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d ORIENTAÇÃO

Papa afirma que padres gays devem deixar
o sacerdócio “em vez de viverem vida dupla”
Francisco diz que “não há espaço” para a homossexualidade na vida de padres e freiras
Homens com tendências
homossexuais não deveriam ser
admitidos no clero católico, e
seria melhor para os padres gays
abandonar o sacerdócio em vez
de levar uma vida dupla, afirma
o Papa Francisco em um livro,
lançado no início de dezembro.
Embora o Papa já tenha falado
antes sobre a necessidade de uma
melhor triagem de candidatos
para a vida religiosa, o comentário de que padres que não

d INVESTIMENTO

Cavalcante
deverá
receber
hidrelétrica
de pequeno
porte

PCH Santa Mônica
sai do papel para
virar realidade
na região mais
pobre de Goiás

A empresa Rialma, com
sede em Brasília, responsável
pela construção da Pequena
Central Hidrelétrica/PCH
Santa Mônica, no município
de Cavalcante é proprietária
da fazenda onde se pretende
instalar a geradora de energia.
Localizada em uma região
de difícil acesso e com terras
impróprias para a exploração
agropecuária, fica distante
cerca de 40 quilômetros da
comunidade Kalunga mais
próxima.

conseguem manter seus votos
de celibato, devem deixar o sacerdócio é um dos mais severos
sobre o assunto até o momento.
Francisco deu a declaração em
entrevista para um livro do padre
espanhol Fernando Prado, que
aborda os desafios de ser padre
ou freira nos dias atuais. O título
da obra é “O poder da vocação”.
Francisco diz no livro que a homossexualidade na Igreja “é algo
que preocupa”.
Página 10

d “PRECISO DE VOCÊ NESTE NATAL”

Pontífice usa tom severo para comentar o assunto

d DIFERENCIAÇÃO

São João d’ Aliança se destaca em meio
a dificuldades de prefeituras da região

Decoração na Igreja Matriz da Paróquia São João Batista

Após comemorar 65 anos
de emancipação a prefeita, Dé-

bora Domingues, entrega para a
comunidade uma série de bene-

Idosos fazem pedidos
simples de presentes
e emocionam

fícios, como viatura nova para
PM, novas ambulâncias e aparelhos para o sistema de saúde.
Em meio a um grande número
de prefeituras que chegam no
final de 2018, em situações administrativa e financeira graves,
São João d’ Aliança se destaca
com a atuação da prefeita nos
últimos dois anos. Com o slogan, de “Gestão Dinâmica e
Participativa” a realidade local
é de comemoração e conquistas.

d MATÉRIA

Página 7

Curso de Medicina em Formosa avança para a realidade
UniRV anuncia
instalação de
campus avançado

Manifestação de apoio ao
empreendimento na Justiça
Federal em Formosa

Página 08

O prefeito, Ernesto Roller,
celebrou ao lado do reitor da
Universidade de Rio Verde/
UniRV, Sebastião Lázaro e do
prefeito de Rio Verde, Paulo
do Vale o manifesto de intenções que prevê a instalação do
primeiro Curso de Medicina em
Formosa e região.
Página 04

Sebastião Lázaro, Ernesto e Paulo do Vale

Esse mês está marcado por uma campanha que emociona.
Idosos moradores de casas de idosos, existentes em Formosa e
na região, realizam uma campanha, com fotos, mostrando o que
gostariam de ganhar neste Natal. Com o objetivo de incentivar as
pessoas a contribuírem com doações, as fotos mostram os idosos
segurando cartazes com pedidos tão simples que fica impossível
não se comover. Os pedidos emocionam pela simplicidade: um
boné, vestido, bermuda e até a visita de parentes são os pedidos
de presente nesse Natal. Coisas tão corriqueiras, que muitas vezes,
não se dá atenção, mas que fazem a alegria destas pessoas.
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Safra

Hackeado

Formosa ultimamente tem fornecido maus exemplos para
cidades da região e outros Estados. Padres, advogados, empresários, etc. No caso do empresário, que conseguiu contratos de obras em câmaras e prefeituras vizinhas, está preso.
Advogados, um que presta serviços jurídicos para câmaras e
prefeituras é um dos denunciados pelo MP e virou réu, por
envolvimento no esquema de desvio de dinheiro da diocese.
Outro advogado é alvo de inquérito e ações da PF, por suposto
envolvimento em desvio de verba da União. Já os padres acusados? Esses, todo o Brasil sabe como agiam.

Gustavo que se envolveu em um imbróglio sem precedentes
na história de Formosa, acabou sendo exonerado, depois que
uma conversa sua, sobre um suposto vídeo, vazou no Facebook
e WhatsApp. O vice-prefeito, ficou no centro da confusão envolvendo nomes de colegas de administração. Na época o prefeito
decidiu afastar Gustavo da função de secretário municipal. E só
não o dispensou também do cargo de vice, porque isso não é possível. Portanto o ex-quase-vice, continua como vice e recebendo
salário normalmente até dezembro de 2020.

Baque

O ex-secretário de Finanças do Município de Formosa,
“Guto Araújo”, e ex-candidato a deputado estadual, não voltou
para a prefeitura após as eleições. Segundo o prefeito Ernesto
Roller, “Guto” deverá alçar voos mais altos e ser aproveitado no
governo Caiado em algum cargo estadual. Função que ainda
não foi divulgada.

Dono de construtora; radialista, assessor na Câmara de
Formosa e bancário, irmão de vereador, estão envolvidos na
Operação Mãos à Obra, desencadeada pelo Ministério Público
de Goiás/MP-GO, com o apoio da Polícia Civil, que se transformou em um escândalo. A prisão do assessor de imprensa
da câmara de Formosa e de um irmão de vereador, tido como
pastor da Assembleia de Deus Madureira, dá o que falar.

Postos

Passadas as eleições que elegeram Caiado e Bolsonaro,
pelo menos mais três pleitos agitaram ou agitam Formosa nesse
final de ano. As presidências da câmara de vereadores, Câmara
de Dirigentes Lojistas/CDL e Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil/OAB. Nas três foram previsíveis os resultados.

Legislativo

Na Câmara de Formosa, com a possibilidade de reeleição
do presidente da mesa diretora, novidade que surgiu nesse
ano de 2018, o atual presidente, Edmundo Dourado, deve
continuar à frente de um orçamento de quase meio milhão de
reais por mês.

Classistas

Na CDL o lojista (Óticas
Visão) Sérgio Paulo Moraes
(foto), foi eleito em chapa
única, de consenso e deverá
administrar os interesses e
assuntos da classe nos próximos anos. Já na OAB, também
houve consenso em torno do
nome de Marco Aurélio, que
ficará à frente da entidade
representativa dos advogados
pelos próximos três anos.

Plebeu

O vereador Luziano Martins, que se elegeu com os votos
do Distrito do Bezerra, está sendo acusado de querer ser um
“reizinho”. No Bezerra, o vereador quer dar a primeira e a última
palavra e até apresentou uma bandeira diferente da oficial do
município para chamar de sua. Luziano parece querer uma
bandeira para hastear no seu castelo, que também serve de
parada para ônibus.

Trêmulo

O projeto malfadado de Luziano só não contava com a
reprovação dos colegas, capitaneada pelo vereador Wenner
Patrick. No plenário da câmara, viu a sua bandeira ser recusada
e descerrada, mesmo antes de ser hasteada. Inconstitucional
e sem propósito o projeto dessa bandeira torce contra os interesses dos formosenses em ampliar e desenvolver o município
como um todo, e não provocar divisões desnecessárias.

Real

Luziano não é unanimidade no Bezerra. Uma corrente forte
contra as vontades do vereador cresce no distrito. Conhecido
por seu paternalismo em “ajudar” as pessoas com benefícios
financeiros, é o primeiro a dizer em redes sociais e nas ruas,
que tira do próprio bolso volumosas quantias de dinheiro para
atender o povo.

Seara

O departamento jurídico da Câmara de Formosa foi criticado por vereadores nas últimas sessões de 2018. O motivo
da repreensão, são as liberações de projetos inconstitucionais
e desprovidos de amparo legal, que entram nas pautas de
votação no plenário. São pareceres favoráveis do jurídico,
que acabam deixado os vereadores em situação difícil, já que
são eles que votam pela aprovação ou não. Segundo vários
vereadores, está faltando responsabilidade e conhecimento dos
integrantes dessa assessoria, para barrarem projetos obscuros
apresentados pelos próprios vereadores, que na verdade, não
têm a obrigação de entenderem de códigos e preceitos jurídicos

Persona

O vice-prefeito de Formosa, Gustavo Marques, está mesmo
fora da administração do prefeito Ernesto Roller e sumido da
Praça Rui Barbosa. No seu lugar, fica o evangélico assembleiano de deus, Antônio Pimentel. A pasta antes ocupada por
Gustavo: secretaria de Assuntos Econômicos, Agricultura, Meio
Ambiente e Turismo, deveria estar entre as mais importantes
de qualquer administração.

Colocação

Contas

A composição administrativa da Prefeitura de Formosa continua a mesma. São sete secretarias e dois assessoramentos
técnicos: procuradoria do município (jurídico) e controle interno.
O prefeito afirma que as recentes exonerações de comissionados,
aconteceram em respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal e que
mesmo com o corte de gratificações a folha de pagamento, continua acima do que permite a lei. O advogado Ernesto, explicou
que se trata de uma profunda correção de rumos no Executivo
de Formosa, necessária para se evitar situações como a negativação do município junto ao Governo Federal.

Melhoria

Surpresa foi a remoção da
advogada Camila Miranda, neta
do ex-prefeito Clarival de Miranda,
do posto de procuradora jurídica
do município para a secretaria
de Gestão e Planejamento. Com
isso, de qualquer forma a pasta
fica bem mais simpática.

Distinto

Em Formosa os casos dos vereadores Eduardo de Paiva,
Clayton Dantas o “Ceguinho” e outros na mesma situação,
chama a atenção. Nas ruas e outros locais, se dizem de
oposição ao prefeito Ernesto Roller, mas nas decisões e benefícios, são da base.

Enel I

Os goianos, além de terem perdido a CELG - empresa que
representava o Estado, inclusive no nome - ainda ficaram sujeitos
aos desmandos, aumento de tarifas, burocracia e ao péssimo
atendimento hoje oferecido pela multinacional italiana ENEL.
Pelo menos é isso o que está acontecendo em Formosa.

Enel II

Tem chamado a atenção dos consumidores o fato de funcionários da ENEL retirarem os medidores de energia, instalados
nas casas, sem qualquer explicação e depois o envio de perícia técnica a ser feita nos medidores retirados. Ninguém está
entendendo nada e se tratando da ENEL, estes consumidores
estão preocupados.

