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Secretário estadual de Saúde passa a conhecer 
centros médicos da região mas não visita Formosa

Abandono de Ernesto:  renúncia em 
Formosa não foi bem aceita 

n DECISÃO

População reagiu de forma negativa à decisão do ex-prefeito 
de desistir do cargo. Gustavo Marques assume em meio a 

grandes dificuldades financeiras do município

O ex-prefeito de Formosa, 
Ernesto Roller/MDB, após dois 
anos de mandato, renunciou ao 
cargo para assumir a secretaria 
de Governo na gestão do go-
vernador de Goiás, Ronaldo 
Caiado/DEM.  Várias versões 

não oficiais dessa decisão surgi-
ram, mas a oficial, que partiu do 
ex-prefeito, foi a de que estaria 
aceitando o convite do gover-
nador, então eleito. A verdade é 
que Caiado, esteve em Formosa 
no final do ano passado, em um 

sábado, logo pela manhã, onde 
no gabinete do prefeito, na 
presença de dezenas de pessoas, 
fez formalmente o convite para 
que o então prefeito, assumis-
se o cargo, que foi aceito por 
Ernesto.  

Gestão pública no Sítio d`Abadia muda realidade do município em dois anos

Presidentes de câmaras da 
região se enrolam com a Justiça  

Justiça da Comarca de 
Planaltina de Goiás, decreta 
prisões, aciona, afasta e vai 
sentenciar, servidores, pre-
sidente e ex-presidente de 
câmaras municipais na região.  
O envolvimento em irregula-
ridades, segundo o Ministério 
Público/MP, de André Luiz 
Magalhães o “Pastor André”, 
ex-presidente da Câmara de 
Planaltina de Goiás e de Ro-
berto Márcio de Morais de 
Castro, ex-presidente da Câ-
mara de Água Fria de Goiás, 
fizeram com que o juiz, Alano 
Cardoso e Castro, decretasse a 
prisão de André e o afastamen-
to de Roberto. 
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n PROGRESSO

Em dois anos na prefeitura 
de Sítio d`Abadia o prefeito, 
Weber Reis Lacerda, têm in-
vestindo em áreas estratégicas. 
São ações que geram resultados 
positivos para a população.  A 
reconstrução da infraestrutura 
da cidade é um dos desafios 
enfrentados pelo prefeito e sua 
equipe de trabalho, que já tem 

proporcionado melhorias consi-
deráveis à sociedade.  Lacerda, 
que exerce seu segundo manda-
to no Sítio d`Abadia, tem ampla 
experiência de serviços presta-
dos e junto com seu secretaria-
do, decidiu trabalhar com foco 
no desenvolvimento, cortando 
despesas e economizando. 

n NECESSIDADE

O secretário da Saúde de 
Goiás, Ismael Alexandrino, este-
ve no final de janeiro em Posse, 
para uma visita nas unidades de 
saúde que o município dispõe. 
Com o argumento de promover a 
universalização dos atendimentos 
para a população da região, Isma-
el conheceu na cidade a Unidade 
de Saúde Especializada/USE, 
que tem 92% da obra executada. 
Em Formosa são três grandes 
obras que estão abandonadas e 

já se deteriorando. O Centro de 
Especialidades em Reabilitação/
CER, Centro de Atenção Psicos-
social/Caps III e o Ambulatório 
Médico de Especialidades/AME, 
todos na saída para Planaltina de 
Goiás. O secretário, informou que 
quer conhecer todas as unidades 
de saúde em obras, a fim de se 
inteirar das potencialidades de 
cada município, para que possam 
contribuir com a regionalização 
da Saúde.

