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Nordeste goiano elege três deputados 
estaduais e nenhum federal 

PM não consegue se impor 
para evitar ações de bandidos 
sempre nos mesmos lugares

Continuam na BR 020 os roubos 
milionários de defensivo agrícola na 

região de Formosa 
Virou rotina os 

ataques a caminhões 
carregados com cargas 
de defensivos na área 
de atuação do 16º Bata-
lhão de Policia Militar, 
com sede em Formo-
sa. Motoristas saem do 
interior de São Paulo 
carregados, para serem 
sequestrados e roubados 
sempre no mesmo lugar, 
Vila Boa. Nos últimos 

dois meses, em apenas dois roubos o prejuízo para os proprietários do 
defensivo agrícola levado por criminosos, foi de quase 2 milhões de 
reais. Bandidos fortemente armados, continuam agindo livremente e 
fugindo com fortunas em agrotóxicos. O modo operante é sempre o 
mesmo. A origem da viagem é Boituva/SP, com destino à cidade de 
Luís Eduardo Magalhães/BA. Chegando em Goiás, acontecem as 
ações criminosas nos postos de combustíveis de Vila Boa.

Transição de Caiado já 
começou a trabalhar 

Governador eleito monta equipe com 
Wilder e uma empresa de assistência 

Suplente de Caiado no
Senado assume em janeiro 

d REPETIÇÃO

Todos os municípios da região foram visitados pelo governador eleito que prometeu investir e melhorar índices 
A Região do Nordeste 

goiano, ainda considerada a 
mais carente e que apresenta 
os piores índices de desen-
volvimento humano e o mais 
baixo volume de investimentos 
em infraestrutura do Estado, 
totalizou nas eleições desse 
ano, incluindo os municípios de 
Formosa, Planaltina de Goiás, 
Água Fria de Goiás e mais 22 
cidades, 256.958 eleitores. 
Mesmo com esse potencial 
eleitoral a região não elegeu 
nenhum deputado federal e ape-
nas três deputados estaduais: 
Sebastião Monteiro Guimaraes 
Filho/PSDB, de Formosa; Alo-
ísio Moreira dos Santos/DEM, 
Simolândia e Paulo Cezar 
Krauspenhar/PSL, que apesar 
de ter nascido em Santa Catari-
na, foi eleito por Posse. Quanto 

à representação no Congresso 
Nacional, a região ficou sem o 
seu único deputado federal, Pe-
dro Pinheiro Chaves/MDB, de 
São Domingos, que apesar de 
não se candidatar à reeleição, 
foi eleito 1º suplente, junto com 
o empresário Vanderlan Cardo-
so/PP, a uma das duas cadeiras 
disponíveis para o Senado, e 
pode nos próximos 8 anos, as-
sumir a vaga, na eventualidade 
de afastamento do titular.  Essa 
desunião política, na avaliação 
de observadores da região, pode 
ser o maior motivo do Nordeste 
do Estado, ainda apresentar 
números tão negativos. Mes-
mo possuindo nos últimos 8 
anos um vice-governador e 
depois um governador, José 
Eliton/PSDB o Nordeste não 
apresentou desenvolvimento 

d TRABALHOS

O governador eleito de 
Goiás, Ronaldo Caiado/DEM, 
já tem montada a sua equipe 
de transição e se reuniu com o 
atual governador, José Eliton. 
O ainda senador, anunciou que 
o coordenador da equipe é o 

também senador, Wilder Mo-
rais/DEM, que não foi reeleito 
e contará com assessoria de uma 
empresa que presta assistência 
administrativa nas transições 
de governo, sem custo para o 
Estado e partido. 
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d NOVIDADE

O primeiro suplente do fu-
turo governador é o empresário 
Luiz Carlos do Carmo/MDB, 
com atuação nos ramos de mi-
neração, transportes, autopeças 
e materiais de construção. Foi 
deputado estadual e secretário 
de Infraestrutura da prefeitura 

de Goiânia. Membro da Igreja 
Assembleia de Deus em Campo 
de Campinas na capital, afirma 
que terá como prioridades do 
mandato a reforma tributária 
e a geração de empregos. Ele 
fica no Senado até fevereiro 
de 2023.

semelhante a de outras regiões 
e continua à espera de soluções 
históricas. A eleição do senador 
Ronaldo Caiado/DEM, para o 

cargo de governador, depois de 
percorrer todos os municípios 
e de relatar a realidade vivida 
pelas pessoas que moram nos 

limites dos estados da Bahia, 
Minas Gerais  e Tocantins, 
acende as esperanças de que 
o sofrido Nordeste goiano 

e sua gente, passem a viver 
momentos melhores, depois 
dos investimentos prometidos 
durante a campanha desse ano. 
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“Tião”, eleito com 31.407 votos “Iso”, 24.963 votos Paulo, com 16.957 votos

Profissão é de risco Eliton. Últimos momentos como governador

 Novo senador. É bem conhecido
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Vislumbre 
Em Formosa uma das consequências imediatas da 

mudança de governo, deverá ser mesmo a exoneração dos 
comissionados da unidade do Vapt Vupt. Ali, hoje, atuam 
os indicados do ainda deputado federal Giuseppe Vecci/
PSDB, que nessas eleições conseguiu apenas 1.639 votos 
em Formosa, ficando em 7º lugar entre os mais votados. 
O fraco desempenho de Vecci, dono da Faculdade Cam-
bury, contribuiu para a sua derrota no quadro geral. No 
Vapt Vupt, se concentram os serviços do Estado de Goiás, 
onde o PSDB local domina, por meio da ex-vice-prefeita, 
Argentina Martins. 

Consequência 
Vários funcionários contratados no Vapt Vupt de For-

mosa, participaram de “carreatas” e todos os eventos 
dos candidatos do PSDB nessa campanha. Vestiram a 
camisa do governo, que está prestes a cair. No jogo político 
funciona assim, quem apoia perdedor, acaba perdendo 
também. 

Anemia 
Por falar nisso, o PSDB formosense mostrou fraqueza 

aguda nessas eleições. Tirando o fato de que o ex-prefeito 
“Tião Caroço”, do partido, ter sido eleito com os 13.415 
votos dos formosenses o resto foi de mal a pior. Empenha-
dos na eleição do presidente estadual da sigla o deputado 
federal Vecci, membros tucanos, amigos, simpatizantes e 
comissionados do governo, reuniram bem menos do que 
2.000 mil votos. 

Regra 
Bom lembrar também que a votação dos caciques do 

PSDB goiano em Formosa, seguiu o resultado no Estado. 
José Eliton, ainda governador, recebeu meros 6.069 votos, 
ficou em 3º lugar. O todo poderoso Marconi Perillo, que 
sempre desprezou os formosenses, somou apenas 7.649 
votos e acabou ficando na 5ª colocação para o Senado.

Bases
Com a vitória do se-

nador democrata Ronaldo 
Caiado (imagem) para o 
Governo de Goiás o pre-
feito de Formosa, Ernesto 
Roller, sem dúvida se for-
talece. Ernesto, mesmo 
sendo do MDB, foi um 
dos primeiros prefeitos a 
declararem apoio ao can-
didato do DEM. Em seus 
discursos, não cansou de 
dizer que precisava ter 
o governo, para desen-
volver seu projeto admin-

istrativo na prefeitura. A partir do primeiro dia de 2019, 
ele terá essa oportunidade.

Conserto 
Ernesto Roller, deverá se fortalecer também no campo 

das influências nos órgãos estaduais de Formosa. Institu-
ições como a Policia Militar, que troca seus comandantes 
segundo critérios políticos, deverá ser melhorada. O 16º 
Batalhão, com sede na cidade, precisa de agilidade e de 
comando profissional.

Limites 
Essa influência de Ernesto nos órgãos do Estado, de-

verá se restringir mesmo apenas à Formosa, que deu ao 
governador eleito, 25.797 votos. Já na região do Nordeste 
goiano o representante de Caiado deverá ser o deputado 
estadual reeleito “Iso Moreira”, que virou as costas para 
o fraco governo de José Eliton e se filiou ao partido do 
governador eleito.

“Parça” 
“Iso Moreira” foi, durante toda a campanha eleitoral 

o candidato que esteve ao lado de Caiado em todas as 
excursões pelo Nordeste do Estado. Foi o deputado que 
visitou todas as cidades com o futuro governador.  

Reflexos 
Nessas eleições, em Formosa, estavam aptos a votar 

68.264 eleitores. Desse total votaram apenas cerca de 
56 mil. Já 12 mil pessoas não compareceram às urnas. O 
candidato à presidência, Jair Bolsonaro recebeu 27.251 
votos e o petista Fernando Haddad, 12.396 votos. Kajuru, 
21.104 e o outro senador eleito, Vanderlan Cardoso, 
obteve 17.520 votos. O candidato a senador do prefeito, 
Wilder Morais mereceu 14.861 votos.  

Companheiros 
Em Formosa, pode se dizer que o PT tem algo em 

torno de 2.100 votos. Os dois candidatos a deputado 
federal, “Mirim” e João Rodrigues conseguiram respec-
tivamente 1.341 e 796 votos. O candidato a deputado 
estadual residente, Maurélio, recebeu 1.215 votos. Já 
a candidata a governadora petista, Katia Maria, 4.708. 

Datas 

Exatamente um ano após a morte do ex-vice-prefeito, 
Edson Spindola, que se tornou prefeito, ocorrida em 
outubro de 2017. Em outubro de 2018, morre o tam-
bém ex-vice-prefeito, Clarival de Miranda, que se tornou 
prefeito. São coincidências negativas do município.  Os 
dois, pessoas respeitadas e queridas pelo o que foram em 
vida. A população de Formosa lamenta a perda dessas duas 
grandes figuras da história.