Escalada

O ex-gerente do Ciretran de Formosa e ex-presidente da
câmara de 2009, Genedir Ribas, que foi candidato derrotado a
vice-prefeito, ao lado de Ernesto Roller em 2012 e logo depois
se elegeu novamente vereador em 2016, para ser em 2017 o
líder do atual prefeito na câmara, assume agora uma secretaria
municipal. Genedir deixa o cargo de vereador para cuidar da
pasta que tem a responsabilidade entre outras, de zelar pelas
estradas do município.

Accef II

Como em todo movimento classista ou político de Formosa,
não houve a esperada união. Assim, opositores dessa associação,
formaram recentemente uma outra entidade paralela, alegando
uma série de fatores para dividir a classe. Essa situação de disputa
entre associações de mesma representação, faz com que muitos
corretores e empresários se afastem. É o caso do empresário
D’Artagnan Costamilan, que participou colaborando com a ACCEF, desde o início e agora pede seu desligamento, além de não
aceitar participar da outra associação.

Posição

“Tião Caroço”, eleito deputado estadual com pouco mais de
31 mil votos, deverá pela primeira vez enfrentar uma situação
adversa ao que já viveu na sua carreira política. Dessa vez, seu
mandato não contará com a estrutura e as benesses do governo
estadual. “Tião”, que disputou pelo mesmo partido dos maiores
derrotados na campanha desse ano, deverá contar apenas com
a estrutura que a assembleia legislativa disponibilizará.

Disposição

Segundo a promotora de
Justiça, Villis Marra, da defesa do
patrimônio público, “Tião Caroço”,
que se aposentou com salário
de R$ 30 mil, como conselheiro
do TCM, conseguiu empregar
filhos e filhas, netas, namorada,
ex-mulher e até sogra do filho.
Os cargos, alguns, com salários
que chegam a mais de R$ 10 mil
por mês, caso do filho, Júlio Cesar
(foto), estão no Governo do Estado,
Poder Judiciário, no próprio TCM e
até na Câmara de Vereadores de
Formosa, no gabinete do “parceiro”
“vereador Macarrão”.

Mudança

Existe sim uma grande expectativa em Formosa e na região,
com relação ao papel e influência que o prefeito de Formosa terá
no novo governo do Estado. O fato é que Ernesto, com certeza terá
mais trânsito do que até agora teve na Praça Cívica.

Cenário

O trânsito de Roller nos corredores do Palácio das Esmeraldas
e Palácio Pedro Ludovico Teixeira, antigo Centro Administrativo,
precisa e necessariamente tem que ser sinônimo de benefícios
para as pessoas. A administração do prefeito em Formosa, segundo ele mesmo, ainda não deslanchou, por conta da barreira
existente entre ele e os governos de Marconi Perillo e José Eliton.
Essa barreira estará transposta a partir de janeiro próximo.

Frigideira

A ida do promotor de justiça Douglas Chegury, para a comarca
de Flores de Goiás, significa dor de cabeça para os prefeitos tanto
de Flores, Jadiel Oliveira, como para o de Vila Boa, Felipe Santana.
Conhecido em todo o Brasil por sua forma de atuar estritamente
dentro da lei e na observância do interesse público, Douglas,
deverá mudar em breve o quadro administrativo da região.

Providência

Em Formosa, virou moda, está casual a interdição total ou
parcial de ruas e avenidas movimentadas para que as pessoas
possam beber. Bares, não se sabe com a autorização de quem,
instalam suas mesas e cadeiras nas ruas, como se isso fosse
normal. Em vias movimentadas e mesmo, sem tanto movimento,
essa pratica atrapalha e gera riscos, tanto para quem está sentado ingerindo álcool, como para o condutor desatento, que pode
causar um grave acidente. No caso de alguma tragédia anunciada,
quem estará com a razão. O dono do estabelecimento, o consumidor ou o usuário da rua?

Sinistros

Tabela

A volta do ex-vereador e suplente, Divino Ramos à Câmara
de Formosa e a sua permanência por lá, depende de duas situações. Uma, da decisão do titular, Genedir Ribas, de se manter
como secretário de Infraestrutura. A outra, do humor e interesse
do prefeito Ernesto Roller. O mandato de vereador de Divino,
portanto tem dois donos.

YouTuber

Segundo o polêmico postador de vídeos “Chibata do Barão”,
a Câmara de Vereadores em Planaltina de Goiás está mais parecendo “boca de fumo”, já que praticamente todos os dias a
polícia está na porta. Rsrs.

Accef I

Associação dos Corretores, Construtores e Empresários de
Formosa /ACCEF, surgiu há anos, com a iniciativa de alguns
tradicionais corretores e empresários da área imobiliária e
construção civil. O objetivo era o de representar e reivindicar os
anseios da classe no desenvolvimento urbano da cidade, junto
ao poder público do município e órgãos do governo.

Diretor: Jander Paulo de Sousa
Assessoria Jurídica: Leoson Carlos Rodrigues

A falta de fiscalização e punição no trânsito de Formosa, tem
gerado acidentes, riscos e prejuízos, além da impunidade. Praticamente todo condutor faz o que quer. A superintendência de
trânsito do município não tem acertado nos últimos anos, todos
os indicados que passaram por lá, foram incapazes de pelo menos
amenizar o verdadeiro caos das ruas. Seria, se bem cuidada, uma
grande fonte de receita (multas) para o município.

SUCURSAL
Rua Rui Barbosa, quadra 12- Lote 10B- Setor Aeroporto
Campos Belos/GO

Colaboradores: Evônio Madureira (62) 9624-8409
Josiane Barros
Rua Crixás, nº 15, Sala 02 - Cep 73.807-120 - Centro- Formosa/GO

(61) 3631-7304/99647-4051/(63) 99210-6929

R$ 2,00
R$ 3,00
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Diária sem comprovação de necessidade
tem dando problema para vereadores

A

lvo de investigação
e prisões a Câmara
de Vereadores de
Planaltina de Goiás, continua
sob a mira da Operação Mãos
à Obra, desencadeada pelo Ministério Público do Estado de
Goiás/MP-GO. Numa 2ª fase a
operação voltou a agitar o município e a região com a apuração
de irregularidades na autorização
para pagamento de diárias pela
presidência da câmara, entre os
anos de 2016 e 2018, bem como
no recebimento dessas diárias por
parlamentares. A primeira fase da
operação teve como alvo, irregularidades nas obras de reforma da
câmara, culminando na prisão
do ex-presidente do Legislativo,
André Luiz Magalhães, o “Pastor

existência das irregularidades
e que teriam sido fraudados
para justificar o pagamento e
o recebimento de diárias. De
acordo com o apurado pelas
investigações, o presidente do
Legislativo teria autorizado, em
2016, o pagamento de diárias a
vereadores sem qualquer justificativa para tanto. Além disso,

há fundados indícios de que os
investigados teriam falsificado
comprovantes para justificar
o recebimento dessas diárias.
Conforme dados da investigação, essa prática ainda pode
estar ocorrendo, pois o controle
de legalidade dos atos administrativos da câmara é falho. Na
prática, basta ao parlamentar

elaborar uma declaração de
próprio punho, sem qualquer
elemento de prova, sob o argumento de que esteve a trabalho
fora da cidade, para receber
a indenização (pagamento de
diária), o que pode configurar
os crimes de falsificação de
documento público e particular,
falsidade ideológica e peculato.

n INCOMUM

Anápolis elege três governadores em 2018
Câmara de Planaltina de Goiás. Muitos problemas

André”, que ficou preso por 21
dias. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na

sede da câmara de vereadores,
para que o MP tivesse acesso a
documentos que comprovam a

n MERECIMENTO

Vereador Genedir homenageia piloto
formosense campeão dentro e fora do Brasil

Tessaro após vencer no Brasil e nos Estados Unidos, passa a competir na Europa

Os três anapolinos. Chefes de Executivo

Em Goiás, Anápolis, com
cerca de 400 mil habitantes é a
cidade natal de três governadores eleitos no Brasil em 2018. O
fato é curioso, já que são políticos de dois estados do Centro

São anapolinos também O governador eleito de Mato Grosso,
Mauro Mendes Ferreira/DEM,
54 anos e o governador eleito de
Roraima, Antônio Denarium/
PSL, 54 anos.

n DESAFIOS

Os pais Rudimar e Rita Tessaro

Em uma das suas últimas
atividades como vereador, antes de assumir a secretária de
Infraestrutura do município,
Genedir Ribas, sugeriu à câmara
de vereadores, uma moção de
congratulação encaminhada ao
jovem formosense, Vinícius Tessaro, que se consagrou campeão
por várias vezes como piloto do
kartismo e do automobilismo
brasileiro. Genedir lembrou a
importância da homenagem a
Vinícius, que iniciou a carreira
em 2014, chamando a atenção
nos kartódromos brasileiros.
Primeiro como piloto mirim,
primeira categoria do kartismo
nacional. Aos oito anos de idade
foi líder do Campeonato Mineiro, do Campeonato Brasiliense
e da Copa Guará, além de ter
mostrado boa performance em
um evento de caráter nacional.
Hoje com onze anos e com uma
carreira de quatro anos, Vinícius
Tessaro vem confirmando a cada
temporada ser um dos principais
nomes nas categorias de base do
kartismo brasileiro. Com resultados cada vez mais consistentes, o
formosense vem mostrando forte
crescimento a cada ano. Vinícius
Tessaro, tem uma carreira de
sucesso, ainda que tenha pouca
idade. Campeão brasileiro e
da Copa Brasil pela Mirim em
2015, na mesma temporada ele
se sagrou vice-campeão sul-americano na Cadete. E no mesmo
ano competiu e venceu também

Oeste, ambos do partido DEM
e um do Norte, PSL. Nasceram
em Anápolis e foram eleitos
governadores nas eleições de
outubro o governador de Goiás,
Ronaldo Caiado/DEM, 69 anos.