Ernesto e Gustavo. Novo prefeito recebe situação complicada André. Preso Márcio de Morais. À caminho 

CER em Formosa. Obra de milhões abandonada  

Lacerda administrando para todos 

Espaço adequado para práticas saudáveis

Novo visual no São Vidal

Unidade de saúde atendendo 
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Bomba 
Preço da gasolina em Brasília chega a R$ 3,65. Em Formosa 

a média é de R$ 4.249. Na região o susto com os valores é ainda 
maior. Em Posse, R$ 4.769 e Campos Belos o litro a R$ 4, 790. 
Esses valores são do final de janeiro desse ano.  O combustível 
mais em conta na capital federal, depois de chegar a mais de 
R$ 5,00 no ano passado, mostra que o preço da gasolina no 
DF está caindo a cada dia, enquanto que em Goiás a tendência 
é de aumento ,

Deficientes  
Chega a ser inacredi-

tável, que passados mais de 
30 dias da administração de 
Ronaldo Caiado em Goiás, 
nenhum formosense, seja 
vereador, presidente de par-
tido, ex-candidato, ou qual-
quer outro tipo de liderança, 
ter sido recebido no Palácio 
Pedro Ludovico Teixeira. Nin-
guém foi a Goiânia, procurar 
ou reivindicar benefícios para 
os cerca de 120 mil goianos 
que residem naquela que é 
considerada uma das princi-
pais cidades do Estado, e que 
deu votação expressiva ao então candidato a governador Caiado.

Diferente 
Após um mês de novo governo, Formosa continua como se 

estivesse no governo antigo. Ou seja, cada vez mais longe de 
Goiânia. No mês passado, a cidade de Posse, recebeu a visita 
do secretário estadual de Saúde. Foi conhecer a estrutura de 
atendimento, ao lado do prefeito, Wilton, super adversário de 
Caiado. Já Formosa, do aliado Roller, não recebeu a visita de 
nenhum auxiliar direto do governador. 

Escora 
A dependência política e administrativa da classe represen-

tativa de Formosa, antes era baseada na figura do ex-prefeito, 
“Tião Caroço, que perdeu a pose e o poder palaciano. Agora, essa 
mesma classe, vive nas hóstias do também ex-prefeito, Ernesto 
Roller, que tem mais no que se preocupar, do que tentar resolver 
alguma coisa para Formosa. 

Colocação 
Essa triste dependência é que faz de Formosa um município 

de terceira, renegado a uma posição política de desprestigio. A 
ida de Ernesto para o governo de Caiado, não tem nada a ver 
com a posição geográfica ou social de Formosa, ou com o recon-
hecimento de Caiado à importância da cidade. Tem a ver com a 
insistência de Ernesto em querer fazer parte do governo e com a 
cota do MDB goiano dissidente, que de pronto resolveu apoiar a 
candidatura de Caiado em detrimento ao emedebista Daniel Vilela.

Regresso 
A verdade precisa ser dita. Ernesto Roller, desde a vitória 

de Caiado no dia 07 de outubro do ano passado, quis voltar 
para Goiânia, cidade natal de sua mulher. Ernesto, em 2016, 
aproveitou a baixíssima aprovação do então prefeito de For-
mosa, Itamar Barreto, para se eleger prefeito com 38,915 votos 
– maior votação obtida por um candidato a prefeito na história 
de Formosa – eleito, abandonou o cargo de deputado estadual, 
dado a ele também pelos formosenses e se transferiu para a 
Praça Rui Barbosa. Passados menos de dois anos, fez o trajeto 
de volta e hoje despacha no 6º andar do Palácio Pedro Ludovico 
Teixeira no Setor Sul.  

Prioridade 
Ernesto, na verdade abandonou os interesses de Formosa 

por duas vezes. Uma quando deixou a Assembleia Legislativa de 
Goiás no final de 2016 para ser prefeito e agora no finalzinho 
de 2018, abandonando o cargo de prefeito, para ser secretário. 
Milhares de eleitores já se manifestaram em redes sociais com 
reprovação, dizendo que não esquecerão a atitude do advogado. 