Insatisfeito 
Para alguns políticos de Formosa e região, pelo que 

parece, não basta ganhar a eleição, precisa também ser 
bem votado. No caso do ex-prefeito “Tião Caroço”, que 
esperava das urnas algo em torno de 40 mil votos, do 
quais, 20 mil na sua terra natal, uma certa decepção 
pôde ser sentida. Saíram de seu município natal 13.415 
votos. 17.992 votos foram conseguidos no restante do 
Estado. “Tião”, foi eleito com 31.407 votos.

Malcontente 
Outro vitorioso o deputado estadual “Iso Moreira”, 

também esperava muito mais das urnas.  Sua votação 
de 24.963, foi suficiente para mantê-lo por mais quatro 
anos no Palácio Alfredo Nascer. Em Formosa, “Iso” rece-
beu 1.115 votos.  

Bisturi 
O prefeito Ernesto Roller, anunciou durante a cam-

panha eleitoral, no início de outubro, que está aprovada 
a abertura de uma Faculdade de Medicina para Formosa. 
Disse também que se trata de um campus da Universi-
dade de Rio Verde a UniRV. Desejo antigo da população 
de toda região, um Curso de Medicina mais próximo, 
mudaria a realidade local no âmbito da formação profis-
sional. Os moradores aguardam agora a concretização 
da promessa.

Preparando 
“Tião Caroço” /PSDB, eleito deputado estadual, 

diz que está preparado para ser oposição respeitosa à 
Ronaldo Caiado/DEM. Segundo ele, não é sua intenção 
ser um opositor raivoso. Os eleitores goianos elegeram 
nomes para ocuparem 41 vagas na Assembleia Legisla-
tiva do Estado de Goiás/Alego, com renovação de 50%. 
Os deputados vão tomar posse no 1º de janeiro de 2019 
e não fevereiro como em muitos estados. 

Bancadas 
Na Alego, os partidos com mais cadeiras são o PSDB, 

com seis deputados. O DEM, com quatro. Depois o MDB 
e PROS empatados com três. PRP, PSD, PT, PSL, PRB, 
SOLIDARIEDADE e PRTB têm duas cadeiras cada. Por 
fim, tiveram uma vaga os partidos PPS, PTC, PSB, PSC, 
PV, PTB, PDT, PATRI e PP.

Acerto 
Pesquisas divulgadas na véspera da eleição para 

governador no primeiro turno, foram quase precisas com 
relação aos resultados. Por exemplo o Institulo de Pes-
quisa Ibope, havia revelado que Ronaldo Caiado teria 56% 
dos votos. As urnas mostraram que ele obteve 59, 79.  

Números 
Nessas eleições, existe deputado estadual em Goiás 

eleito com 11.616 votos, caso do coronel Adailton/PP. E 
deputado federal eleito com 31.190 votos, como o major 
Vitor Hugo/PSL. Por outro lado, candidato a estadual com 
30.389 votos, Max Menezes/MDB e federal com 67.729 
votos, Jean Carlo /PSDB, que não foram eleitos.  

Vereador I
Já rotulado como “em cima do muro” o vereador formo-

sense Jurandir/PR, saiu totalmente desprestigiado nestas 
eleições. Negou apoio ao seu colega e membro da igreja, 
vereador Wenner Patrick, que foi o mais votado em For-
mosa e os candidatos que Jurandir apoiou, “Iso Moreira” 
e Flávia Morais, foram mal votados na sua cidade. 

Vereador II
Ficou manchada a história dos vereadores formosens-

es que preferiram receber apoio financeiro dos candidatos 
de fora nessas eleições, deixando de apoiar um colega 
da câmara.  Vexame!

Fraqueza 
Os candidatos a deputado federal Jovair Arantes, 

Giuseppe Vecci e Sandes Júnior, que não foram eleitos e 
também os reeleitos, Flávia Morais e Célio Silveira - todos 
apoiados por vereadores de Formosa - foram muito mal 
votados no município. Ruim também para o candidato a 
federal eleito, José Nelto, apoiado pelo prefeito Ernesto 
Roller. Não ficou bonito para os vereadores e prefeito a 
baixa votação de todos esses em Formosa. 

Nutella
O presidente do TJ-GO, desembargador, Gilberto 

Marques, citou no discurso, em recente evento no Forum 
de Formosa, que hoje em dia poucos juízes são “raiz” 
(significa enfrentar qualquer dificuldade no exercício da 
função) e que muitos juízes são ”nutella” (no sentido de 
adocicado e moles no trabalho). Muitos dos presentes não 
entenderam as comparações, já os juízes . . . 

Mexerico
Também no evento do fórum o presidente do tribunal 

de justiça, referiu-se aos advogados como “futriqueiros”, 
no sentido que só se queixam de tudo e de todos.

OAB
O presiden-

te da OAB lo-
cal, advogado 
Carlos Ribeiro, 
está  mesmo 
em baixa. Não 
conseguiu que 
o presidente 
do TJGO, em 
p a s s a g e m 
por Formosa, 
recebesse a 
classe em audiência que solicitava.

Raspou 
Advogados presentes ao evento no fórum, comen-

taram ser visível a irritação do presidente da alta corte 
judiciária do Estado com os juízes. Foi comentado que 
o assunto da detenção de agentes da DPCA, presos no 
início de agosto pela Polícia Civil e denunciados pelo 
ministério público por organização criminosa e corrupção 
passiva, com emprego de armas, além do desempenho do 
juiz responsável, Lucas Siqueira, arranharam a imagem 
do Judiciário local.

Diretora
A juíza Marina Buchidid, foi homenageada por todos 

que usaram da palavra, inclusive o presidente do TJGO e 
o juiz auxiliar da presidência do tribunal, Clauber Costa. 
Ficou visto que realiza excelente trabalho como diretora 
do fórum da comarca 

Problemas
Desde o seu início o empreendimento Diamond Ville, 

localizado na entrada Sul da cidade, tem estado no foco 
de problemas, seja ambiental, tributário, de legalização, 
etc. Sabe-se que seus responsáveis, continuam desrespei-
tando a Prefeitura de Formosa, que através de suas sec-
retarias e superintendências, tem oficiado o condomínio 
sobre irregularidades, mas que não recebem, sequer uma 
resposta. Pelo jeito, seus diretores pensam que podem 
fazer o que bem entendem em Formosa. Pode?
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n RESULTADO

Vanderlan e Kajuru eleitos senadores novatos
Deputado federal Pedro Chaves é 1º suplente e poderá assumir cargo de senador

Goiás terá dois se-
nadores estreantes. 
O empresário Van-

derlan Cardoso/PP, ex-prefeito 
de Senador Canedo e o vereador 
da capital, Jorge Kajuru/PRP, 
foram eleitos, com 1.729.637 e 
1.557.415 votos respectivamen-
te. Vanderlan que é dono de uma 
das grandes empresas goianas no 
ramo de produtos alimentícios 
e de higiene, esteve afastado 
do controle das empresas entre 
2004 e 2017, quando priorizou 
a carreira política. Foi prefeito 
de Senador Canedo entre 2005 
e 2010, candidatado ao gover-
no de Goiás em 2010 e 2014, 
além da prefeitura de Goiânia 
em 2016. Durante a campanha 
eleitoral desse ano, afirmou que 
pretende no Senado, priorizar as 
discussões em torno da reforma 
tributária, do aumento de verbas 
para aplicação em segurança 
pública por parte de estados e 
municípios e de debates sobre 
um novo pacto federativo. O 
primeiro suplente de Vanderlan 
é o deputado federal de cinco 
mandatos Pedro Chaves/MDB, 
natural de São Domingos, no 
Nordeste de Goiás. Ele havia 
assumido a coordenação da cam-
panha do candidato a governador 
Daniel Vilela/MDB, após desistir 
da candidatura ao Senado e ser 
substituído pelo ex- secretário 
de Planejamento da Prefeitura de 
Goiânia, Agenor Mariano/MDB. 

Segundo Vanderlan, a mudança 
na chapa, seguiu a coerência 
política e foi motivada pela 

trajetória de Pedro Chaves e sua 
força representativa em várias 
regiões do Estado.

Deputados federais eleitos e 
reeleitos em Goiás 

Os goianos escolheram 17 
deputados federais. O DEM, PP 
e PSL, conquistaram, cada um 
deles, duas vagas na Câmara 
Federal. Outros 11 partidos, 
PDT, PSD, PRB, PSC, PODE-
MOS, PR, PT, SOLIDARIE-
DADE, PSB, PSDB e PRP, ele-
geram um representante cada. 
Dos candidatos vitoriosos, a 
maioria - 10 - não ocupava vaga 
no Congresso Nacional, o que 
representa uma renovação de 
mais de 58%. Outros 7 já eram 

deputados e foram reeleitos.
Confira abaixo os candi-

datos eleitos para a legislatura 
2019/2022 e a quantidade de 
votos de cada um:
Delegado Waldir (PSL) - 
274.406
Flavia Morais (PDT) - 169.774
Dr. Zacarias Calil (DEM) - 
151.508
Francisco Jr (PSD) - 111.788
João Campos (PRB) - 106.014
Glaustin da Fokus (PSC) - 
100.437

Zé Mario (DEM) - 96.188
Magda Mofatto (PR) - 88.894
Professor Alcides (PP) - 88.545
Rubens Otoni (PT) - 83.063
Lucas Vergílio (SOLIDARIE-
DADE) - 78.431
Adriano do Baldy (PP) - 77.729
Elias Vaz (PSB) - 74.877
Célio Silveira (PSDB) - 70.663
Alcides Rodrigues (PRP) - 
64.941
José Nelto (PODE) - 61.809
Major Vitor Hugo (PSL) - 
31.190.