Vinicius. Provas na Europa em 2019

Edmundo Dourado, Vinicius, Genedir e os pais

em campeonatos estaduais, tais
como o Brasiliense, Goiano e na
Copa São Paulo Light e Copa São
Paulo KGV.
Em 2016, Vinícius Tessaro
conquistou o título de campeão
em um dos mais importantes
campeonatos do kartismo mundial. Em Las Vegas, nos Estados
Unidos, ele venceu o SKUSA
SuperNationals, que reuniu cerca
de 500 pilotos de todo o mundo.
Competindo na categoria Micro
Swift, ele venceu a final, superando mais de 40 competidores
e foi o único brasileiro campeão
naquela edição, se tornando
um dos mais jovens pilotos em
competições internacionais de
kart. No dia 07 de novembro
de 2018, Vinícius foi premiado
mais uma vez, onde recebeu o
Capacete de Ouro, por ser considerado um dos melhores pilotos
do kartismo e do automobilismo
brasileiro. Essa premiação se deu
pelos ótimos resultados obtidos

Homenagem da câmara.
Presidente e vereador

ao longo do ano, dentre eles o
título do Campeonato Brasileiro,
do Campeonato Sul-Brasileiro e
da Copa São Paulo KGV na categoria Júnior Menor e da Copa
Rotax e Copa São Paulo KGV na
categoria Rotax Mini Max. Com
uma carreira promissora, sua paixão pela velocidade só aumenta,
até o momento Vinícius acumula
vários títulos e muitas amizades.

Eleição suplementar muda administrações
de Planaltina de Goiás e Divinópolis de Goiás
Estão em plena atividade os
prefeitos, Eles Reis/PTC, o vice,
João Neto, em Planaltina de Goiás
e Charley Tolentino/PRB e o vice,
Silvio Abreu em Divinópolis de
Goiás. Os quatro foram eleitos nas
eleições suplementares desse ano
para um mandato de dois anos.
Eles Reis obteve 16.986 votos e
na posse, recebeu o apoio e a destinação de emendas parlamentares
dos deputados, estadual, Claudio
Meirelles e a deputada federal,
Flávia Morais. Em Divinópolis de
Goiás, Charley Tolentino tomou
posse para o seu primeiro mandato
como chefe do Executivo municipal em cerimônia concorrida que
simbolizou a mudança de rumo
do município, que atravessa um
dos piores momentos econômicos
e administrativos de sua história.
O novo prefeito se mostra atento
à realidade e a par dos problemas
e dificuldades que iria encontrar,
Charley Tolentino, 30 anos, que
recebeu 2.064 votos, fez um

Eles Reis na posse

Charley Tolentino na posse

discurso coerente e equilibrado,
ressaltando o compromisso com
a população. Participaram da
posse, o deputado federal João
Campos e o deputado estadual

eleito, Paulo Trabalho, além
de vereadores, ex-vereadores,
ex-prefeitos, correligionários,
secretários, lideranças políticas
e religiosas.

Nova administração e apoios em Divinópolis

Em Planaltina apoios de parlamentares como Flávia Moraes

Expectativa é muito grande em Divinópolis

TRANSPORTE COLETIVO DE QUALIDADE E PONTUALIDADE
UMA EMPRESA INSERIDA NO DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Para maiores informações ligue: (61) 3631-6049 ou (61) 99677-2532
www.viacaoitiquira.com.br
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n ENSINO

Manifesto de intenções estabelece
implantação do Curso de Medicina em Formosa
Lançamento da UniRV cria grande
expectativa na região

O

prefeito de Formosa, Ernesto Roller,
recebeu em torno
de uma solenidade de pré-lançamento do Curso de Medicina
o reitor da Universidade de Rio
Verde/UniRV, Sebastião Lázaro
e o prefeito de Rio Verde, Paulo
do Vale. Segundo Ernesto, Formosa dá um grande passo para
o futuro, com a parceria firmada
com a UniRV, que se comprometeu em instalar na cidade um
campus, com o curso de Medicina. Os prefeitos, reitor, vereadores e várias outras autoridades,

assinaram um manifesto de
intenções, que firma a parceria
entre o município de Formosa
e a instituição de ensino. Para
o prefeito, esta é uma importante ação, que trará benefícios
para a cidade, com geração de
empregos e renda, incentivo ao
empreendedorismo, inovação
e desenvolvimento econômico.
A Universidade de Rio Verde,
fundada em 1973 é uma das
principais instituições de ensino
superior de Goiás, considerada
uma universidade de grande
porte. O seu curso de Medicina,

Documento foi assinado em Formosa

tem como objetivo oferecer à
sociedade médicos focados na
prevenção e cura de doenças,
escolhendo os melhores procedimentos para preveni-las e

combatê-las. A concretização
do curso está em andamento,
com definição do espaço físico, que provavelmente, deverá
aproveitar o antigo prédio do

Compromisso feito pela implantação do curso

Colégio do Planalto, no Centro
da cidade. A efetivação do curso em Formosa, ainda não tem
um cronograma de instalação
definido, mas os procedimentos

necessários para a sua criação,
estão em andamento, tanto na
parte da instituição, como da
Prefeitura de Formosa e seus
parceiros.

n DESTAQUE

Escola Municipal Pedro Chaves Filho vence Concurso Agrinho 2018
Premiação foi um carro 0km e o reconhecimento do Estado a um projeto vitorioso

Espaço do evento em Goiânia
Emoção em realizar um bom trabalho

A Prefeitura de Formosa, através da secretaria de
Educação, Cultura e Esporte,
emitiu nota de parabéns a toda
equipe de trabalho da Escola
Municipal Pedro Chaves Filho.
O reconhecimento é destinado
à diretora, Maria Lindalva;
coordenadores; coordenadora
municipal do Projeto Agrinho,
Neide Alves; toda equipe de
professores; servidores e alunos, pela merecida premiação,
fruto, segundo a secretária Sizélia de Abreu, de um trabalho
sério, dedicado e competente. O
objetivo do Programa Agrinho,
desenvolvido em várias etapas
ao longo do ano pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem
Rural em Goiás/Senar, em
parceria com a Federação da

Agricultura e Pecuária de Goiás/Faeg, é incentivar a prática
pedagógica através de projetos
que contemplem a construção
do conhecimento com temas de
relevância social.
Nessa filosofia a Escola
Pedro Chaves, trabalhou o
projeto: “Comer, Orar e Nutrir:
Ora-Pro-Nóbis”, que abordou
as Plantas Alternativas Não
Convencionais / PANC’S. Recebendo a premiação por mérito
de melhor projeto do Estado na
categoria “Município Agrinho”,
além de um carro novo e uma
TV Led 40 polegadas. A edição
2018 do programa, foi encerrada no dia 23 de novembro, em
Goiânia, premiando diferentes
categorias. Desde sua criação,
já esteve nos 246 municípios

Um veículo novo

n REALIDADE

Premiação em prol de toda a escola

goianos. Neste ano, passou
por 200 municípios e recebeu
13.530 trabalhos, envolvendo
cerca de 200 mil participantes
de comunidades escolares espalhadas em todo Estado. O evento reuniu 290 finalistas entre
alunos, professores e gestores
escolares. Esta foi a segunda

vez que a escola de Formosa
participa do Agrinho. Para a
gestora Maria Lindalva, o programa faz toda diferença dentro
da educação. “A educação necessita destes projetos, porque
a comunidade se envolve mais
e temos a chance de aprender
mais também”, diz.

n ANDAMENTO

Secretária Polyanna e secretaria social
desenvolvem novas atividades nesse final de ano
A Prefeitura de Formosa,
através da secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho, desenvolve a 5ª edição do
projeto “Vida Gerando Vida”.
Segundo a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Polyanna Roller, trata-se
de um projeto direcionado às
gestantes, que recebem apoio
médico, psicológico e social,
proporcionando uma gravidez
e um pós-parto tranquilos.
Ela diz que 2018 foi um ano
de muitas ações na secretaria
e que não poderia terminar de
outra forma. “Temos um grande

número de atividades, que foi
preciso elaborar um calendário”. “São oficinas de paletes,
panetone, recital e várias outras
atividades. Vale lembrar que os
eventos da secretaria e projetos,
são direcionados ao público
assistido e acompanhado pelos
programas sociais da prefeitura”, afirma a primeira dama do
município. Polyanna destaca
que tudo foi preparado com
muito cuidado, proporcionando
uma oportunidade a mais de
renda neste final de ano e também para socializar e integrar os
membros da comunidade.

Equipe da secretária

Beneficiárias e prefeitura trabalhando

Secretária e primeira-dama

Mais recursos para
os municípios a
partir de 2019

Vertinho de Oliveira*
Os municípios brasileiros enfrentam uma crise fiscal dolorida,
já que são os responsáveis por
oferecer serviços públicos que
afetam diretamente o cidadão: as
prefeituras. Segundo estudo da Federação das Indústrias do Estado
do Rio de Janeiro (Firjan), 85,0%
dos municípios viveram situação
fiscal difícil ou crítica em 2018. O
número de municípios em situação
crítica, segundo dados levantados, está em torno de 40%, isso
considerando somente aqueles que responderam pesquisas, em
torno de 3 mil municípios. O município hoje, tem que arcar com
gastos de até 60% com a folha de pagamento. Parcelamento de
previdência e outras dívidas com a União, em torno de 5%. Gastos
básicos para manutenção dos serviços públicos, como: limpeza
pública, medicamentos, combustíveis, merenda escolar, serviços
assistenciais, materiais de expediente, entre outros, consomem no
mínimo 15% da arrecadação. Gasta-se ainda em torno de 10%,
na recuperação de vias públicas em serviços como: tapa-buraco,
sinalizações, e reforma de prédios públicos. Isso tudo, quando há
planejamento de gastos (o que não é feito pela grande maioria das
prefeituras). Em municípios bem planejados é possível a sobra de
uma quantia mínima de 10% para investimentos.
No discurso de vitória do presidente eleito, Jair Bolsonaro,
ele deixou uma esperança no ar, pois juntamente com sua equipe
econômica, reconhecem a importância de investimentos nos
municípios. Se adotarem essa prática, renovam-se as esperanças
de maiores recursos e maiores investimentos. De resto, falta ao
Brasil, melhorar o sistema de fiscalização pública, deixando claras
as regras para contração e execução das despesas, pois hoje, observamos uma confusão de normas, muitas vezes definidas pelos
tribunais de contas e posteriormente contestadas pelo Ministério
Público, deixando uma confusão no sistema de fiscalização e na
execução de obras. Contando que serão melhorados os repasses de
recursos para os municípios e quem sabe a arrecadação (sem onerar
mais o contribuinte), resta à população, através de associações
de fiscalização e organizações não governamentais, como: OAB,
Maçonaria, Rotary Club, entre outras, fazerem uma fiscalização da
gestão dos recursos públicos, verificando os gastos, mas acima de
tudo, verificando o planejamento, ajudando a definir no município
uma gestão eficiente com desenvolvimento local, em especial na
educação, saúde e segurança pública.
*Vertinho de Oliveira é contador e gestor público.
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d ENTIDADE