Desilusão 
Desfecho meio inesperado para o aproveitamento do ex-

secretário de Finanças de Formosa, “Guto Araújo”, que logo 
após as eleições de outubro passado, foi anunciado para ocupar 
cargo importante no governo estadual. Na verdade, “Guto”, que 
foi o candidato a deputado estadual, bancado pelo ex-prefeito 
Ernesto nas eleições de 2018, não acompanhou o seu mentor 
nas articulações, não conseguiu se destacar pessoalmente e 
principalmente, esperou que alguém se lembrasse dele nas es-
colhas de poder. Acabou sendo nomeado como chefe de gabinete 
de Ernesto na Segov.   

Colocação 
Até o momento, com a posse do vice, Gustavo Marques, no 

cargo de prefeito em Formosa a única mudança na administra-
ção e no quadro de funcionários da prefeitura, foi a nomeação 
do pai de Gustavo, o engenheiro civil, Elmo Abadio, para o cargo 
de superintendente de Obras, que apesar de não ter o título, 
possui status de secretário. No resto a estrutura da prefeitura 
continua a mesma.  

Débito 
Para quem acha que Formosa saiu prestigiada com a nomea-

ção do ex-prefeito, Ernesto Roller para o cargo de secretário de 
Governo. Essa coluna lembra que a Segov, não tem orçamento e 
portanto não consegue gerir recursos para beneficiar com obras 
qualquer município. 

Crédito 
Prestigiado mesmo, ficou o município de Santa Terezinha de 

Goiás, com 10 mil habitantes. O então prefeito, Marcos Ferreira 
Cabral, 49 anos, formado em Gestão Pública, técnico em Minera-
ção e em pavimentação asfáltica, foi escolhido por Caiado para 
comandar a poderosa secretaria da Mulher, do Desenvolvimento 
Social, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e do Trabalho, 
a chamada secretaria Cidadã. 

Lugar 
Também emedebista o prefeito de Catalão, Adib Elias, disse 

e reafirmou que pretende disputar a reeleição e que tem compro-
misso com os moradores da cidade. Sentado em seu gabinete da 
prefeitura, que receberá em 2019, algo em torno de 500 milhões 
de reais em impostos gerados por mineradoras e fábricas instala-
das no município, Adib recusou o convite de Caiado para presidir 
a Agetop.  

Condição 
O vestibular de Medicina, realizado no dia 14 de janeiro no 

Campus de Formosa da Universidade de Rio Verde/UniRV, instalada 
no Centro da cidade no antigo prédio do Colégio Diocesano do 
Planalto e também no novíssimo prédio da IUFA, próximo à Iesgo, 
precisa ser entendido. O curso não é público. É particular, com men-
salidades que poderão chegar a 7 mil reais. Portanto não se trata 
de um curso para a classe pobre da população. De qualquer forma, 
trará inúmeros benefícios para a realidade de Formosa e região. 

Voltas
Passou à história política de Formosa o fato da exoneração 

do atual prefeito, Gustavo Marques, do cargo de secretário de 
Assuntos Econômicos, Meio Ambiente, Agricultura e Turismo do 
município, feita pelo ex-prefeito, Ernesto Roller. O fato é que Gustavo 
foi repreendido por Ernesto pelo simples fato de uma confusão 
ocorrida em rede social. No final ninguém se prejudicou, nada ficou 
provado e sequer ouve apuração dos fatos. A única vítima acabou 
mesmo sendo o então vice-prefeito, que em menos de 4 meses 
depois, se tornou necessário para assumir a prefeitura. 

Fora 
Já no início de 2019 uma medida transloucada de funcionários 

comissionados e concursados da prefeitura, foi promovida no 
Setor Abreu, onde homens e máquinas chegaram derrubando con-
struções feitas nos fundos dos muitos barracos, frutos de invasão 
em área de propriedade do Governo federal, nas imediações do 
aeroporto. Autorizada pelo ex-prefeito Ernesto, que nem era mais 
prefeito o chefe da defesa civil, pago para auxiliar e dar suporte 
em casos de dificuldades sociais, resolveu, mesmo sem informar 
o atual prefeito, dar prejuízos a quem já não tem quase nada. 