O desconhecido que se elegeu deputado 
estadual pelo Nordeste goiano

n SURPRESA

Eleito com 16.957 votos, Paulo Trabalho é do partido de Bolsonaro 
Paulo Cezar Krauspenhar 

o “Paulo Trabalho”, casado, 
agricultor, nascido em 1986 
na cidade de São Lourenço 
do Oeste/SC, se candidatou 
nessas eleições e surpreendeu 
toda a classe política da região 
ao receber uma quantidade de 
votos bem acima do que neces-
sitava para se eleger deputado 
estadual em Goiás. Filiado ao 
Partido Social Liberal/PSL o 
mesmo do deputado federal 
reeleito e campeão de votos 
no Estado, delegado Waldir e 

de Jair Bolsonaro, Paulo foi 
o candidato a estadual mais 
votado em Posse, seu domi-
cilio eleitoral, que deu a ele 
4.459 votos, ficando à frente, 
tanto do médio João Adriano, 
como de “Dr. Vavá”, candidato 
do governador e do prefeito. 
Paulo diz que sempre teve 
o desejo de ser candidato a 
deputado estadual, porém não 
sabia quando chegaria a hora, 
até que recebeu um chamado 
do delegado Waldir, através 
do vereador Fabricio de Posse, 

para ser o candidato do Bolso-
naro. Ele avalia que precisaria 
apenas de 9 mil votos para se 
eleger e apresenta 9 propostas, 
que irá defender na assembleia 
legislativa. Entre elas a cha-
mada “Asas da Saúde”, que 
são aeronaves UTI para salvar 
vidas de regiões mais afastadas 
do Estado, como o Nordeste 
goiano. Outra proposta é o 
“Avança Região” para geração 
de emprego e renda, além do 
Hospital Regional do Nordeste 
Goiano” e o “Goiás sem Sede”. 

Deputados estaduais eleitos 
e reeleitos em Goiás 

Os goianos escolheram 41 
deputados estaduais. Os partidos 
com mais cadeiras são o PSDB, 
com seis, e o DEM, com quatro. 
Depois vêm, MDB e PROS. 

Confira abaixo os candi-
datos eleitos para a legislatura 
2019/2022 e a quantidade de 
votos de cada um:

Henrique Cesar (PSC) -  46.545
Jeferson Rodrigues (PRB) - 
45.605
Diego Sorgatto (PSDB) - 41.362
Paulo Cezar Martins (MDB) - 
40.970
Delegada Adriana Accorsi (PT) 
- 39.283
Dr. Helio de Sousa (PSDB) - 

38.788
Major Araujo (PRP) - 38.278
Lissauer Vieira (PSB) - 37.550
Chico Kgl (DEM) - 37.048
Antônio Gomide (PT) - 36.998
Dr. Antônio (DEM) - 36.683
Claudio Meirelles (PTC) - 
36.502
Talles Barreto (PSDB) - 36.456
Lêda Borges (PSDB) - 35.040
Bruno Peixoto (MDB) - 34.655       
Humberto Aidar (MDB) - 31.873
Tião Caroço (PSDB) - 31.407
Alysson Lima (PRB) - 30.868
Virmondes Cruvinel (PPS) - 
30.576
Wilde Cambão (PSD) - 29.853
Gustavo Sebba (PSDB) - 29.286
Rubens Marques (PROS) - 
27.763
Delegado Humberto Teófilo 
(PSL) - 26.252
Iso Moreira (DEM) - 24.963
Amauri Ribeiro (PRP) - 24.922
Lucas Calil (PSD) - 23.994
Alvaro Guimaraes (DEM) - 
23.788
Rafael Gouveia (DC) - 23.466
Delegado Eduardo Prado (PV) 
- 20.845
Henrique Arantes (PTB) - 20.556
Zé Carapô (DC) - 19.583
Charles Bento (PRTB) - 18.626
Cairo Salim (PROS) - 18.579
Vinicius Cirqueira (PROS) - 
17.698
Paulo Trabalho (PSL) - 16.957
Amilton Filho (SOLIDARIE-
DADE) -16.486
Karlos Cabral (PDT) - 15.941
Thiago Albernaz (SOLIDARIE-
DADE) - 14.561
Wagner Neto (PATRI) - 14.256
Julio Pina (PRTB) - 13.148
Coronel Adailton (PP) - 11.616

Vanderlan e Pedro Chaves. Titular e suplente 

Waldir/PSL. 274.406 votos. Maior votação em Goiás

Bolsonaro e “Paulo Trabalho”

Henrique Cesar/PSC. Campeão de votos, 46.545
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n APARÊNCIA

Prefeitura recupera Lagoa dos Santos e praças da cidade 

Prédio da Regional de
Fiscalização em Formosa deve 

ficar pronto até janeiro

A Prefeitura de For-
mosa recuperou 
um dos espaços 

públicos mais importantes da 
cidade, frequentado por pesso-
as de todos os níveis sociais e 
moradores de todos os bairros. 
O desassoreamento da Lagoa 
dos Santos, localizada no setor 
de mesmo nome, com a retirada 
de materiais e detritos acumu-
lados, permite agora o fluxo 
das águas e evita alagamentos. 
Além disso, volta a ser um local 
atrativo para famílias, já que 

tem a sua margem totalmente 
pavimentada e com um “calça-
dão”, que percorre toda a sua 
extensão. Segundo funcionários 
da prefeitura, vale lembrar que 
a população pode contribuir 
para a preservação da área, 
promovendo o descarte correto 
de lixo e outros resíduos em 
locais adequados para coleta, e 
não jogando dentro do lago. O 
trabalho proposto pelo prefeito 
Ernesto Roller e a sua equipe, 
no sentido de melhorar o aspec-
to urbano, com recuperação de 

Saúde de Formosa avança com projetos 
e estruturas de atendimento n MUDANÇA

As obras de construção 
da nova unidade da Delegacia 
Regional de Fiscalização de 
Formosa estão em fase final. A 
previsão de entrega é para de-
zembro desse ano ou janeiro de 
2019. Avaliada em R$ 2,5 mi-
lhões, a execução foi possível a 
partir de recursos do Programa 
de Apoio à Gestão e Integração 
dos Fiscos no Brasil. A parte de 
estrutura está pronta, restando 
a fase de acabamento da obra, 
que fica na Avenida Brasilia, 
no Bairro Formosinha há 25 
anos, ao lado das Faculdades 
Iesgo, onde atende, em mé-
dia, 80 pessoas por dia, entre 
serviços presenciais, e-mails e 
telefone. A nova estrutura foi 

construída na mesma área do 
antigo prédio, que está com 
a estrutura comprometida, e 
representa mais conforto para 
os servidores da Secretaria de 
Estado da Fazenda/Sefaz e po-
pulação. A unidade foi dividida 
em quatro blocos e uma área de 
convivência, com salas amplas 
para atendimento, arquivo, tec-
nologia da informação, copas, 
banheiros e almoxarifado. Uma 
das inovações é uma sala com 
14 seções individuais de traba-
lho para atender “agronegócio 
e auditoria”, além de outra 
parte para “auditoria e varejo” 
e o núcleo jurídico, assessoria 
tributária e supervisão fiscal, 
entre outros. 

praças de lazer como um todo, 
envolve também locais como 
a Praça do Jardim Califórnia, 
que tem suas obras de melhorias 
chegando ao final. Outro bene-
fício acontece na Praça Pública 
do Setor Bosque, localizada na 
rua 28, que também entrou no 
Programa Municipal de Revi-
talização de Praças e Canteiros, 
que avança por toda cidade. A 
revitalização no Bosque, era um 
pedido antigo dos moradores da 
região e que segundo o prefeito, 
está sendo atendido. 

n DESAFIO

Dívida do Estado com 
o setor no município é 
milionária e dificulta 

os serviços  
Um dos setores mais castigados pela fal-

ta de recursos em Formosa, principalmente 
pela falta do repasse de responsabilidade do 
governo estadual, a Saúde, seus servidores 
e usuários, ainda aguardam a quitação da 
contra partida do Governo de Goiás, hoje 
em torno de 4 milhões de reais.  Segundo o 
prefeito Ernesto Roller e o secretário muni-
cipal de Saúde, Tibério Freitas, desde janeiro 
desse ano o município de Formosa não re-
cebe os repasses das obrigações financeiras 
do Estado e dizem que essa dívida hoje é 
milionária. Tibério explica ainda que mesmo 
diante desse grande desafio, de administrar 
e conduzir uma pasta sem recursos suficien-
tes, a prefeitura tem conseguido resolver 
vários problemas e atender à demanda. Ele 
lembra por exemplo da campanha realizada 
durante o mês de outubro de conscientização 
e prevenção ao câncer de mama e outros 
tipos que acometem às mulheres. Foi inten-
sificada a coleta de material para exames 

preventivos nas unidades básicas de saúde, 
que atenderam também no período noturno. 
O secretário destaca iniciativas de sucesso, 
entre elas o Programa “Saúde na Escola”, 
com crianças atendidas com vacinas, atua-
lização do cartão de vacinação, escovação 
odontológica supervisionada e aplicação 
de flúor. O Projeto “Vida Gerando Vida”, 
que está com inscrições abertas e contará 
com equipe multiprofissional de psicólogos, 
assistente social, médico e enfermeira, que 
darão assistência, promovendo o acesso à 
informação e aos direitos da mulher gestan-
te. O Programa “Saúde no Campo”, afirma 
Tibério, continua levando mais saúde às 
pessoas da zona rural, com uma equipe de 
multiprofissionais para realizar atendimen-
tos nas áreas de psicologia, nutrição, clínica 
médica, pequenas cirurgias, odontologia, 
testes rápidos, entre outros. Mesmo com 
dificuldades orçamentárias a Saúde de For-
mosa avança com conquistas.  Em outubro 
o prefeito fez a entrega de mais duas novas 
ambulâncias. Ele lembrou que ao todo, são 
cinco veículos para o atendimento e que a 
aquisição dessas novas unidades foi possível 
graças ao empenho da equipe envolvida no 
setor que agora beneficia a todos.