Chapa de consenso na Subseção da OAB de Formosa
é eleita pregando fortalecimento dos advogados
Eleições aconteceram no dia 30 de novembro com classe unida em torno do projeto do presidente eleito Marco Aurélio

A

Diretoria eleita e incentivadores

advocacia formosense, elegeu no dia
30 de novembro a
nova diretoria da subseção local
da Ordem dos Advogados do
Brasil/OAB, e votou nos integrantes das diretorias da seccional goiana, caixa de assistência
dos advogados e os membros do
conselho seccional e delegação
ao Conselho Federal por Goiás,
para o triênio 2019/2021. Em

Formosa, nessas eleições a classe advocatícia, conseguiu se unir
em torno de um projeto e de forma coesa, lançou uma só chapa,
encabeçada pelo ex-presidente
Marco Aurélio Basso de Matos
Azevedo, que já exerceu o cargo por dois mandatos. Além de
Marco Aurélio, compõem a futura diretoria, eleitos pela chapa
“OAB Unida – Juntos Somos
Mais Fortes”, os advogados,

Cleberson Roberto Silva, vice-presidente; Eduardo Augusto de
Souza, secretário geral; Ademilton Gabriel da Silva, tesoureiro e
Edimar Alves de Amorim Filho,
secretário adjunto.
O grupo apresentou, durante
a campanha, propostas distribuídas em 20 itens, como promover a valorização da mulher
advogada, realizando eventos
direcionados exclusivamente
ao público feminino, como palestras, semana da saúde e da
beleza. E entre outras, estreitar
os laços com a AOB-DF, visando
parcerias que tragam proveito à
advocacia local e do Entorno de
Brasília. Segundo Marco Aurélio, mesmo sendo chapa única a
campanha transcorreu de forma
normal e intensa, buscando o
envolvimento de toda a classe
e o fortalecimento da subseção
no contexto estadual e nacional.
Vários eventos de apresentação
das propostas foram promovidos,
entre eles envolvendo as advoga-

das. Em todas as oportunidades,
Marco Aurélio explicou que a
Subseção de Formosa, não é
composta apenas pelos membros
da diretoria e que a entidade só
funciona mesmo com a participação das comissões. Ele destaca
o compromisso de encorpar a
subseção com a participação feminina nestas comissões e todos
juntos, afirmou, os advogados
unidos, projetarem o fortalecimento da classe, para exigir das
autoridades estaduais e federais
o respeito às prerrogativas profissionais.

Nova diretoria que assume em janeiro com Carlos Ribeiro, atual presidente

d ABSURDO

Itego é uma das grandes deficiências
do Estado de Goiás e desperdício de
dinheiro público em Formosa
Foram gastos na época R$ 1,1 milhão na implantação da
unidade que está praticamente abandonada

d INOVAÇÃO

Iesgo lança para o primeiro semestre
de 2019 o primeiro curso de Educação
Física presencial de Formosa e região

Piscina da instituição

O curso de Bacharelado das
Faculdades Integradas Iesgo,
autorizado pela portaria número
441 de junho de 2018, foi criado
com o objetivo de atender a uma
grande demanda do mercado de
trabalho. O curso caracteriza-se
por ser da área de saúde, portanto tem seu foco formativo no
profissional para atuar neste âmbito. A grade curricular do curso

é atualizada e atende plenamente
às necessidades do mercado de
trabalho, com tempo de integralização de 8 semestres (4 anos).
Algumas disciplinas do Curso
de Bacharelado em Educação
Física: Anatomia Humana, Fisiologia do Exercício, Nutrição
Esportiva, Bases Metodológicas
Para Prescrição de Exercícios
Físicos, Bases Metodológicas

do Treinamento Esportivo e
Treinamento de Força. Além
disso, atividades físicas para
grupos especiais, Cinesiologia,
Biomecânica, Metodologia dos
Esportes Coletivos e Metodologia dos Esportes Individuais. A
Iesgo, iniciará no primeiro semestre de 2019 o primeiro curso
de Educação Física presencial
da região, possibilitando que os
futuros profissionais atuem como
professores de academia, personal trainer e preparadores físicos,
abrangendo de uma forma geral
o mercado fitness. As Faculdades
Integradas Iesgo, conta com uma
estrutura para a formação teórica e prática dos alunos. Nesse
sentido, as disciplinas serão
conduzidas não só nas salas de
aulas, como também nos laboratórios, no ginásio esportivo e na
piscina. O curso será conduzido
no período noturno.

Na inauguração. Dias melhores

Inaugurada em setembro
de 2017 pelo então governador, Marconi Perillo a unidade
Carmen Dutra de Araújo, do
Instituto Tecnológico do Estado
de Goiás/ Itego, nunca atingiu
seu objetivo de oferecer cursos
profissionalizantes em Formosa.
Hoje a unidade está embrenhada
em meio ao mato, produzindo
despesa, abandonado pelo poder público e com funcionários
visitantes, além do vigia. O

Abandono está estampado logo na entrada

Itego de Formosa foi inaugurado com pompa e equipado com
aparelhos de ar condicionado,
computadores, salas iluminadas
e ventiladas, cantina, banheiros, secretaria e diretoria, com
amplo espaço interno e externo. Quando foi inaugurado há
pouco mais de um ano o Itego
era composto por seis salas de
aulas teóricas e três laboratórios,
com cursos profissionalizantes
e técnicos, capacidade de 30 a

Investimento ocioso em Formosa

40 alunos por sala, para atender
pessoas com idade a partir dos
15 anos. Seriam ministrados
cursos de informática básica,
atendente de nutrição, auxiliar
de cozinha, assistente de farmácia, arte de falar em público,
gestão de resíduos sólidos, web
design, oficina de redação, inglês instrumental, montagem e
manutenção de computadores,
oficina de redação e frentista.
Nada disso prosperou.

Sem cuidados e praticamente
abandonada pela direção e governo

d VIOLAÇÃO

Os chamados desertos de
notícias crescem no Brasil

EM FORMOSA, AUTORIDADES QUEREM INTIMIDAR A IMPRENSA
LIVRE E INDEPENDENTE COM TCOs E AÇÕES NA JUSTIÇA

Ginásio à disposição

Estrutura pronta para o curso

Laboratórios e bagagem de aprendizado com ensino de qualidade

Enquanto a mídia responsável e verdadeira, tenta enfrentar a crescente onda de
fake news, virtual e impressa e
também a falta de informações
reais às pessoas, acontece que
em Formosa, autoridades descontentes com a divulgação
de fatos em que são citados,
tentam prejudicar o único periódico em circulação na cidade.
Fica explícita a censura de:
elogiar pode, criticar não. O
Jornal Tribuna News vai começar a divulgar o nome e as
funções dessas autoridades, que
não permitem críticas e usam
dos seus cargos para intimidar
os órgãos de imprensa. Isso é
abuso de autoridade.
Dos 5.571 municípios
brasileiros, 2.860, 52%, não
possuem sequer um veículo de
comunicação. Fazem parte do
chamado “desertos de notícia”,
sem veículos jornalísticos e
sem cobertura significativa de
imprensa. Eles representam
mais da metade das cidades
do país, com um total de 30
milhões de pessoas. O restante

dos municípios, 1.648, 30%,
possuem apenas 1 ou 2 veículos
de jornalismo, os chamados
quase desertos. São localidades
que correm o risco de se tornarem desertos e representam um
total de 34 milhões de pessoas.
Os resultados preocupantes
obtidos pelo Atlas da Notícia,
estudo elaborado e coordenado
pelo Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo/ Projor
e desenvolvido pela Agência
Independente de Jornalismo de
Dados, Investigações e Reporta-

gens Data Volt Lab, em parceria
com pesquisadores voluntários,
resumiu que mais de 64 milhões de cidadãos brasileiros
sofrem limitações no acesso à
informação e notícias sobre o
próprio município. Embora o
Atlas não ofereça dados diretos
sobre o impacto do deserto da
notícia sobre o exercício de
cidadania, é possível imaginar
que a ausência da cobertura
jornalística prejudica o debate
público nos locais onde não atua
uma impressa séria e constante.

Número de veículos no país acompanhados
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d AÇÕES

Alvorada recebe benefícios através de
emendas do deputado estadual “Iso Moreira”

O

Inaugurações e trabalho na cidade

município de Alvorada do Norte,
viveu grande movimentação política e administrativa no final de novembro,
quando a prefeita Iolanda Holiceni Moreira dos Santos, o
vice-prefeito, Ari Fernandes

da Silva Bigio e várias outras
autoridades, participaram da
entrega de benefícios diversos à comunidade. Presentes,
além da prefeita, o deputado
estadual “Iso Moreira”, vereadores, o ex-prefeito Alessandro
Moreira e ex-vereadores. Na

Investimentos em saúde

oportunidade foi inaugurada
reforma e ampliação da Escola
Municipal Professora Guiomar
de Souza Santana, entrega de
equipamentos hospitalares,
veículos novos e feito vistoria
de obras em andamento, como
a do Centro Especializado em

Novos aparelhos auxiliam nos tratamentos

Reabilitação/CER. Ainda na
área da saúde, foi inaugurada
a unidade do SAMU no Setor
Alvoradinha, feita a entrega
de uma ambulância 0 KM, de
um veículo SPIN 0 KM, que
atenderá o Programa de Saúde
da Família, uma moto CG 160,

para atender as necessidades
da vigilância epidemiológica
e de equipamentos hospitalares para o hospital municipal,
todos adquiridos com recursos
de emenda parlamentar do
deputado “Iso Moreira”. Ao
participar da programação, o

Veículos no dia-a-dia dos atendimentos

deputado salientou ser “muito
gratificante ver o trabalho resultando em benefícios para a
população alvoradense. “Através de parcerias e somando
forças, vamos continuar nos
empenhando pela nossa comunidade”, frisou.