Posição 
O presidente da Câmara de Vereadores de Formosa, Ed-

mundo Dourado, que exerce o seu terceiro mandato e o quarto de 
presidente do Legislativo local, é atualmente o segundo na linha 
sucessória da prefeitura. “Mundim” é quem assumiria o posto de 
prefeito na falta de Gustavo Marques. Muito boato foi gerado em 
torno desse fato. No início, logo após Ernesto Roller tornar público 
que sairia do mandato, muitos chegaram a afirmar que o vereador 
seria o prefeito. Ele por sua vez, pelo menos publicamente, nunca 
disse nada parecido. O fato é que duas coisas tiram um prefeito 
do cargo: a Justiça e a câmara. 

Cotas  
“Mundim”, que administra uma receita de aproximadamente 

600 mil reais por mês na Câmara de Formosa, destacou recente-
mente no gabinete de Gustavo Marques, na prefeitura que a 
parceira Executivo/Legislativo está mantida.  E para constar, o 
contrato entre a câmara e o advogado assessor jurídico, passa dos 
153 mil reais para o ano. Klayton Rafael Moreira é o advogado que 
receberá quase 13 mil reais por mês. Já  a empresa  Informacon 
3 e Contabilidade, está contratada por nove mil reais por mês. Ou 
seja, 108 mil até o final do ano. As diárias pagas pela câmara para 
viagens a Goiânia, está estipulada em R$ 421,20 e R$ 280,80 
para Brasília, demais municípios de outros estados e cidades do 
interior de Goiás.

Juízo 
Uma esperança de Justiça para os impunes malfeitores ad-

ministrativos de Formosa está à vista. Sairá do Ministério Público 
a autoridade, que pelo histórico recente, revolve casos assim. Na 
última década e por mais tempo passado, tanto no Executivo, 
como no Legislativo os mais atentos e informados têm visto ver-
dadeiros absurdos acontecerem sem que medidas e punições 
sejam promovidas.  

Vaga 
Em fevereiro, saiu Pedro Chaves e entrou José Nelto, no 

posto de representante de Formosa no Congresso Nacional. Por 
cinco mandatos e com mais foco nos últimos três, Pedro Chaves 
encarnou essa tarefa. Nesse ano e nos próximos três, Nelto, eleito 

deputado federal com 61.809 votos, dos quais, 3.971, saíram de 
Formosa, afirmou ser um irmão de Gustavo Marques e Ernesto. 
Ele deverá ser o para-choque das questões formosenses. Segundo 
disse, Formosa foi a primeira cidade visitada por ele em 2019. 
Nelto colocou o gabinete 703, 7º andar, no anexo IV da Câmara 
dos Deputados à disposição. A conferir!  

Rombo 
Ernesto no dia que deixou a prefeitura, disse para todos na 

sala da presidência da câmara que a previdência municipal não 
aguenta três meses. Ou seja, está “quebrada”. A pergunta que 
todos os vereadores deveriam fazer, ecoando o coro da população 
é a seguinte: Onde estão os milhões da previdência municipal de 
Formosa? Os ex-prefeitos, Pedro Ivo e seus secretários de Adminis-
tração, Abílio Siqueira e Argentina Martins; além de Itamar Barreto 
com seus secretários, Rodrigo Natividade e Marcelo Magalhães 
precisam dizer. 

 

Motivos 
Folha de pagamento de funcionários, fornecedores, encargos, 

renegociações de dívidas e precatórios, são alguns dos problemas 
que qualquer prefeito enfrenta em Formosa. Esses são os prob-
lemas, somados à baixa capacidade administrativa e eficiência 
de seus gestores no últimos anos, que têm feito de Formosa um 
município que deixa muito a desejar na oferta de qualidade de 
vida para seus moradores. 