Prefeitura de Formosa 
começa a resolver 

problemas salariais do 
funcionalismo municipal 

A administração do prefeito Ernesto Roller, anunciou um Pro-
grama de Valorização do Servidor Público Efetivo, convidando os 
funcionários públicos para o seu lançamento no auditório da prefei-
tura. Segundo a assessoria do prefeito, trata-se do pagamento dos 
processos de enquadramento e incentivo funcional do administrativo; 
mudança de nível e titularidade dos professores; progressão, incenti-
vo funcional e titularidade da Guarda Municipal. A assessoria lembra 
que o programa obedecerá um calendário de pagamentos definido 
previamente entre a prefeitura e o Sindicato dos Trabalhadores Públi-
cos Municipais de Formosa/SINPREFOR, que desde 2011 aguarda 
por esses benefícios salariais.

n REIVINDICAÇÃO
Melhorias chamam a atenção para local bonito

Recuperação da lagoa agradou a todos

Prefeitura empregou homens e máquinas no serviço

Praça do Califórnia. Diferenciação 

Local está quase pronto e será entregue à comunidade Bosque também está no programa

Atendimentos com alunos beneficiados

Tibério e Ernesto. Compromisso com a Saúde  Novas ambulâncias no serviço 

Prefeitura dá atenção ao funcionalismo 
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d TRABALHOS

Caiado monta equipe de transição com 
Wilder e empresa de assistência 

As velhas e novas forças 
políticas de Formosa

Eleição desse ano mostrou a nova intenção de voto do eleitor 
formosense e empata disputa entre as duas lideranças   

José Eliton perde em 240 
municípios e Daniel Vilela 244

O governador  de 
Goiás José Eliton/
PSDB e o gover-

nador eleito Ronaldo Caiado/
DEM, se encontraram na se-
gunda feira, dia 22 de outubro 
no centro administrativo ou 
Palácio Pedro Ludovico Tei-
xeira, em Goiânia. Na pauta 
do encontro a transição das 
gestões e o anuncio feito por 
Caiado, de que o coordenador 
de sua equipe é o senador Wil-
der Morais/DEM, que não foi 
reeleito e contará com assesso-
ria da “Comunitas”, empresa 
que presta assistência admi-
nistrativa em várias cidades 
e capitais do Brasil nas tran-
sições de governo, sem custo 

para o Estado, para ele ou seu 
partido. O objetivo, segundo 
o futuro governador é avaliar 
a situação atual do Estado e a 
forma de inserir o novo plano 
de governo. Na reunião, foram 
feitas solicitações de números 
sobre todas as áreas, fiscal e o 
levantamento de arrecadação 
de cada setor. Caiado destacou 
que primeiro será feito um 
diagnóstico, para depois apre-
sentar os tratamentos possíveis 
aos quadros apresentados. 
Disse também que José Eliton 
expos com detalhes essa rea-
lidade que fundamenta o que 
a equipe técnica da transição 
vai avaliar. Wilder Morais 
que participou do encontro, 

afirmou que deve observar o 
trabalho feito em cada área do 
governo atual para ajudar a 
elaborar um relatório completo 
a ser apresentado ao governa-
dor eleito. Na mesma reunião 
entre as equipes o prefeito de 
Catalão, Adib Elias/MDB, 
confirmou que Álvaro Guima-
rães/DEM, deputado estadual 
eleito é o candidato de Caiado 
para presidir a assembleia le-
gislativa. Adib, que deixou de 
apoiar Daniel Vilela/MDB na 
campanha para o governo do 
Estado para compor a equipe 
de Caiado, disse, ainda, que 
está disponível para o que o 
democrata precisar durante a 
gestão. 

d OPINIÃO

Os dois grandes “caciques” 
da política local, o ex-prefeito, 
Sebastião Monteiro Guimarães 
Filho o “Tião Caroço” e o atual 
prefeito, Ernesto Guimarães 
Roller, mostraram suas forças 
em outubro, ficando evidente 
que estão empatados, em que-
da. “Tião”, eleito, conseguiu 
fazer apenas 13.415 votos e 
dar somente 2.019 votos para 
o seu candidato a deputado 
federal, Jovair Arantes, derro-
tado. Ernesto conseguiu 7.948 
votos com seu candidato a 
deputado estadual protegido, 
“Guto Araújo”, derrotado e 
dar apenas 3.971 votos ao seu 
candidato a deputado federal 
José Nelto, eleito. Os dois, 
tanto “Tião”, como Ernesto, 
viram outras forças políticas 
conquistarem muitos votos, 
mesmo sem as máquinas mu-
nicipal ou estadual apoiando 

e sem o dinheiro que os can-
didatos dos dois “caciques” 
gastaram. Como candidato a 
deputado estadual, Bueno Her-
nany, derrotado, de um partido 
sem grandes alianças, alcançou 
em Formosa, 6.720 votos, 
chegando perto de “Guto”, que 
teve o apoio do prefeito, e fez 
a campanha mais cara de todos 
os candidatos a estadual. Para 
deputado federal o vereador 
Wenner Patrick, de um partido 
pequeno, sem o apoio prome-
tido pelos evangélicos, sem 
apoio dos colegas vereadores, 
sem o apoio também do próprio 
partido e sem dinheiro, teve 
a maior votação de Formosa, 
com 9.853 votos, que o deixou 
em primeiro lugar na apuração. 
O prefeito Ernesto Roller, o  
ex-conselheiro “Tião Caroço” e 
os vereadores de Formosa, que 
apoiaram candidatos de fora, 

foram os grandes derrotados 
nestas eleições. É a velha po-
lítica do toma lá dá cá, caindo. 
A nova política, que escolheu 
Bueno Hernany e Wenner 
Patrick, para estarem entre os 
mais votados de Formosa, está 
crescendo, uma vez que ficou 
claro o desejo do eleitor for-
mosense se afastar dos velhos 
caciques políticos, que usam 
da máquina administrativa e 
de suas forças de influência em 
época de eleição. O eleitor deu 
o recado de que quer políticos 
mais integrados com a popu-
lação, mais conhecedores dos 
problemas que afligem a todos 
e, principalmente, que sejam 
políticos comprometidos com 
a cidade de modo geral e não 
apenas com os suas vaidades 
e interesses pessoais. A nova 
prova de fogo, acontecerá na  
eleição de 2020. 

d RESISTÊNCIAS

O atual governador de Goi-
ás, José Eliton/PSDB perdeu a 
eleição vencendo apenas em 
seis municípios e adquirin-
do uma rejeição histórica no 
Estado. Dos 246 municípios 

goianos, José Eliton perdeu 
em 240 municípios. Segundo 
dados da Justiça Eleitoral o ex 
vice-governador e sucessor de 
Marconi Perillo, teve maioria 
dos votos nos municípios de 

Nova Roma (2.492 eleitores), 
Monte Alegre de Goiás (5.219), 
Teresina de Goiás (2.293), 
Guarani de Goiás (3.459), Sítio 
D’Abadia (2.819 eleitores), 
todos na região do Nordeste 
goiano e Mimoso de Goiás, na 
região do Entorno de Brasília, 
com 2.466 eleitores. Já o jovem 
deputado federal, Daniel Vilela/
MDB, que ficou em segundo 
lugar na corrida desse ano ao 
cargo de governador de Goiás, 
conquistou no total, 479.180 
votos. O emedebista venceu 
em duas cidades, Cavalcante no 
Nordeste do Estado, com 6.153 
eleitores e Campos Verdes, na 
região Norte, que possui 3.506 
votantes.  

Coletiva de imprensa no centro administrativo na Praça Cívica em Goiânia

Ernesto, prefeito. Mandatos “Tião”, ex-prefeito. Mandatos

Marconi e José Eliton. Caíram juntos

Daniel. Ficará sem mandato 

Senador vence eleições para governador
de Goiás em 238 dos 246 municípios

d EXPRESSÃO

O governador eleito Ro-
naldo Caiado/DEM, 69 anos, 
casado com a baiana, natural 
de Feira de Santana, Gracinha 
Carvalho Caiado, 58 anos, 
venceu em 238 dos 246 muni-
cípios goianos. Segundo dados 
do Tribunal Superior Eleitoral/
TSE. O governador José Eli-
ton/PSDB teve maioria dos 
votos em seis cidades e Daniel 
Vilela/MDB foi o mais votado 
em outros dois municípios. 
Conforme o Tribunal Regional 
Eleitoral de Goiás/TRE-GO, 
dos 4.454.497 eleitores do Es-
tado, 899.328 se abstiveram de 
votar, que representam 20,2%. 
Caiado, que também é senador 
por Goiás, ganhou no primeiro 
turno com 59,73% dos votos 
válidos. Já Daniel Vilela, 
mesmo vencendo em menos 
cidades do que José Eliton, fi-
cou em segundo com 16,14%, 
fazendo o atual governador ir 
para a terceira colocação com 
13,73% dos votos.

