeiras já foram entregues aos beneficiários. O vice-prefeito Gugu Nader
(PSB), vereadores, secretário de Habitação/Convênios Paulo Raulino e demais
auxiliares do governo estarão presentes no local. A Prefeitura pretende reiniciar
outras obras que estavam paralisadas, principalmente aquelas que têm recursos
disponíveis e não há entraves junto a ministérios ou de prestação de contas.

Marconi Perillo anunciou, em encontro do
PSDB na capital, que vai ficar no cargo de
governador até abril do ano que vem, passando o bastão para José Eliton (PSDB), que será
o candidato da base ao governo. Marconi será
candidato a senador, embora um projeto nacional (vice de Alckmin) não está descartado.

Câmara
A gestão 2017/2018 da Câmara de Itumbiara
adotou o lema “Câmara mais perto de você”.
Um dos projetos do presidente Dr. Marcello
Gomes (PTB) é criar as sessões itinerantes
nos bairros.

Preso autor de homicídio no Guri Rodrigues
PM’s DE BOM BOM JESUS RECUPERAM
2 VEÍCULOS ROUBADOS EM NILÓPOLIS

Tenente Botelho, sargento Borges e soldado Bueno com autor e veículos
PALAVRAS DE
SABEDORIA

Editado por Lopes Comunicações

Um “bom dia”, um
aperto de mão, um
sorriso, uma
piada, uma
saúdável brincadeira, um gesto de
carinho, nunca
deixaram ninguém
doente. Então, não
tenha medo de
fazer o que só lhe
faz bem.

Após intensas investigações, a equipe do 1º Distrito
Policial de Itumbiara, no Sul
Goiano, efetuou o cumprimento do Mandado de Prisão em desfavor de V.B.B
(foto) pela prática do crime
de homicídio qualificado por
emboscada e meio que dificultou a defesa da vítima. O
cumprimento da medida judicial ocorreu na sexta-feira
(17).
Foi instaurado Inquérito
Policial visando apurar a

morte da vítima Ricardo
Mauri da Silva, ocorrida a 5
de fevereiro deste ano, em
Itumbiara.
Após a identificação do
autor, representou-se por sua
prisão preventiva. Apurou-se
que ele teria efetuado vários
disparos de arma de fogo
contra a vítima. O autor foi
conduzido à Unidade Prisional de Itumbiara, Distrito de
Sarandi, onde se encontra à
disposição do Poder Judiciário.

Policiais militares de Bom
Jesus recuperaram no domingo de manhã dois veículos
com placa de Itumbiara que
foram roubados no distrito de
Nilópolis, em Cachoeira Dourada. Os veículos estavam
escondidos num canavial próximo à GO-040, entre Itumbiara e Bom Jesus. Após encontrar os veículos, os policiais esconderam e aguardaram
os bandidos para fazer a prisão em flagrante.
Um homem chegou num
veículo Celta, com placa de
Goiânia e dirigiu-se até os
carros roubados, mas quando percebeu a presença da
PM, fugiu em disparada. Os
policiais iniciaram a perseguição e ele acabou sendo detido na área urbana de Bom
Jesus, efetuando a prisão de
Uestion Rodrigues Rosa, 20.
Ele portava as chaves dos
carros roubados em Nilópolis e uma touca ninja, além de
dois galões de gasolina para
abastecer os carros.
Uestion confessou o roubo aos PMs e levado para a
Delegacia de Polícia Civil,
acabou sendo reconhecido
pelas vítimas. Os carros recuperados são Siena NKF- V.B.B. foi apontado pela Polícia Civil como autor
4078 e Gol NLK-5314.
do homicídio contra Ricardo Mauri, no início do mês
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SRI quer estimular jovem empreendedor
A criação de um segmento dentro do Sindicato
Rural de Itumbiara voltado
para jovens produtores e
empresários rurais, profissionais da área técnica e estudantes, buscando desenvolver competências empresariais, políticas e sociais de
jovens ligados ao agronegócio em Itumbiara, foi proposta pelo presidente do
Sindicato Rural de Itumbiara, Rogério Santana de Araújo. Ele destacou a necessidade de preparar a sucessão familiar dos negócios
rurais e formação de novas
lideranças representantivas
no agronegócio do municí-

pio. O Sindicato Jovem será
implantada nesta gestão e o
presidente sugeriu os nomes
de Samuel Barbosa, Fábio
Junqueira, Nathan e George Ribeiro (Boa Safra) e
Gabriel Santana para conduzir o processo de criação
do Sindicato Jovem.
O tema foi proposto por
Rogério Santana no último
dia 14, na realização de mais
uma edição do Café com o
Presidente. O evento reuniu diretores, associados,
produtores rurais e parceiCafé com o Presidente no Sindicato Rural de Itumbiara
ros do agronegócio e contou ainda com palestra do
advogado Flávio Partata
sobre o Funrural.

Agronegócio marcou presença no evento
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