Prefeita e auxiliares da comunidade

d IMPROBIDADE
Equipe de atendimento à postos

d MEDIDAS

Dois municípios da região
decretam estado de
emergência financeira
O decreto de Divinópolis é diferente de
Posse. As situações são distintas. Em uma
faltou competência e na outra tempo

Em Vila Boa quem manda é o filho do
prefeito e dois vereadores

Administração do município ultrapassa os limites do que a lei permite. Ministério
Público começa a intervir no caos que se transformou a gestão de Felipe Santana
Os casos de irregularidades e crimes de improbidade
administrativa cometidos pelos
atuais gestores do município de
Vila Boa, estão todos catalogados e comprovados, afirma o
vereador Narciso Dourado, que
apresentou ao Jornal Tribuna
News, farta documentação, que
prova os absurdos cometidos
dentro da prefeitura. “Até agora
os maiores prejudicados com a
situação adversa existente no
Governo de Vila Boa, são os cidadãos”, afirma o vice-prefeito,
Carlos Alberto Ribeiro de Moura, o “Beto Moura”. Nas redes
sociais e nas ruas da cidade o
comentário é o de drama social.
Vila Boa, que chegou a ser
chamada de “Princesinha do
Nordeste Goiano”, com 3.557

eleitores e uma população estimada em cerca de 6 mil pessoas
é considerada hoje, aos olhos
da maioria dos 9 vereadores e
grande parte da população a cidade da corrupção e do abandono. Sem atuação do Ministério
Público e da Justiça da Comarca
de Flores de Goiás, até o final
do mês de novembro, Vila Boa
vive de fato um caos na administração pública. Administrada
por um dos filhos do prefeito
Felipe Santana, Matteus Felipe
Santana, e por dois vereadores,
a atual administração é tida
como sem rumo e perdida em
ingerências. Setores como infraestrutura, saúde, educação,
transportes, limpeza pública e
a previdência municipal, estão
desligados da realidade. São

Descaso é muito grande com a coisa pública

setores da vida pública sem
atendimento e no caso da previdência, uma realidade grave,
que deverá colocar o prefeito
e as pessoas que estão à frente
da prefeitura em situação complicada, junto à Justiça. Para
grande parte dos moradores
a opinião é uma só. A decepção com o prefeito eleito em
2016 e a forma irresponsável

que administra. A cidade está
escura, suja, esburacada, sem
obras, o prefeito não é visto
e a prefeitura está lotada de
funcionários sem rendimento.
A garagem se transformou em
um depósito de sucatas, mesmo
com as despesas de altas somas
de dinheiro em aquisição de
peças e serviços nos últimos
meses.

Prefeito Wilton. Deficiências

Os dois prefeitos, Wilton
Barbosa, de Posse e Charley Tolentino, Divinópolis de
Goiás, decretaram estado de
emergência financeira e administrativa nos seus municípios,
no caso de Divinópolis, por
180 dias. Em Posse o prefeito
anunciou o decreto, alegando
grave crise financeira e queda
na arrecadação, após dois anos
de mandato e ter acesso a vários
recursos e oportunidades de redefinir as contas da prefeitura,
com cortes e adequações. Sem
conseguir resolver os problemas de receita e despesas,
comuns em todas as prefeituras do país, Wilton, decide
pelo estado de emergência.
Já em Divinópolis o prefeito,
que assumiu em novembro de
2018, explicou que a medida se
deu, por conta da fragilidade
administrativa e o processo de
transição, que não foi concluído, principalmente as partes

de finanças e contratos. Em
Posse o prefeito chegou a responsabilizar a administração
anterior, mesmo após ter acesso
irrestrito a todas as contas da
prefeitura, durante o período
de transição, que aconteceu
ainda em 2016. Wilton, que
não conseguiu fazer os ajustes
necessários, resolveu tomar a
medida drástica e prejudicar
a comunidade, com a falta de
serviços básicos e servidores
municipais. Charley, destacou
no documento anunciado, que
com o decreto, ficam suspensos
todos os contratos e pagamentos de empenhos, bem como
todos os contratos firmados em
exercícios anteriores, até a análise dos mesmos pelos setores
responsáveis. Pode a administração diante da necessidade do
serviço público, optar pela continuação, rescisão, substituição
ou nova contratação, destaca o
novo prefeito.

Veículos abandonados e sem peças

Prédios escolares sem conservação

Transporte escolar comprometido

Meios de trabalho parados

Máquinas novas totalmente sem uso

Dificuldades nas estruturas

Sem conservação e abandonado
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d REPRESENTAÇão

Câmara de São João d`Aliança
apresenta eficiência e modernidade

O

Cleonice, presidente da casa entrega gestão com saldo
positivo em obras, aquisições e conta bancária

trabalho do Poder Legislativo de São João
d`Aliança, chega ao final de
2018 com ganho de qualidade
para a população que procura
atendimento dos vereadores
e para os servidores, que
passaram a contar com mais
funcionalidade nas atividades
do dia a dia. A presidente da
câmara, Cleonice Ferreira da
Mota Reis, explica que sempre existiu a necessidade de
aumentar o número de salas
para acomodar os gabinetes
dos vereadores e organizar os
setores administrativos da casa
de leis. Por isso, investiu em
aquisição de equipamentos,
moveis e utensílios, além de
ampliar o espaço físico do
prédio. Ela conta que, porém
o projeto acabou indo muito
mais além da parte funcional, com um enorme ganho
estético para a sede do Poder
Legislativo, que agora está
mais imponente e acolhedor.
A Câmara de Vereadores de

Plenário. Necessidades ainda

São João d`Aliança, nos últimos dois anos, tem realizado
sessões ordinárias e extraordinárias com a presença de
todos os nove vereadores –
quórum máximo. Cleonice
que está no quarto mandato
consecutivo, exerceu o cargo
de presidente da mesa diretora
em outras legislaturas, destaca
que todos os projetos pautados
foram votados, com exceção
do Código Tributário, por faltar adequação e por ser muito

pesado para o município. O
duodécimo (repasse) da câmara, teve uma queda muita
grande em 2018, se comparado
com o exercício de 2017, mesmo assim a presidente mantem
as contas da câmara em dias,
folha de servidores, prestadores de serviços e as obrigações
patronais ou seja os impostos:
INSS, IR e Previ-Aliança, que
somados chegam a R$ 23 mil
por mês.
MUDANÇAS - Entre as

inovações, acompanhando a
evolução dos tempos a câmara
passou a transmitir as sessões
ao vivo pelo Facebook e Rádio
Rural. Cleonice destaca que a
novidade deu certo, mas que
ainda há um longo caminho
para atrair a atenção de todos
e ter a participação maciça
da população no dia-a-dia da
câmara. Ela lembra da importância de se disponibilizar
um canal ao vivo à população
para transmissão sem cortes,
onde as pessoas possam acompanhar o desempenho dos
vereadores, em suas casas ou
trabalho. A presidente destaca
que a câmara se importa em
proporcionar o máximo de
transparência em seus atos
para a população, principalmente das despesas como o
veículo, que mantem como
menor gasto possível.
RECURSOS - Cleonice
Ferreira esclarece também, que
no final de sua gestão como
presidente, fica empenhado
para a próxima mesa diretora

Presidente. Missão cumprida

um valor expressivo para ser
utilizado em investimentos
na estrutura do plenário, ou
qualquer outra prioridade.
A presidente destaca o bom
relacionamento interno entre
vereadores e a relação positiva

do Legislativo com a prefeitura, Judiciário e Ministério
Público, frisando que o espaço
físico da Câmara de Vereadores de São João d` Aliança, se
mantem com as portas abertas
para a população.

Espaços adequados

Entrada reformulada

d BENEFÍCIOS

Ambientes apropriados

Banheiros novos

Gabinetes equipados

São João d’ Aliança é um dos poucos municípios com rendimento positivo em toda região

Prefeita e família nos eventos

Após comemorar os 65 anos
de emancipação e de promover
a melhor festa de aniversário da
história do município, realizada
nos dias 9,10 e 11 de novembro,
com vários shows, a prefeitura
promoveu também a recuperação e reparos no terminal rodoviário, que recebeu espelhos,
torneiras e vasos novos nos
banheiros, além da instalação
de grades de proteção e pintura
de todo o prédio. Passada as
comemorações de aniversário, a
prefeita de São João d’ Aliança,
Débora Domingues Carvalhêdo
Barros, interferiu no recebimento da nova viatura da PM
e adquiriu novas ambulâncias
e aparelhos para o sistema de
saúde. Débora, com a colabora-

ção do tenente coronel, Eduardo
Rodrigues da Costa, comandante do 11º Comando Regional de
Policia Militar, conseguiu junto
ao comando geral da Polícia
Militar do Estado de Goiás, mais
uma viatura de polícia para o
município. Segundo a prefeita,
com a chegada do novo veículo,
uma camionete Ford Ranger a
PM poderá intensificar o patrulhamento rural, levando mais
segurança aos moradores das
zonas urbana e rural. Em meio
a um grande número de prefeituras que chegam no final de 2018,
em situações administrativa e
financeira graves, São João d’
Aliança se destaca com a atuação da prefeita nos últimos dois
anos. Com o slogan, de “Gestão

Veículos novos adquiridos

Aniversário de 65 anos de emancipação

Dinâmica e Participativa” a realidade local é de comemoração e
conquistas. Em dezembro a administração de Debora entrega
ainda à população, duas novas
ambulâncias zero quilometro,
recém adquiridas, além das novas salas de gesso e de raio X,
totalmente equipadas e prontas
para servirem a comunidade,
benefício que representa um
antigo anseio dos moradores e
está entre as melhores estruturas
hospitalares da região.
DECORAÇÃO – A pers-

Conservação de espaços públicos

pectiva desse ano é que em
São João d’ Aliança se instale
a mais bonita e atrativa decoração natalina de toda a região
Nordeste do Estado. Se trata da
segunda edição do projeto “Um
Natal de Som, Luzes e Cores”,
com o show de acendimento das
luzes natalinas nas praças Olhos
d’Água da Marçala e Matriz.
Este ano, garante a prefeita,
o espetáculo será ainda mais
bonito e criativo, iluminando e
enchendo a cidade de brilho e
beleza.