Paralisia 
É absurda a atuação da 6ª Promotoria de Justiça de Formosa.  

Sem rendimento e sem atuação o ainda titular promotor de Justiça 
se especializou em deixar o tempo passar. Denúncias recebidas 
por João Paulo Cândido, contra o poder público não andam. Ele, 
João Paulo, corre o risco de uma eventual substituição e nesse 
caso, se acaso o seu sucessor tiver o que apurar e denunciar, 
como é que fica? 

Fervura 
Ernesto já vivia um inferno astral quando estava na Prefeitura 

de Formosa. O dia-a-dia era de problemas para resolver. Problemas 
de toda a espécie. O grau de tensão era nítido nas suas expressões 
faciais e na quantidade de cigarros que fumava. Ele não escondia 
isso. Agora em Goiânia, depois de achar, talvez, que sairia desse 
inferno, o que está acontecendo é que na verdade o ex-prefeito 
vive uma segunda fase dessa quentura política. Ser secretário de 
governo em Estado à beira do colapso financeiro e com muitos 
opositores políticos, conhecedores e geradores dos problemas, 
não deve ser fácil.  

Fatos 
Funcionários da prefeitura, lotados na ação social do mu-

nicípio, dizem que a ex-primeira dama, Polyanna e secretária, se 
especializou em dar beijinhos nos velhinhos em eventos festivos. 
Caroline Cichetti, nova secretária e casada com o prefeito Gustavo, 
precisa se atentar à isso. O que todos querem e precisam, são 
condições melhores para viver.  

Reserva 

Na audiência pública, realizada na câmara, para discutir o 
grave problema da Lagoa Feia o prefeito de Formosa, Gustavo 
Marques e o superintendente de Meio Ambiente, Ian Thomé (foto), 
disseram que a prefeitura tem o dinheiro para resolver os prob-
lemas da Mata da Bica, Lagoa Feia e Parque Ecológico do Abreu. 
Esse dinheiro está na conta desde o mandato anterior, ainda em 
2015, quando o município foi ressarcido em 2 milhões de reais 
por danos ambientais cometidos por uma empresa. Hoje esse 
valor está em torno de R$ 2,3 milhões.

    

Secura 
Essa geração de formosenses pode passar à história como 

a que mais usufruiu, visitou e degradou a Lagoa Feia. Prefeito, 
secretários, vereadores, conselho de turismo, empresários, imp-
rensa e população em geral, podem ser responsabilizados pelo 
desaparecimento do mais importante atrativo turístico urbano do 
município. A lagoa está acabando e só não vê, quem não quer.  
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n REALIDADE

Mesmo com pouca estrutura na secretaria de
Infraestrutura Genedir continua disposto e trabalhando
O vereador licenciado 

e atual secretário de 
Infraestrutura, do 

município de Formosa, Genedir 
Ribas, responsável pela conser-
vação de estradas, limpeza e ilu-
minação pública, tem enfrentado 
dificuldades para desenvolver um 
trabalho satisfatório, diante da 
falta de estrutura disponível na 
garagem da prefeitura. Municí-
pio extenso e com grande malha 
viária, Formosa sempre teve 
dificuldades nesse setor. Genedir 
afirma que hoje a prefeitura conta 
com apenas duas patrolas e que 
as duas estão com problemas e 
precisam de reparos. Ele explica 
que as duas máquinas, que pode-
riam ajudar no trabalho de recu-
peração das estradas, já saíram de 
linha o que dificulta a aquisição 
de peças e manutenção. Mesmo 
assim, ele destaca que vai conse-
guir recuperar as duas em breve, 
com o auxílio da câmara de 
vereadores, que destinou como 
forma de devolução de dinheiro 
ao Executivo - repassados através 
do duodécimo de 2018 - a quantia 
necessária para a recuperação das 
duas máquinas. Ele lembra que o 
serviço de melhoria em estradas, 
realizado desde que assumiu a 