Governador e futura primeira-dama. Gracinha Caiado   

Hernany se sobressaiu Wenner. Bem votado
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d AMPLIAÇAO

Presidente do TJ instala novas unidades 
judiciárias em Formosa e faz desabafo 

Gilberto falou de “punhaladas nas costas” se referindo a atitudes de membros da OAB e Sindjustiça 

O desembargador 
Gilberto Marques 
Filho, presidente 

do Tribunal de Justiça do Esta-
do de Goiás/TJ-GO, inaugurou 
no dia 15 de outubro, três novas 
unidades judiciárias na Comar-
ca de Formosa. A instalação 
das novas estruturas, aconte-
ceu com a 3ª Vara Criminal 
(crimes em geral e precatórias 
criminais), 4ª Vara Cível (Cível, 
Família e Sucessões) e a Vara 
Regional de Execução Penal, 
que deixam Formosa com nove 
unidades judiciárias. A comarca 
tem hoje, 28.806 ações em tra-
mitação, sendo 6.852 da área 
criminal e 21.954 da área cível. 
Durante a solenidade, Gilberto 
Marques destacou a satisfação 
em proceder a instalação das 
novas varas, afirmando que 
não foi nenhum favor e, sim, 
uma obrigação diante de suas 
necessidades. O desembar-
gador-presidente, apesar de 
salientar que a comarca está 
bem assistida pelos seis juízes 
locais, fez uma espécie de 
desabafo, lembrando a própria 
trajetória como magistrado, 
quando precisava, no início de 
sua carreira, percorrer longas 
distâncias a pé, sem estrutura e 
comunicação, para exercer suas 
funções de juiz. Ele destacou 
que “quando a pessoa gosta do 
que faz, se desdobra, se sacri-
fica”. Gilberto falou ainda de 
situações recentemente vividas 
por ele, quando a Ordem dos 
Advogados do Brasil, Seccio-

nal de Goiás/OAB-GO, se uniu 
ao Sindicato dos Servidores 
e Serventuários da Justiça do 
Estado de Goiás/Sindjustiça, 
para reivindicarem questões 
salariais, providências e escla-
recimentos por parte da presi-
dência do tribunal e do governo 
estadual, acerca dos atrasos sa-
lariais e parcelamentos, além de 
outras demandas da categoria, 
com ofensas e atitudes desres-
peitosas por parte das duas en-
tidades. O presidente, durante 
sua demorada declaração no 
Tribunal do Júri no Fórum de 
Formosa, chegou a falar por 
várias vezes em “punhalada 
nas costas”, fazendo com que, 
em determinado momento, um 
pequeno grupo de serventuários 
se manifestasse de forma breve 
sobre o parcelamento de seus 
salários.    

RECONHECIMENTO 
- A diretora do foro local, ju-

íza Marina Cardoso Buchidid, 
afirmou que a instalação dessas 
unidades judiciárias, completa 

um ciclo de restaurações e 
transformações que a atual 
gestão do TJ-GO promoveu 
na comarca. “Primeiro, com 
a inauguração da reforma e 
ampliação do fórum em 2017 e 
agora com as novas varas, que 
consideramos um verdadeiro 
presente do Poder Judiciário 
à população formosense”, res-
saltou Marina. Para ela, essas 
novas unidades vão permitir 
atender melhor o jurisdicionado 
e promover uma prestação de 
serviço mais eficaz, atendendo, 
inclusive, os anseios da advo-
cacia. “Elas são a realização 
de um compromisso assumido 
pelo desembargador Gilberto 
Marques e que hoje é cumprido: 
o de tornar mais acessível a 

Promotor quer que tomadas sejam
retiradas das celas no Presídio de Formosa

Juiz federal coloca Formosa de volta 
ao noticiário nacional negativo 
CNJ mantém afastado do cargo Eduardo Cubas que 

planejava recolher urnas e sabotar eleições 

d NECESSIDADE

O promotor de Justiça 
Douglas Chegury, titular da 
5ª Promotoria de Justiça em 
Formosa e atuação perante a 
1ª Vara Criminal, encaminhou 
recomendação ao diretor-geral 
de Administração Penitenciária 
de Goiás, coronel Edson Costa, 
para que sejam retiradas todas as 
fontes de energia, especialmente 
tomadas elétricas, do interior 
das celas do Presídio Estadual 
de Formosa, recomendado ainda 
o impedimento da entrada de 
aparelhos celulares no estabe-
lecimento prisional. No docu-
mento consta que em vistoria 

realizada pelo Ministério Públi-
co, foi constatada a existência 
de tomadas e outras fontes de 
energia no interior das celas, 
o que permite a recarga dos 
aparelhos celulares ilegalmente 
utilizados pelos presos. Segundo 
o promotor, a retirada urgente 
dessas fontes de energia, sobre-
tudo das tomadas, impedirá ou 
dificultará a utilização de apa-
relhos celulares pelos detentos. 
De acordo com Chegury, apesar 
de ter sido inaugurado há menos 
de um ano, já foram apreendidos 
mais de cem aparelhos celulares 
no interior das celas do presí-

dio. Em razão disso, os presos 
que cumprem pena na unidade 
têm comandado, de dentro da 
cadeia, a prática de crimes em 
todas as regiões do Estado, 
inclusive tráfico de drogas, 
roubos e homicídios, conforme 
revelam operações desenvol-
vidas pela Polícia Civil. Para 
o promotor, o Estado de Goiás 
tem se mostrado ineficiente em 
impedir que tais aparelhos de 
comunicação sejam utilizados 
pelos presos, aumentando o 
nível de insegurança pública 
a patamares inaceitáveis pela 
população.

atuação do Judiciário, trazendo 
a todos nós um sentimento de 
maior segurança, proteção e 
perspectivas melhores para o 
futuro”, pontuou a diretora do 
foro. Marina Cardoso salien-
tou que a última criação de 
varas em Formosa ocorreu em 
2009, quando foram instaladas 

a 2ª Vara Criminal e a 3ª Vara 
Cível de Família e Sucessões. 
Segundo ela, de lá para cá, nove 
anos se passaram, o número de 
advogados cresceu, as deman-
das se multiplicaram, mas o 
quantitativo de servidores de 
Formosa permaneceu pratica-
mente o mesmo.

d DESPROPOSITADO

Após afastar provisoria-
mente de suas funções o juiz 
federal, Eduardo Luiz Rocha 
Cubas, na semana que ante-
cedeu o primeiro turnos das 
eleições desse ano o Conselho 
Nacional de Justiça/CNJ, de-
cidiu manter o afastamento por 
tempo indeterminado do titular 
do Juizado Especial Federal Cí-
vel de Formosa, por suspeita de 
violação dos deveres funcionais. 
Segundo o processo, Rocha 
Cubas informou ao Comando 
do Exército que mandaria re-
colher urnas eletrônicas para 
os militares fazerem perícia 
nos aparelhos. O corregedor 
do CNJ, Humberto Martins, 
relator do caso, destaca que foi 
confirmada a decisão provisória, 
concedida por ele, para afastar o 
magistrado, que continua rece-
bendo o salário normalmente. O 
corregedor afirma que Cubas é 
alvo de um procedimento que, 
ao final, poderá resultar na sua 
aposentadoria compulsória.

ACONTECIMENTOS - 
Segundo o processo a Advocacia 
Geral da União/AGU, informou 
que a consultoria jurídica do Co-
mando do Exército avisou sobre 
uma ação popular em Formosa, 
na qual o magistrado decidiu, 
em 10 de setembro último, que 

o comando do Exército, deveria 
indicar militar com patente de 
oficial para realizar teste de segu-
rança nas urnas. Ainda segundo a 
AGU, em 25 de setembro, o juiz 
apresentou informações sigilosas, 
dizendo que notificaria oficial-
mente o Exército no dia 5 de 
outubro, sobre o recolhimento das 
urnas para perícia, para que não 
houvesse tempo da decisão ser 
derrubada. Na avaliação da AGU, 
o juiz praticou atos que “destoam 

da conduta esperada de um 
magistrado”, principalmente 
depois que ele se manifestou 
em vídeo na internet, questio-
nando a segurança das urnas ao 
lado de um filho do candidato à 
Presidência pelo PSL, Jair Bol-
sonaro. O corregedor Humberto 
Martins, entendeu que os fatos 
“denotam a prática de graves 
e reiterados atos de violação a 
deveres funcionais da magistra-
tura”. Para o corregedor, o juiz 
tentou interferir na competência 
do Tribunal Superior Eleitoral/
TSE. Outra estranheza é o fato 
de que o advogado, que assina a 
ação popular proposta na Justiça 
Federal de Formosa é Renato 
Lira Miler Silva, morador da 
capital paulista. Ele atualmente 
ocupa o cargo de secretário par-
lamentar do deputado federal, 
major Olímpio/PSL-SP, que 
foi eleito senador no dia 7 de 
outubro. 