Decoração pronta e agradável

Melhorias no atendimento médico
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d DESENVOLVIMENTO

Cavalcante pode ser beneficiado com
hidrelétrica de pequeno porte

PCH Santa Mônica irá gerar receita para o município e
empregos para a população

A

empresa Rialma,
com sede em Brasília, responsável
pela construção da Pequena
Central Hidrelétrica/PCH Santa Mônica, é proprietária da
Fazenda Chapada da Boa Vista
ou Larga da Boa Vista, onde se
pretende instalar a hidrelétrica.
A fazenda está localizada no
município de Cavalcante, em
uma região de difícil acesso e
com terras impróprias para a
exploração agropecuária. A área
é quase inacessível (só é possível chegar a pé), possuindo solo
fraco e topografia acidentada,
impróprios à agricultura. Distante cerca de 40 quilômetros
da comunidade Kalunga mais
próxima a PCH não atingirá
qualquer família ou morador
da região, que tem estradas
precárias. Todas estas situações,
apresentadas pelos técnicos da
empresa, inviabilizam qualquer
investimento que não seja o de

geração de energia, em um local,
que consta em todos os estudos
governamentais, como um dos
mais carentes do país e com um
dos piores índices de desenvolvimento humano do Estado. A
maior parte dos moradores da
região do Território da Cidadania Chapada dos Veadeiros,
apoia a instalação da PCH Santa
Mônica. Os estudos de impactos
ambientais e sociais da empresa
Rialma para a sua instalação,
tiveram início no ano 2000 e naquela época, todas os moradores
foram a favor da obra.
A população, que teve acesso às informações do projeto,
ficou animada com a proposta
de geração de empregos diretos
e indiretos, além das oportunidades de negócios ao redor do
empreendimento. Os benefícios
sociais e de infraestrutura serão
doados para as comunidades
kalungas. O projeto inicial sofreu alterações e ficou suspenso

por quase vinte anos. Agora
com seu tamanho reduzido
para 400 hectares, a empresa
Rialma espera receber o apoio
dessas comunidades e aguarda
a liberação das licenças dos
órgãos ambientais para início
da construção. A direção da
empresa admite que existe
uma minoria de pessoas que
são contra as PCHs na região e
esclarece que isso faz parte da
democracia, mas que no final
acaba tudo bem, conciliando a
preservação ambiental e promovendo o desenvolvimento social
local e regional, com produção
de energia limpa e renovável.
Os operadores da PCH em Cavalcante, serão os responsáveis
pela vigilância e manutenção
da área de preservação permanente, sem agressão ao meio
ambiente, com recuperação
da fauna, regulação dos rios
contra enchentes e evitando a
ocupação irregular.

d CONSOLIDAÇÃO

Ministério de Minas e Energia aprova
projetos da Rialma para construir
150 novas pequenas hidrelétricas
e linhas de transmissão
Empresa têm outorgas da Agência Nacional de Energia
Elétrica/ Aneel para centrais de energia que alcançam
potência total de 2000 megawatts/Mw

Sede da empresa em Brasília

A Rialma S/A é um grupo
privado que atua nos segmentos
de energia, agropecuária e mineração, com presença em oito
Estados brasileiros e 62 municípios. Há 35 anos a empresa
iniciou suas atividades no cultivo
de lavouras de grãos e prática
pecuária e hoje é responsável
pelo fornecimento anual de 8.100
toneladas de proteína animal,
que possibilitam a alimentação
de 240 mil pessoas por ano. Na
área de energia, atua na geração,
transmissão e comercialização.

Diferencia-se no mercado pela
otimização constante dos projetos desenvolvidos, trabalhando
na concepção, viabilização,
implantação e operação de usinas
de geração elétrica por fontes
limpas e renováveis (eólica e
hídrica). Ao longo dos anos,
especializou-se na construção
e operação de projetos de Pequenas Centrais Hidrelétricas/
PCHs, usinas de baixo impacto
ambiental, com capacidade instalada inferior ou igual a 30 Mw.
O grupo executou a construção

nos municípios de Buritinópolis e
Mambaí, da PCH Santa Edwiges
II, com 13 Mw de potência, que
foi a primeira pequena central
privada a entrar em operação comercial no Estado de Goiás, em
janeiro de 2006. Atualmente possui 68 Mw em operação, oriundos de quatro PCHs localizadas
no Estado. Em 2011, diversificou
o seu portfólio, tendo como objetivo a implantação de parques
eólicos na região Nordeste do
Brasil. Desde então, vem realizando medições de ventos em
diversos Estados e planejando a
instalação de mais de 2.000 MW
em energia eólica nos próximos
10 anos. Recentemente a Rialma
começou a atuar na transmissão
de energia elétrica nos Estados
do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Ceará.
Todas essas linhas, sob a responsabilidade da empresa, reforçarão
a rede de transmissão da região
Nordeste, escoando os futuros
potenciais eólicos.

d AÇÃO

Extração clandestina de ouro é
combatida no Rio Paranã

A extração clandestina de
ouro no Rio Paranã, está sendo investigada pelo Ministério
Público de Goiás/MP-GO, na
região Kalunga em Monte Alegre
de Goiás, conhecida como Vão
das Almas. Durante a operação,
foram localizadas balsas de garimpeiros, além de terem sido
apreendidos material de garimpo
e canoas. Investigou-se também
a prática de crimes ambientais
com emprego de mercúrio para
separação do metal precioso. O
mercúrio contamina a água e os
peixes, podendo causar câncer.
Além disso, segundo apontam os
promotores de justiça, a extração
do cascalho do fundo do rio causa
o assoreamento e a diminuição
de profundidade da calha do rio.

Rio Paranã na mira de garimpeiros

Dragas comprometem o rio

Diretoria e apoiadores em audiência na Justiça

d DESASSISTIDOS

Comunidades do maior quilombo do Brasil
sofrem com saída de médicos cubanos
Municípios de Teresina, Cavalcante e Monte A
legre estão sem médicos suficientes
São 8 mil kalungas desassistidos. As comunidades Quilombolas Kalunga, localizadas no
Território da Cidadania Chapada
dos Veadeiros, nos municípios de
Cavalcante, Teresina de Goiás e
Monte Alegre de Goiás, ficaram
sem assistência médica com a
saída dos médicos cubanos. As
comunidades mais isoladas são
as que mais sofrem. Teresina de
Goiás, ao perder as duas médicas
cubanas, Mabel e Kenia, ficou
com apenas um plantonista, que
não atua em unidades de saúde
da família, foco das cubanas. E
ele já reclama da sobrecarga de
trabalho. O atendimento médico,
que já era deficitário, deixou de
existir no final de novembro
deste ano. Em Teresina de Goiás
as médicas cubanas precisaram
deixar a cidade às pressas, após
a decisão do Governo de Cuba,
de abandonar o Programa “Mais
Médicos”. O governo cubano,
exigiu pressa e o atendimento foi
expressamente interrompido. As
médicas de Teresina e da região
voltaram a Cuba. E a realidade
ali, de uma crônica inexistência
de médicos, voltou à estaca zero.
FECHAMENTO - O mesmo
ocorreu em outros dois municípios responsáveis por comunidades kalungas. Cavalcante,
a 20 quilômetros de Teresina,
ficou sem duas médicas. As
cubanas foram retiradas do
programa. Restou um médico
brasileiro, que agora terá que
atender à demanda da comunidade quilombola: serão 800
atendimentos a mais por mês.
As médicas cubanas tinham boa
aceitação, sem tabu entre médico
e paciente. Elas eram as únicas
que iam às comunidades. Agora
a prefeitura tem a responsabilidade de trazer essas pessoas para
a cidade. Com a nova realidade
a prefeitura quer fechar unidades
de saúde da família. Boa parte
dessas pessoas deve bater à porta
de unidades em Campos Belos,
uma cidade de maior porte,
quase na divisa com Tocantins.
Ocorre que Campos Belos perdeu três médicos, todos cubanos.
Um deles era exclusivo da zona
rural, e atendia as comunidades
kalungas.
DOENÇAS - Em Vão de
Almas, vivem mais de duzentas
famílias de negros no município
de Cavalcante, a maioria são
crianças e idosos, que agora
estão sem assistência médica.
O Vão de Almas é sem dúvida
a parte mais isolada e de difícil
acesso. A região é formada por

Famílias aguardam solução

Comunidades inteiras com necessidades

serras, tem lugares que só se
chega a pé. O isolamento dos
kalungas já não tem as mesmas
distâncias de décadas passadas.
Mas ainda se faz presente em
doenças que já deveriam estar
erradicadas da região. São recorrentes casos crônicos de doença de Chagas, inclusive com
relato de transmissão recente a
pessoas jovens; Leishmaniose;
desnutrição infantil; dermatites
decorrentes da alta exposição
ao sol; e Hanseníase, detectada

em alguns kalungas da região.
As famílias kalungas vivem
de maneira bem tradicional, a
maioria ainda não tem energia
elétrica e o meio de transporte
é o burro, cavalo, caminhão
pau-de-arara, motocicleta ou
mesmo a pé, enfrentando distâncias de até 90 km até a cidade
mais próxima, que é Cavalcante.
Uma parte deles está em quase
completo isolamento, numa área
de Cerrado fechado e tortuoso,
com acessos em paus de arara.
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d INTERCÂMBIO

Teresina de Goiás realiza encontro
entre nações: Brasil e Eslováquia

A

Encontros amistosos

prefeitura de Teresina de Goiás, realizou em novembro,
encontro entre pessoas do Brasil
e da Eslováquia. O evento aconteceu na Escola Municipal “Tia
Longuinha”, uma referência de
ensino em Goiás. O prefeito
Josaquim Miranda e a primeira
dama e secretária de Assistência
Social, Maria Jesus Bartos, receberam o ministro da República
Tcheca, Jaroslav Holobrasy, que
esteve em Goiás, acompanhado
de Jan Bartos, sua mulher,
Ivana Bartosova; Mário Bartos; Aurora Bartos e Josaquim
Weiss Bartos Miranda, todos
parentes de Maria Jesus Bartos,
que é descendente da república
Tcheca. Também participaram
do evento a promotora de Justiça
de Cavalcante e Teresina, Úrsula
Catarino, vereadores, secretários
do município e a comunidade em
geral. Durante o encontro a diretora da Escola Tia Longuinha,
Marcilene Gonzaga e sua equipe,
apresentaram várias atividades
culturais e folclóricas do município: dança da Sussa, quadrilha de
São João, Capoeira e desfile da
beleza negra, com participação

Família reunida

das comunidades kalungas de
Diadema e Ribeirão. No final, foi
servido almoço com comidas típicas da região e sobremesa com
frutos do cerrado. O ministro
Jaroslav, concedeu entrevista exclusiva ao Jornal Tribuna News,
dizendo que o Brasil estabeleceu
relações diplomáticas com a Eslováquia imediatamente após sua
independência, em 1993 – ano
em que foi inaugurada a Embaixada da Eslováquia em Brasília.
O Brasil mantém embaixada na
capital Bratislava desde 2008.
“O Brasil é bem maior que o
nosso país, e temos outra história, completamente diferente.
Mas o intercâmbio cultural entre
os dois países deve ser mantido.
Todos na Europa conhecem os
jogadores brasileiros de futebol
ou o temperamento brasileiro.
Tenho certeza de que existe um
grande potencial para os dois se
beneficiarem juntos.
HISTÓRIA - No Brasil é
possível encontrar muita coisa
interessante. Vemos que é um
país muito bonito, com um povo
aberto, bom e amistoso. O Brasil
estará em nossos corações por
toda a nossa vida”, disse o minis-