Sede do Judiciário da Comarca de Formosa 

Gilberto. Benefícios, cobranças e desabafo 

Marina. Agradecimento e valorização

Diretora e presidente. Melhorias e andamentos em processos

Juiz auxiliar da presidência do TJ, Clauber Costa

Juízes da comarca. Atentos à fala do desembargador 

Cubas. Processo de aposentadoria 

Conselho não facilitou para o juiz de Formosa

Douglas. Cumprindo papel Aparelhos aprendidos no presídio
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d TRABALHO

Prefeitura de São João d´Aliança investe valores repassados 
pelo governo e aguarda liberação do valor total para continuar

obras previstas no programa “Goiás na Frente” 

Em Cabeceiras liderança de classe
política dá maioria de votos para os dois 
deputados representantes do município

Prefeito, vereadores e eleitores fazem de Flávia e 
“Iso” os campeões de votos 

Eleitor de Cavalcante dá maioria 
para Haddad, Vilela e Lúcia Vânia

Passadas as eleições, 
São João d´Aliança, 
continua sendo o 

município de maior desenvol-
vimento estrutural e econômico 
dentro do Nordeste goiano, na 
região da Rodovia GO 118. 
Impulsionado pelo agronegócio 
e pela administração municipal, 
que tem dado suporte às ini-
ciativas e investido pesado na 
melhoria da qualidade de vida 
a prefeita Débora Domingues e 
sua equipe, vem transformando 
as zonas urbana e rural.  Com 
o slogan de “gestão dinâmica 
e participativa” a prefeitura 
investe em vários setores. No 
final de outubro a prefeita , 
acompanhada do secretário de 
Infraestrutura, Juscelino Ca-

feh, esteve na comunidade do 
Engenho, para acompanhar os 
trabalhos de melhorias no sis-
tema de abastecimento de água 
no local, substituindo todas as 
mangueiras por canos, dando 
mais qualidade na distribuição  e 
instalando um reservatório com 
capacidade de 5.000 litros, que 
segundo Debora, acabará com o 
problema da falta de água.

Na cidade, diversas frentes 
de trabalho estão em andamen-
to, com obras de pavimentação 
e recuperação do asfalto. Ave-
nidas estão sendo melhoradas 
por meio de convênio com o 
Governo do Estado, através do 
programa Goiás na Frente, no 
valor de um milhão e cem mil 
reais, dinheiro, que segundo a 

prefeita, ainda não está na conta 
da prefeitura, já que o pagamen-
to desse recurso é realizado em 
10 parcelas. Foram recapeados 
parte da Rua Felipe Crisóstomo 
e parte da Avenida Frederico 
Bernardes Rabelo, totalizando 
450 metros lineares a um custo 
de R$ 110 mil reais, referentes 
à primeira parcela do programa. 
Ela informa que a prefeitura irá 
prestar contas e aguardar para 
que o próximo governador dê 
continuidade ao repasse do 
convênio. Debora Domingues, 
esclarece que o princípio da 
continuidade do serviço pú-
blico, serve para todos entes 
federativos: União, Estado e 
município. Diz ainda que se por 
algum motivo o Estado, não re-

d DIFERENTE

Cidade turística no Nor-
deste goiano, com aproximada-
mente 9.600 habitantes e 6.153 
eleitores, Cavalcante teve um 
resultado diferente do que se viu 
no restante da região e Estado. 
Por lá o candidato à presidên-
cia, Fernando Haddad/PT, seria 
eleito ainda no primeiro turno 
com 75,08% dos votos. Famo-
so pelos rios e cachoeiras da 
Chapada dos Veadeiros e pelas 
comunidades calungas o muni-
cípio viu o favorito na corrida 
pela Presidência da República, 
Jair Bolsonaro/PSL, ficar com 
apenas 12,91% dos votos. Em 
Goiás, Bolsonaro ficou com 
57,24% dos votos. Na disputa 
pelo governo de Goiás, Daniel 
Vilela/MDB, estaria no segun-
do turno com o governador, 
José Eliton/PSDB, que dispu-
tava a reeleição. O emedebista 
conquistou 27,41% dos votos 
válidos e o tucano ficou com 
27,24%. O democrata Ronaldo 
Caiado, que acabou sendo eleito 
no Estado no primeiro turno, 
ficou com 25,16% dos votos 
em Cavalcante. Foi uma das 
cidades onde ele teve a menor 
votação percentual. No Esta-

do, Caiado ficou com 59,73% 
dos votos e Daniel, 16,14%. 
Também no Senado o resultado 
foi diferente de quase todos os 
outros municípios do Estado. A 
candidata derrotada, Lúcia Vâ-
nia/PSB, que tentava a reeleição, 
ficou em primeiro lugar, com 
30,75% dos votos, e Vanderlan 
Cardoso/PP em segundo, com 

21,13%. No quadro estadual, 
Lúcia ficou apenas em quarto 
lugar, com 9,42% dos votos. Em 
Cavalcante, os quatro candida-
tos a uma vaga na Assembleia 
Legislativa do Estado mais bem 
colocados foram: Jose de Lima/
PDT, Santana Gomes/PDT, Dr. 
Vavá/PSDB e Ester Quilombola/
PT. Nenhum deles foi eleito.  

d  RESULTADO

O primeiro turno das elei-
ções desse ano, além de mostrar 
a preferência do eleitorado na 
escolha de seus candidatos, 
também serviu para se avaliar o 
prestígio e a liderança da classe 
política dos municípios. Em 
Cabeceiras, com seus 5.736 
eleitores, dos quais, aproxima-
damente 4.700 votaram esse ano 
o prefeito, Everton Francisco 
de Matos/PDT o “Tuta”, e sua 
base de vereadores, consegui-
ram apresentar à população a 
importância de se eleger pessoas 

comprometidas com o dia-a-dia 
do município.  Segundo “Tuta” 
o trabalho conjunto entre pre-
feitura e câmara de vereadores, 
tem desenvolvido Cabeceiras 
nos últimos dois anos e que a 
parceria firmada com a deputada 
federal, Flávia Moraes/PDT e o 
deputado estadual “Iso Moreira” 
/DEM, estão sendo fundamen-
tais para as mudanças. Os dois 
parlamentares reeleitos esse ano 
para mais um mandato, conse-
guiram em Cabeceiras votações 
expressivas, que se destacaram 

dentro da 11ª Zona Eleitoral, 
com 83.843 eleitores, sede em 
Formosa, que abrange ainda os 
municípios de Vila Boa e Flores 
de Goiás. Cabeceiras, admi-
nistrado pelo prefeito “Tuta”, 
conseguiu reverter sua lide-
rança para os seus candidatos 
a deputados federal e estadual, 
contemplando Flávia Moraes 
com 1.893 e “Iso Moreira” com 
1.333 votos. Os dois candidatos 
reeleitos por Goiás, foram os 
mais votados em Cabeceiras 
nessas eleições. 

passar as demais parcelas para o 
município, não será possível dar 
continuidade ao recapeamento. 
Ela deixa claro para a popula-
ção que o “dever de casa”, está 
sendo realizado com qualidade, 
responsabilidade e transparên-
cia pela prefeitura.

Pastor Geovani e Debora no Engenho Novo reservatório para atender demanda

Melhoria importante na Avenida Frederico Bernardes 

Recuperação de vias públicas. Recapeamento na Felipe Crisóstomo 

Prefeita e equipe justificam os repasses com obras 

Cidade não seguiu a regra e deu vitória para o MDB

“Iso”, “Tuta” e Flávia Moraes. Dever cumprido com votos  
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d SEQUÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO
 2017/2020

Continuam os roubos milionários de 
defensivo agrícola na região de Formosa 

Virou rotina os ataques a caminhões carregados com cargas de 
defensivos na área de atuação do 16º Batalhão de 

Policia Militar, com sede em Formosa. 

Bandidos conti-
nuam roubando 
defensivo agrí-

cola de carretas e fazendas 
na região de Formosa. Cri-
minosos armados conti-
nuam agindo livremente e 
fugindo, levando fortunas 
em defensivos agrícolas.  
Nos meses de setembro e 
outubro, dois roubos foram 
registrados na BR 020 na 
cidade de Vila Boa, onde a 
PM possui uma boa estrutu-
ra, com instalações, viatura 
e policiais. Para moradores 
e caminhoneiros ouvidos 
pela reportagem do Jornal 
Tribuna News, o que falta 
são estratégias do comando 
e empenho dos policiais, 
para que esses crimes sejam 
evitados. No roubo realiza-
do em setembro o motorista 
relatou que saiu de Boituva/
SP, com destino a cidade de 
Luís Eduardo Magalhães/
BA, transportando uma 

carga de 29 toneladas de 
defensivos agrícolas, ava-
liada em aproximadamente 
um milhão e trezentos mil 
reais. Quando parou em um 
posto de combustíveis em 
Vila Boa, para descansar, 
foi surpreendido, por três 
indivíduos armados, que 
invadiram a boleia de seu 
caminhão e desligaram o 
bloqueio e rastreadores. Já 
em outubro, um caminhão 
com carga avaliada em 
R$ 580 mil foi roubada 
na madrugada do dia 17, 
também em um posto em 
Vila Boa. A rota desse ca-
minhão era a mesma da 
primeira vítima – Boituva/
Luiz Eduardo Magalhães. 
A PM que foi acionada por 
volta das 05h00 pela em-
presa de monitoramento de 
veículos, a qual o caminhão 
é registrado, localizou o 
motorista do caminhão, que 
relatou aos militares que 

parou para passar a noite 
em um dos dois postos de 
combustíveis de Vila Boa, 
informando a empresa de 
monitoramento que fez o 
bloqueio do veículo. Em 
seguida foi ao banheiro e ao 
retornar para o caminhão, 
foi surpreendido por dois 
homens que o levou para 
o interior do veículo. Um 
terceiro indivíduo estava 
próximo ao caminhão. Os 
criminosos desmontaram o 
painel do caminhão, conse-
guiram desativar o rastrea-
dor e tomaram o sentido do 
Estado da Bahia, entrando 
em uma estrada vicinal, 
onde passaram a carga para 
outro veículo e fugiram, 
deixando o motorista amar-
rado na cabine do caminhão, 
que conseguiu se soltar para 
acionar a empresa. Nenhum 
dos produtos roubados e au-
tores dos crimes não foram 
localizados.