Solenidade cívica e marcante

Encontro de culturas

tro. Em Teresina de Goiás, onde
os membros da comitiva tcheca,
puderam ver a beleza cênica da
cidade e a exuberante fauna e
flora ainda preservados, disseram
que o local, tem um grande potencial turístico e que no futuro
poderá ser uma das cidades mais
visitadas do Estado. O ministro
Jaroslav Holobrasy, afirmou
que poderá haver trocas entre
os dois países na área cultural e
comercial. O encontro das famílias Bartos foi recíproco à visita
das irmãs Maria Jesus Bartos e
Aurora Bartos a Eslováquia no
início deste ano. As famílias
foram separadas pela segunda
guerra mundial que começou

em 01 de setembro de 1939 e
terminou em 02 de setembro de
1945. O pai da primeira-dama de
Teresina de Goiás, Maria Jesus
Bartos, Pavel Bartos, veio para
o Brasil, onde constituiu sua
família em Brasília. Em seu país,
ficaram os parentes. Depois de
mais de sete décadas de procura,
o jovem Mário Bartos encontrou
nas redes sociais as suas primas
no Brasil, Maria Jesus Bartos e
Aurora Bartos. Assim, nasceu o
encontro entre as famílias Bartos
e o encontro entre as duas nações
em Teresina de Goiás. A visita
dos eslovaquianos ficou registrado no livro de ouro do encontro
entre as Nações

Livro de ouro e emoções

d REGISTRO

Escola de Teresina de Goiás comemora
Dia Nacional da Consciência Negra
Reunião, durante visita à Europa Central

Prefeito Josaquim e Jesus, primeira-dama

O Dia da Consciência Negra é comemorado em 20 de
novembro em todo o território

Evento festivo e cultural

nacional. Em Teresina de Goiás
a data foi comemorada pela
direção da Escola Municipal

Comemoração e consciência

“Tia Longuinha”. A programação teve início às 09horas,
com apresentações de danças

Crianças participam aprendendo cidadania

da Sussa, capoeira, desfile de
crianças, representando a beleza
negra e exposição de trabalhos
realizados pelos alunos. O evento aconteceu sob a orientação
da diretora da escola, Marcilene
Gonzaga e das professoras,
Eliene Marques, Naíldes Serafim, Herika Barbosa, Raimunda
Rabelo, Ameli Soares, Simone
Sodré, Lucimar Oliveira, Eleuza Pereira, Ildaci Marinho e o
professor de Capoeira, “Mestre
Senzala”. “Precisamos agradecer
a toda equipe de merendeiras e
auxiliares, que contribuíram para
a realização do evento”, destaca
a diretora. O objetivo foi levar a
temática para uma perspectiva
crítica, visando conscientizar e
valorizar a importância da data,
aprimorar a leitura e escrita,
ampliando as competências dos
alunos, promover a leitura com
um novo olhar e desenvolver a
criatividade. A data faz referência ao dia da morte de Zumbi dos
Palmares, líder do Quilombo de
Palmares, que lutou para preservar o modo de vida dos africanos
escravizados que conseguiam fugir da escravidão. A importância
da data está no reconhecimento
dos descendentes africanos na
constituição e na construção
da sociedade brasileira, destaca
Marcilene.

Descontração de pessoas antes separadas
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d PROBLEMA

ENEL demora até um ano para atender produtores rurais

E

ntraves ao desenvolvimento do agronegócio em Goiás
pela Enel (antiga Celg) foram
denunciados pelo Sindicato Rural de Cabeceiras, através de seu
presidente, Arno Bruno Weis.
Providências foram solicitadas, inclusive, junto à Agência
Nacional de Energia Elétrica/
ANEEL. Ao fazer a denúncia e
pedir providências, Arno Weis,
frisou que “estão levando mais
de um ano após o pedido inicial
para instalar transformadores
em propriedades rurais e até
mesmo no comércio em geral!”.
Continuando, disse que “como
representante do agronegócio
tem o dever cívico de denunciar
a morosidade no atendimento,
pois, ao que parece a ENEL não
estaria preocupada em reverter
o quadro.
Antes de fazer a denúncia
à Agência Nacional, Arno, tentou por várias vezes resolver a
situação, tratando do assunto
diretamente com a ENEL. Em
correspondência ao titular do

Departamento de Relações
Institucionais, Humberto Eustáquio Tavares Corrêa, em Goiânia, datada de 25 de outubro
de 2018, Weis observou que o
atendimento “não poderia passar de um mês, após o pedido
de uma conexão. Deveria ser
ágil, assim como era antes e
como ocorre em outros Estados,
e até mesmo em países como a
Austrália, 300 anos mais novo
que o Brasil”. Weis frisou ainda
saber das condições adversas
encontradas pela administração
da ENEL, que parecia funcionar
para atrapalhar o progresso,
“mas não podemos parar por
aqui jamais. Temos que imediatamente modernizar, assim
como já foi o atendimento, e
como funciona em outros Estados. Caso haja dificuldades em
fornecer energia, é importante o
interessado tomar logo conhecimento, assim como as entidades
de classe. E se existe dificuldade
de fornecimento, é interessante
fazer incentivar as energias
solares ou eólicas”, concluiu.

Sede da empresa em Formosa. Muitas reclamações

d ORIENTAÇÃO

Papa diz que “não há espaço” para a
homossexualidade nas vidas de padres e freiras
Francisco lembra que na Igreja Católica, padres, freiras e monges fazem votos de celibato.

Francisco. “O assunto é grave”

“A questão da homossexualidade é muito séria”, disse
Francisco, acrescentando que
os responsáveis pela formação
de homens para serem padres
devem ter certeza de que os
candidatos são “humanos e
emocionalmente maduros”
antes de serem ordenados.
Isso também se aplica às mulheres que queiram entrar em
comunidades religiosas femininas para se tornarem freiras.
Na Igreja Católica, padres,
freiras e monges fazem votos
de celibato. Francisco disse

que “não há espaço” para a
homossexualidade nas vidas
de padres e freiras e que a
Igreja deve ser “exigente” na
escolha de candidatos. “Por
essa razão, a Igreja pede que
pessoas com essa tendência
enraizada não sejam aceitas no ministério ou na vida
consagrada”. ‘Melhor deixar
a igreja’, afirma o pontífice
máximo. Ele pede que os homossexuais que já são padres
ou freiras, sejam celibatários e
responsáveis para evitar criar
escândalos.

d ESCÂNDALO

Fiéis defendem bispo e padres mas
prevalece o entendimento de corrupção

Nova audiência foi marcada para o dia 5 de fevereiro e será a última antes da fase de interrogatórios
A Operação Caifás, que
apura desvios de R$ 2 milhões
de dízimos e ofertas na Diocese
de Formosa, ouviu em novembro, testemunhas arroladas
pelos padres e bispo acusados.
Indicadas para defender a inocência dos acusados, as oito
pessoas falaram sobre o caso
de forma a aliviar as acusações.
Segundo o Ministério Público
do Estado de Goiás/MP-GO,
tratam-se de fiéis da Igreja Católica. Foi a quarta audiência
relacionada ao caso. Dos onze
acusados, somente um não
compareceu. Estavam arroladas
13 testemunhas, mas, quatro
foram dispensadas. Além disso,
os advogados, em consenso,
pediram que um padre só fosse
ouvido após as oitivas de duas
testemunhas de acusação, que
serão ouvidas por precatória.
O promotor Douglass Chegury,
responsável pela instalação da

Operação Caifás, disse que nova
audiência foi marcada para o
dia 5 de fevereiro para ouvir
um padre, testemunha que os
advogados consideram como a
principal da defesa. O promotor
observou que após ouvir as oito
testemunhas de defesa em novembro, “não mudou em nada o
entendimento de que havia um
esquema de desvio de dinheiro
na Diocese. “Cada vez mais
a denúncia só ganha força”, é
o que afirmou o representante
do MP. A audiência ocorreu
no Fórum de Formosa, durou
mais de 7h e foi presidida pelo
juiz Fernando Oliveira Samuel,
da 2ª Vara Criminal. Conforme
Chegury, o depoimento do padre em fevereiro é o último ato
antes dos réus começarem a ser
interrogados. A Operação Caifás
foi instalada em 19 de março.
Nove pessoas foram presas na
ocasião: José Ronaldo Ribeiro,

Parte do dinheiro aprendido na operação

bispo de Formosa; Monsenhor Epitácio Cardozo Pereira,
vigário-geral da Diocese de
Formosa; Padre Moacyr Santana, pároco da Catedral Nossa
Senhora Imaculada Conceição,
Formosa; Padre Mário Vieira
de Brito, pároco da Paróquia
São José Operário, Formosa;
Padre Tiago Wenceslau, juiz
eclesiástico; Padre Waldson José
de Melo, pároco da Paróquia

Sagrada Família, Posse; Guilherme Frederico Magalhães,
secretário da Cúria de Formosa;
Antônio Rubens Ferreira e Pedro Henrique Costa Augusto,
empresários, suspeitos de serem
laranjas da organização. Também estão denunciados, Darcivan da Conceição Sarracena,
contador e Edimundo da Silva
Borges Júnior, advogado, que
não foram presos.

É DEVER DO CIDADAO E COMPROMISSO DO PODER
PUBLICO MANTER A CIDADE LIMPA. COLABORES
COM A LIMPEZA. FAÇAMOS TODOS A NOSSA PARTE!

ALVORADA DO NORTE SE
DESENVOLVE A CADA DIA!

“A LIMPEZA
URBANA É UMA
RESPONSABILIDADE
DE TODOS”

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALVORADA DO NORTE
ADMINISTRAÇÃO 2017/2020

ADMINISTRAÇÃO 2017/2020

ADMINISTRAÇÃO
2017/2020
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TODOS OS ENVOLVIDOS NAS REPORTAGENS, TÊM O DIREITO ÀS RESPOSTAS NESSE JORNAL

Engenheiro de Formosa é
acusado pelo MP de vários crimes
ligados a vereador e servidores
da Câmara de Planaltina

A

pós ficar por mais
de 20 dias preso o engenheiro
civil, André José de Araújo,
dono da empresa Aseng,
Engenharia e Construtora,
com sede em Formosa, foi
solto, mas continua arrolado
na denúncia do Ministério
Público de Goiás/MP-GO e
no foco da Justiça da Comarca de Planaltina de Goiás. O
caso é complexo e segundo
o MP, envolve falsificações
de assinaturas e documentos
em licitações realizadas pela
Câmara de Planaltina de
Goiás, que envolve ainda o
ex-presidente da casa, André
Luiz Magalhães, o “Pastor
André” e quatro servidores.
Na denúncia oferecida à Justiça pelo MP, consta que o

André Araújo. Respondendo em liberdade

d DESDOBRAMENTO

Operação Mãos à Obra
volta a Formosa no final
de novembro e prende
assessor da câmara local

engenheiro André, em conluio
com o vereador e os funcionários, fraudaram o procedimento licitatório, de modo a
garantir que a empresa Aseng,
fosse a vencedora da carta
convite para garantir a obra de
reforma e adequação da sede
da câmara, que foi contratada
pela quantia de quase R$ 150
mil. Segundo o MP, trata-se
de uma associação criminosa,
que se utilizou, entre outras
coisas, de empresa de fachada
e que está sendo enquadrada
nos crimes de falsificação de
documento público, falsificação de documento particular,
falsidade ideológica, fraude à
licitação e peculato. O Jornal
Tribuna News teve acesso a
toda ampla denúncia, apresentada à Justiça em 50 páginas.

d ENROSCO

Funcionário do Banco do Brasil em
Formosa é preso e logo depois liberado
após assinar confissão e pagar R$ 30 mil

Um acordo de não perseguição penal com o Mi-

nistério Público de Goiás/
MP-GO, livrou da cadeia e
possibilitou a liberação do
funcionário da agência do
Banco do Brasil em Formosa, Noel de Oliveira, um dos
investigados da Operação
Mãos à Obra, deflagrada em
Formosa na madrugada do
dia 29 de novembro. Noel,
foi preso em cumprimento
a mandado de prisão e logo
depois concordou com a
proposta feita pelo promotor Rafael Simonetti, da 4ª
Promotoria de Planaltina
de Goiás, responsável pela
investigação, e foi solto. O
acordo apresentado pelo MP,
foi o de confissão da prática
do crime de corrupção passiva pelo investigado, com a
aplicação, como punição, de
uma pena restritiva de direitos. A pena, nesse caso, foi

de pagamento do valor de R$
30 mil, referentes a 10 vezes
o valor do que foi obtido de
vantagem ilícita (ou seja, R$
3 mil). Esse acordo foi homologado pelo Judiciário. Nesta
fase da operação, que apura
irregularidades em contratos
da Câmara Municipal de
Planaltina de Goiás, os mandados de prisão e de busca e
apreensão foram cumpridos
em Formosa. Foram duas
ordens judiciais de prisão e
duas de busca e apreensão,
cumpridas nas casas de Noel
e do ex-gestor de contratos
da câmara, Fábio José Rodrigues. Durante as investigações, o MP detectou que
Fábio, utilizou sua ligação
com o servidor do Banco do
Brasil para descontar cheques
da câmara, com fraude no
endosso para sacar dinheiro
em espécie e repasse de uma
porcentagem para Noel.

Noel, volta ao banco depois de confessar

d POSITIVO

Em Formosa detentos precisam cantar hino
nacional em presídio estadual

Evento cívico dentro da cadeia

A diretoria de administração penitenciária do Presídio Estadual de Formosa,
instituiu o dia cívico no
presídio. Com isso, todos
os presos precisam estar
uniformizados e devem ter
atitude de respeito, durante a
execução do Hino Nacional
Brasileiro. Essa prática, deve
acontecer pelo menos uma
vez por semana, em posição

de respeito à Bandeira Nacional, nas segundas-feiras,
sempre no período matutino.
O objetivo é a demonstração
de comprometimento com o
cumprimento da pena e sua
finalidade ressocializadora,
resgatando o conjunto de
princípios éticos, morais e
cívicos para o reingresso
às ruas de forma justa e
digna, embasados no dever

de honestidade, respeito
aos símbolos nacionais, o
patriotismo a cidadania e a
indispensável conscientização do papel social do indivíduo perante a sociedade e
a família. “A iniciativa foi
dos diretores do presídio
com apoio do Ministério
Público, através do promotor
de Justiça Douglas Chegury.
Segundo ele, mesmo o preso
estando privado da liberdade, ele é um membro da so-

ciedade e não deixou de ser
um cidadão, que no momento certo será reintegrado a
esta própria sociedade”. “A
ausência deste sentimento de
nacionalidade, de grupo, no
meu modo de ver, é que faz
com que o reeducando busque fazer parte de facções
criminosas. O ser humano
tem esta necessidade de se
sentir fazendo parte de algo
maior que ele mesmo”, completa Douglas Chegury.

CHARRUA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA, CNPJ:
37.031.044/0001-99, torna público que requereu à Superintendência de Meio Ambiente de Formosa-GO, SEMMA,
a Licença Ambiental de Funcionamento (Renovação), para
atividade de Comércio atacadista de defensivos agrícolas,
adubos, fertilizantes e corretivos do solo, localizada no endereço, Avenida Maestro João Luis do Esp. Santo, n° 768,
Formosinha, Formosa-GO. Não foi determinado Estudo de
Impacto Ambiental.

Fábio. Detido por cinco dias e respondendo

O Ministério Público
de Goiás/MP-GO deflagrou
na madrugada do dia 29 de
novembro mais uma ação
da operação batizada de
“Mãos à Obra”, para apurar
irregularidades em contratos
na Câmara Municipal de
Planaltina de Goiás. A nova
ação dessa operação, aconteceu em Formosa, onde
foram cumpridos quatro
mandados, dois de prisão e
dois de busca e apreensão,
em residências do ex-gestor
de contratos da Câmara de
Planaltina de Goiás, Fábio
José Souza Rodrigues, atual assessor de imprensa da
Câmara de Formosa e de

um funcionário do Banco
do Brasil, Noel de Oliveira,
irmão do vereador formosense, Jurandir de Oliveira.
Segundo a denúncia, apresentada pelo promotor de
Justiça, Rafael Simonetti
Bueno da Silva, da 4ª Promotoria de Planaltina de
Goiás, durante as investigações, o MP detectou que Fábio, utilizou-se de ligações
com o servidor do Banco
do Brasil para descontar
cheques do Legislativo de
Planaltina, com fraude no
endosso para sacar dinheiro
em espécie e repasse de
uma porcentagem para o
bancário.
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Cerveja Aracê chega aos
12 anos na chapada
O

Soledade e “Manolo”. Responsáveis pelo trabalho

Parte da equipe no local de fabricação

d OPÇÃO

Chileno Manuel
Alejandro Murga
Medina, mais conhecido como “Manolo”, comemorou com convidados e
familiares, o aniversário de 12
anos da fábrica de cerveja artesanal. Manolo conta que está feliz
com a cervejaria, um projeto que
deu certo. A doze anos, Manolo
trocou a agitada Santiago do
Chile, pela interiorana cidade de
Cavalcante. A Aracê Cervejas
Especiais, é a primeira cervejaria
da Chapada dos Veadeiros, e uma
das primeiras do Estado de Goiás. Desde 2006, tem trabalhado
no desenvolvimento de cervejas
que tenham as características da
região, incluindo em suas receitas
a delicadeza do Cerrado, a pureza
das águas e a alegria das pessoas.
“Esses elementos têm nos motivado a sempre melhorar e proporcionar aos amantes e curiosos
do mundo da cerveja, produtos de
qualidade, aroma e sabores exclusivos”, explica o mestre cervejeiro
“Manolo”. Com o comando de
fabricação dividido com Soledade
Ramirez, a Cervejaria Aracê criou
algo único e inusitado, o sabor da
chapada com o toque do Chile.
SABORES - Durante esses
anos de produção a Aracê (Nascer do Dia, Aurora, Canto dos
Pássaros pela Manhã, Novo Ama-

nhecer), passou de uma cerveja artesanal, feita com o conhecimento
de “Manolo” com mais de 18
anos de experiência na produção
de cervejas no Chile, para uma
cerveja autentica e de sabor único. Em 2018, a Aracê apresentou
uma nova marca, novos rótulos e
mantendo o sabor mais genuíno
da Chapada dos Veadeiros, oferecendo uma explosão sensorial. A
fabricação inclui cervejas clara,
escura e sem álcool, chopp claro
e chopp escuro, feitos sob o sabor
do lúpulo e 100% malte, vindo de
Guarapuava/PR e importado da
Alemanha (escuro). A água vem
do Córrego Tapuio. O processo
leva até oito dias para o produto
ficar pronto. “A nossa cerveja tem
alta fermentação, sem corante ou
aditivo químico. E a água é ótima

Novo visual da marca

para esse tipo de bebida”, ressalta
o mestre cervejeiro. Em seus experimentos para desenvolver a sua
cerveja, Manolo usou frutos do
cerrado. Um deles, o baru, rendeu
a mais recente novidade, feita da
castanha da fruta.

Serviço:
Cervejaria Artesanal
Aracê Ltda
Estrada para Colinas do Sul,
Km 1 (1km de terra).
Tel: (62) 998042501
Cavalcante/GO

Detalhes que chamam a atenção

Pousada Touro Bravo é o novo destino
turístico na Chapada dos Veadeiros

Entrada da fazenda, local agradável

Acomodações apropriadas

Localizada no município de
Teresina de Goiás, na Chapada

dos Veadeiros, a Pousada Touro
Bravo é o mais novo atrativo

Ambientes preparados para o visitante

Locais de descanso e paz

turístico da região. A magia do
lugar causa uma experiência

única do ser humano com a natureza. A propriedade fica há 11Km
da cidade de Teresina, no sentido
Alto Paraíso. São quartos individuais, com camas de solteiro e
casal, que misturam a rusticidade
do mato com o conforto de uma
pousada moderna. Os ambientes
são arejados e aconchegantes
com TV, internet wi-fi e banheiro privativo. A Fazenda Touro
Bravo possui cachoeiras, trilhas,
camping com banheiros, quadra
esportiva, cabanas de madeira e
salão para eventos. A tranquila
pousada, aproxima os hóspedes da natureza, seja propondo
caminhadas ou banho de rio e
cachoeirinhas. O clima do lugar
é relaxante, após um dia de atividades físicas, fazer uma deliciosa
refeição com comidas típicas da
região, contemplando a paisagem, tomando um bom vinho ou
sucos naturais, aproveitando o
tempo de qualidade em casal ou
família. Os produtos são orgânicos, cultivados na região e tudo
é preparado no fogão à lenha. O
café da manhã é um banquete. As
sobremesas são um espetáculo à
parte. Os doces divinos. Diárias
com alimentação inclusa.

Serviço:
Pousada Touro Bravo
Informações e reservas
(61) 98292413
Teresina de Goiás

Armazém Baiano - O Pioneiro
de Teresina de Goiás
Secos & Molhados e Venda de
Móveis em Geral - O Menor Preço da
Cidade e Atendimento de Qualidade!
Av. Pedro Alvares Cabral
Centro - Teresina de Goiás