 A chapada não é mais a mesma 
com aumento da violência 

Cresce número de agressões e 
maus tratos a crianças 

e adolescentes 

d SOCIEDADE

Famosa por escândalos e 
ocorrências policias de vulto 
nos últimos meses e anos, 
Formosa também responde 
por um dos mais altos índices 
de violência contra mulheres 
e maus tratos à crianças no 
Estado de Goiás. Nos dois 
últimos meses, mães foram 
indiciadas por agredir e aban-
donar filhos. Em dois casos 
recentes, uma mulher de 27 
anos foi indiciada pela Polí-
cia Civil/PC por abandonar 
os quatro filhos em casa para 
sair com amigos para beber. 
Segundo as investigações, 
a mulher chegava a deixar 
as crianças sozinhas durante 
todo o final de semana sem 
comida. Os irmãos que foram 

levados para um abrigo, têm 
idades entre 6 e 11 anos. A PC 
apurou que a mãe saia de casa 
para beber com amigos e não 
deixava comida. A mais velha, 
de 11 anos, é que preparava as 
refeições.  A mulher que não 
chegou a ser presa, pois não 
houve flagrante, foi indiciada 
por abandono de incapaz, com 
pena de até três anos. O pro-
cesso foi remetido ao Poder 
Judiciário da comarca.

Em outro caso, mãe e 
padrasto foram indiciados 
por maus-tratos a crianças no 
Distrito do Bezerra, onde um 
homem de 35 anos foi indi-
ciado por maus-tratos aos três 
enteados, com a conivência da 
mãe, de 33 anos, que também 

vai responder na Justiça. As 
vítimas das agressões são duas 
meninas, de 12 e 14 anos, e 
um menino, de 9 anos. Além 
deles, moravam na casa outras 
três crianças, que são filhas do 
casal e não há registro de vio-
lência contra elas. As agressões 
aconteciam por vários motivos. 
A adolescente conta que apa-
nhava quando não fazia as ati-
vidades domésticas conforme 
ele queria. O menino de 9 anos 
relatou que o padrasto o segu-
rava pelo pescoço, apertava e 
levantava”, Segundo a polícia, 
os dois negaram qualquer 
agressão. Porém, o padrasto já 
respondeu a um processo por 
maus-tratos contra os enteados 
em 2011.

d TRANSFORMAÇÃO

Depois que o prefeito 
de Alto Paraiso de Goiás, 
Divaldo Wiliam Rinco, foi 
morto com um tiro na boca 
e outro no tórax em 2010, 
pelo marceneiro, Ary Abadia 
Garcez, condenado a 19 anos 
de prisão a Chapada dos 
Veadeiros nunca mais foi a 
mesma. Nos últimos anos 
o aumento da violência no 
local tem chamado a atenção 
de turistas e autoridades.  
Divaldo, prefeito de três 
mandatos, foi surpreendido 
em frente a um bar no bairro 
de Cidade Alta pelo matador, 
uma pessoa conhecida, pai 
de Humberto Garcez, ex-ve-
reador da cidade, com quem 
o prefeito tinha desavenças.  
Desde 2010 a escalda da 
violência, tem registrado o 
aumento dos índices, princi-
palmente as ocorrências en-
volvendo tráfico e consumo 
de drogas. Entre os crimes 
de vulto o último, no dia 12 
de outubro, em pleno feriado 
de Nossa Senhora Apareci-
da, padroeira do Brasil, o 
jovem médico do Exército, 
Gabriel Costa Lima,29 anos, 
foi morto com quatro tiros, 
nas costas, nuca e rosto. 
Seu corpo foi encontrado, 
próximo à cidade, em uma 
estrada vicinal, próximo 
à Cachoeira dos Cristais, 
local onde frequentemente 
acontecem festas raves.   A 
Polícia Civil trabalha com a 
hipótese de execução. “Es-
ses tiros na nuca e na boche-
cha nos leva a crer isso. Se 
fosse um assalto, não teria 
necessidade desses disparos. 
Porém, não descartamos 
outras hipóteses”, afirma o 
delegado Yasser Yassine, 
que comanda a investigação. 
Gabriel era natural de Au-
gustinópolis, no Tocantins e 
de acordo com a assessoria 
de imprensa do Exército, 
era tenente e atuava como 
médico-residente na Escola 
de Saúde no Rio de Janeiro.

Profissão de caminhoneiro é de risco 

Sofrimento e crimes contra incapazes 

Médico assassinado no feriado da padroeira

 Prefeito morto com tiros na porta de bar em 2010
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d ATENDIMENTO

PARTICIPE DO DESENVOLVIMENTO 
DO MUNICÍPIO. A LIMPEZA URBANA É 
UMA RESPONSABILIDADE DE TODOS.

COLABORE COM O SERVIÇO 
DE LIMPEZA PÚBLICA!  

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS 

RENDA EXTRA – Empresaria busca pessoas 
para trabalhar a partir de casa nas regiões de 
Formosa, Cabeceiras, Vila Boa, Flores de Goiás 
e demais cidades do Nordeste goiano. Ganhos de 
R$ 2.816,00 por mês. (61) 99977 8696. Entrevista 
marcar pelo WhatsApp.

IFG de Formosa terá restaurante estudantil
Direção da instituição busca recursos para a construção do espaço

A alimentação saudá-
vel e de qualidade 
tem influência di-

reta na aprendizagem, além de 
proporcionar o bem-estar do 
aluno e funcionários do Câmpus 
Formosa do Instituto Federal de 
Goiás/IFG. Esse é o objetivo 
da direção-geral da unidade de 
ensino ao projetar ampliação 
e melhorias das instalações. O 
diretor Murilo de Assis Silva, 
busca na Câmara dos Deputados 
em Brasília, apoio de parlamen-
tares que destinem emendas a 
fim de construir o restaurante 

estudantil, uma das demandas 
apresentadas por estudantes em 
reuniões realizadas pelo Conse-
lho de Câmpus. Os alunos dos 
cursos técnicos integrados ao 
Ensino Médio que permanecem 
na instituição durante todo o dia, 
ainda não possuem local ade-
quado para realizar as refeições 
e nem espaço de convivência. 
Murilo acredita que, com o 
apoio do Poder Legislativo 
Federal, será possível propor-
cionar uma alimentação mais 
saudável e mais qualidade de 
vida aos estudantes e servidores, 

ocupando melhor os espaços do 
instituto. Em Brasília, a direção 
recebeu do deputado Célio Sil-
veira, reeleito esse ano o com-
prometimento de destinar uma 
emenda parlamentar para o IFG 
de Formosa, no valor de 500 mil 
reais, divididos em duas parce-
las, uma para 2019 e a outra para 
2020. A primeira parcela será 
incluída no orçamento do ano 
que vem. Com isso, segundo 
Murilo o câmpus dará início à 
elaboração do projeto e fará os 
procedimentos licitatórios para 
a construção da etapa inicial do 

restaurante. 
ESTRUTURA - O restau-

rante, atenderá gratuitamente 
aos alunos do ensino médio téc-
nico integrado em tempo inte-
gral e da Educação para Jovens 
e Adultos/EJA, proporcionando 
café-da-manhã e almoço aos de 
tempo integral, e jantar, aos da 
EJA. As refeições oferecidas 

substituirão o atual auxílio-ali-
mentação que estes estudantes 
recebem. Alunos do ensino su-
perior que participarem de edital 
específico, comprovando baixa 
renda, poderão optar por realizar 
gratuitamente as refeições ou 
receber o auxílio-alimentação. 
“Muito legal esta iniciativa, pois 
é uma reinvindicação antiga dos 

alunos que trará mais comodi-
dade e comida fresquinha”, de-
clarou a estudante do 7º período 
de Licenciatura em Ciências 
Sociais, Valéria Gonçalves de 
Mesquita. A oferta das refeições 
no câmpus, beneficiará também 
servidores e pais, que poderão 
fazer as refeições no local pa-
gando um valor de baixo custo. 

Será cobrada a 
entrada no Parque 

Nacional da Chapada 
dos Veadeiros 

 Representante do agronegócio critica 
atuação de ecologistas e ambientalistas 

d SOLUÇOES

O Jornal Tribuna News, 
procurou o produtor rural, Arno 
Bruno Weis, presidente do Sin-
dicato Rural de Cabeceiras 
para falar de meio ambiente, 
ambientalistas, ecologistas e 
sobre a contribuição dessas 
pessoas no desenvolvimento do 
País, que segundo o agricultor 
é praticamente nenhuma. Ele 
diz que como representante do 
agronegócio estadual e nacional, 
com experiência internacional e 
por ser um gestor ambiental do 
Estado de Goiás, não pode dei-
xar de citar as suas experiências 
e de fazer críticas construtivas 
para melhorar o ambiente. Arno 
explica por exemplo, técni-
cas para recuperar e melhorar 
nascentes de água e diz ser 
muito simples e que um dos 
primeiros passos é conter águas 
de chuvas nas cabeceiras das 
nascentes. Além disso, explica, 
existem árvores nativas a serem 

implantadas no Brasil, como 
o Pinheiro Americano, que 
mantém a folhagem constante-
mente verde o ano inteiro e é 
um grande captador de fuligens 
e pó de lavoura. Arno destaca 
que essas situações são vistas 
mundo afora. Ele cita também o 
Eucalipto, uma árvore que tem 
duas serventias. Pode ser alta-
mente recuperadora e também 
destrutiva, se plantada próxima 
às nascentes. Ele destaca ainda 
que existem árvores com boa 
reciprocidade ambiental e bom 
retorno econômico. Basta fazer 
as devidas introduções, princi-
palmente para pecuaristas, con-
tribuindo com sombreamento 
adequado para o rebanho, com 
as pastagens e o meio ambien-
te. O sindicalista questiona a 
atuação de órgãos ambientais 
na questão do reflorestamento e 
diz que falta orientação por parte 
de agentes ambientais, apoio 

financeiro bancário e que as 
políticas de ecologia e ambien-
talismo estão atrasadas perante 
toda a evolução da tecnologia 
mundial. Ele lembra que inclu-

sive já existem meios de se fazer 
chover e árvores que amenizam 
as temperaturas ambiente, tanto 
exóticas quanto naturais. É só 
colocar em prática.

d TAXAÇÃO

A partir do próximo ano, 
sem data definida ainda a en-
trada no Parque Nacional da 
Chapada dos Veadeiros, na 
sua parte do município de Alto 
Paraiso, passará a ser cobrada. 
A determinação já publicada no 
Diário Oficial da União, partiu 
do Instituto Chico Mendes de 
Conservação de Biodiversidade/
ICMBio. Moradores da região 
do parque também terão que 
pagar, apesar do desconto no 
ingresso anunciado, com valo-
res da entrada, antes gratuita, 
inicialmente estipulados em R$ 
3 para moradores do entorno da 
chapada, R$ 17 para brasileiros 
e R$ 34 para estrangeiros. Se-
gundo o ICMBio, os ingressos 
para a Chapada dos Veadeiros 
e para outros 15 parques nacio-

nais no País, serão reajustados 
anualmente, obedecendo ao Ín-
dice de Preços ao Consumidor, 
sempre visando a reposição das 
perdas inflacionárias. Também 
no ano que vem, será lançado 
um edital para a concessão de 
alguns serviços no parque para 
a iniciativa privada.  A porta 
de entrada, continuará a ser no 
Povoado de São Jorge, local 
muito procurado por pessoas do 
mundo todo, durante todo o ano. 
Cheio de ruas, ruelas, pousadas, 
comércio intenso e próximo a 
locais como o famoso “Vale da 
Lua”, o povoado tem recebido 
cada vez mais visitantes, sobre-
tudo depois que o Governo do 
Estado de Goiás, concluiu os 36 
km de asfalto que conecta São 
Jorge a Alto Paraíso.

Unidade de ensino é referência na região e Estado

Espaços adequados com melhorias na infraestrutura 

Pinheiro Americano. Solução

Arno. Atento às causas do campo com experiência internacional

Porta de entrada para um dos locais mais bonitos do Brasil

Vale da Lua. Visitação intensa 
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d REALIDADE

A grave situação de Vila Boa 
onde se acumulam denúncias 

Acusações de corrupção no dia-a-dia e família do prefeito conduzindo os recursos 
financeiros e o patrimônio da prefeitura. Vereador e vice-prefeito preparam farta 

documentação para oficializar acusação   

O j o r n a l  t r i b u n a 
News ,  p repara 
para a próxima 

edição uma reportagem com-
pleta com o vereador de Vila 
Boa, Narciso Dourado/PPS, 
que irá apresentar com detalhes 
a real situação da administra-
ção do prefeito Felipe Alves 
Santana/PRTB. Felipe e sua 
família, que segundo Narciso, 
administra a prefeitura com 
“mãos de ferro”, nomeou fi-
lhos, irmãos e vários outros pa-
rentes. A situação tem sido cri-
ticada por todos os vereadores 
e pelo vice-prefeito, Carlos Al-
berto Ribeiro de Moura/MDB, 
o “Beto Moura”, que procurou 

o Ministério Público da Co-
marca de Flores de Goiás, em 
busca de justiça, mas que se-
gundo informações, ainda não 
foi promovida em Vila Boa. A 
população recorre às redes so-
ciais para denunciar, segundo 
afirmam várias pessoas o dra-
ma de um povo que sofre com 
a corrupção, com o descaso, e 
com a irresponsabilidade de 
um governante. As postagens 
mostram que o irmão de Feli-
pe, Sebastião Alves Santana, 
“Tião Santana”, administrou o 
município no lugar do prefeito 
até o mês de setembro, mesmo 
sem ter sido eleito, fazendo da 
prefeitura, segundo relatos de 

várias pessoas no Facebook, 
uma empresa privada. Narciso 
explica que o prefeito ficou 
impossibilitado de administrar, 
depois que sofreu um acidente 
vascular cerebral/AVC e no 
seu lugar, assumiu o irmão. 
Com a saída de “Tião”, a ad-
ministração ficou por conta do 
filho jovem de Felipe, Matteus 
Felipe Santana, que acumula os 
cargos de secretário de Finan-
ças e Administração e quem 
de fato manda na prefeitura. 
Segundo “Beto Moura”, Felipe 
está sem memória, as vezes não 
reconhece as pessoas mais pró-
ximas, confunde os assuntos e 
compromete a gestão pública. 

O vice-prefeito, vem buscando 
junto aos vereadores e junto 
à Justiça, providências para 
afastar o prefeito, mas tem 
encontrado resistência e até o 
momento não conseguiu unir 
forças para resolver o grave 
problema. O vereador, garan-
tiu à reportagem desse jornal 
que no mês de novembro, 
apresentará provas e situações, 
que podem comprometer ainda 
mais o prefeito Felipe Santana 
e seus familiares, que hoje 
conduzem os recursos e o pa-
trimônio público do município. 
São várias denúncias que serão 
apresentadas, mediante provas 
documentais. 

Tiago o matador em série de Goiânia 
completa 4 anos na prisão

O serial killer chegou a matar três mulheres em um só dia, somando 39 assassinatos confessos  

d REPERCUSSÃO

No dia 14 de outubro de 
2014, a Polícia Civil de Goiás/
PCGO finalizava uma das mais 
complexas investigações da 
história do Estado com a captu-
ra do assassino em série, Tiago 
Henrique Gomes da Rocha, 30 
anos. O delegado de polícia 
Deusny Aparecido, superin-
tendente de polícia judiciária à 
época, revelou agora, detalhes 
da investigação que colocou o 
criminoso na cadeia, sua forma 
de agir, parte de seus crimes na 
região da grande Goiânia e os 
desdobramentos da ação que 
colocou a PCGO no quadro das 
melhores polícias investigativas 
do país. Tiago Henrique, que 
nasceu na capital, ao ser preso, 
confessou ter tirado a vida de 
39 pessoas, a maioria mulheres, 
entre os anos de 2011 e 2014. Das 
mulheres, duas seriam garotas 
de programa. Entre os homens, 
alguns seriam moradores de rua 
e homossexuais. A partir do final 
de 2013 passou a matar apenas 
mulheres, a maioria jovens, esco-
lhidas aleatoriamente e pilotando 
uma motocicleta.  Também pra-
ticou alguns assaltos, entre eles 
a uma lotérica. Nos depoimentos 
iniciais, Tiago declarou que sua 
primeira vítima foi um rapaz de 
16 anos e que as duas próximas 
também foram homens, descritos 
por ele como homossexuais. Em 
seguida passou a matar prosti-
tutas e moradores de rua. Tinha 
um padrão para estas primeiras 
execuções: prostitutas eram esfa-
queadas, moradores de rua eram 
mortos a tiros e homossexuais 
eram estrangulados. 

Depois das primeiras víti-
mas, em dezembro de 2012 ma-
tou mais um morador de rua e um 

outro em fevereiro de 2013. Em 
dezembro de 2013, assassinou 
uma jovem de 15 anos. A partir 
de então começou uma série de 
ataques apenas contra mulhe-
res, a maioria jovens. Foram 
quinze mulheres assassinadas 
entre janeiro e agosto de 2014, 
todas mortas a tiros e sempre 

pilotando uma motocicleta, em 
que colocava placas roubadas.  
Em 18 de janeiro, Tiago atirou 
em Bárbara Costa, de 14 anos de 
idade. No dia seguinte, foi a vez 
de Beatriz Moura, de 23 anos. 
Em 3 de fevereiro, matou Lilian 
Mesquita, de 28 anos. Em 14 
de março foi Ana Maria, de 26 

anos e em 23 de abril, Wanessa 
Felipe, de 22 anos. Em maio e 
junho, matou mais sete mulhe-
res, chegando a cometer dois 
assassinatos no dia 8 de maio 
e três no dia 15 de junho. Em 
julho, foram mais duas mortes 
e em 2 de agosto, supostamente 
o último assassinato, de Ana 
Lídia Gomes, de 14 anos. Em 
outubro de 2014 já preso, pouco 
antes de ser transferido para a 
penitenciária de Aparecida de 
Goiânia, Tiago passou por uma 
avaliação psicológica informal, 
que não fez parte do processo, 
que o definiu com perfil de um 
assassino em série e comporta-
mento diferente dos psicopatas 
comuns. No início de fevereiro 
de 2015, Tiago foi avaliado por 
dois psiquiatras da Junta Médica 
do Tribunal de Justiça do Estado 
de Goiás e diagnosticado como 
psicopata, mas considerado im-
putável, responsável legalmente, 
podendo ser julgado pelos atos 
praticados. 

 Matteus e o tio “Tião”. Estavam no comando  O filho e o pai, Felipe Santana. Situação se agrava com Matteus como gestor 

Assassino deverá ficar o resto da vida preso com várias sentenças      