secretaria, foi feito com uma pá 
carregadeira, veículo que não 
é indicado para essa atividade.  
Genedir realizou na primeira 
quinzena de janeiro um levan-
tamento criterioso das condições 
das pontes, tanto municipais 
como estaduais, constatando 
que a grande maioria precisa de 
reparos e recuperação. O secre-
tário afirma também, que apesar 

das dificuldades enfrentadas 
até agora, está otimista com o 
atual prefeito, destacando que 
Gustavo Marques está disposto 
a fazer o que for necessário para 
o desenvolvimento do muni-
cípio, além da participação do 
ex-prefeito, Ernesto Roller, na 
secretaria de Governo do Estado, 
que favorece Formosa com os 
benefícios canalizados.  

Ronaldo Caiado apresenta pacote
de medidas duras em Goiás

Os goianos ainda aguardam que o governador seja mais gestor do 
que político. Já o senador eleito Kajuru, critica o início de governo 

Roller afirma que “Goiás na Frente” foi um
grande estelionato do governo passado

Ernesto decide arriscar 
carreira política ao desistir 
da Prefeitura de Formosa

Reação da população foi a pior possível diante da decisão do ex-prefeito

n DIFICULDADES

O governador Ronaldo 
Caiado /DEM, tentou explicar 
para deputados estaduais na 
segunda quinzena de janeiro, 
os pacotes de austeridades que 
criou junto com sua equipe de 
trabalho. Caiado apresentou os 
projetos da reforma adminis-
trativa, decreto de calamidade 
financeira e a Lei Orçamentá-
ria Anual. Ainda usando um 
discurso político o ex-senador 
afirma que se curva às decisões 
da Assembleia Legislativa a 
quem cabe validar ou não os de-
cretos e projetos apresentados.  
Perguntado sobre possíveis 
greves de servidores estaduais 
por conta do não pagamento 
de salários, o governador diz 
acreditar na compreensão e no 
entendimento dessas pessoas 
de que o governo está fazendo 
tudo para organizar as contas 
do Estado. Caiado, dentro da 
assembleia, foi obrigado a 
ouvir gritos de caloteiro de 
servidores públicos. O senador 
eleito Jorge Kajuru, afirma que 
o pacote anunciado, demonstra 

“calamidade política”. Ele disse 
ainda que Caiado era sabedor 
que a situação do Estado esta-
va grave e que ele deveria ter 
pedido intervenção federal no 
ano passado, mas que “preferiu 
seguir com a campanha políti-
ca”. Diz também que folha de 
pagamento é direito adquirido 
pelo trabalhador, que não é 
responsável pelos crimes de 
Marconi Perillo e José Eliton 
e nem pelos erros de Caiado 

nesse início de governo. Kajuru 
lembra que o governador deve-
ria ter reunido os 150 maiores 
pagadores de impostos de Goiás 
e acertar um adiantamento, que 
quitaria tudo e parcelaria com 
os ricos. O senador destaca que 
parcelar salário é piada, dizendo 
que Caiado e os seus secretá-
rios, “que ganham mais de 30 
mil mensais”, nunca aceitariam 
parcelar os seus. 

n PREOCUPAÇÃO

O secretário de Governo de 
Goiás, Ernesto Roller, tem dito, 
sempre que tem oportunidade, 
que o programa “Goiás na Fren-
te”, lançado pelo ex-governador, 
Marconi Perillo e mantido pelo 
também ex-governador, José 
Eliton, foi o maior estelionato 
cometido contra prefeitos na 
história de Goiás. Lançado em 
março de 2017, o “Goiás na 
Frente” prometia o investimento 
de R$ 6,9 bilhões em obras e 
outras ações até o fim de 2018. 
De acordo com Roller, foram 
firmados convênios na ordem 
de R$ 513 milhões e apenas 
32% desse valor foram pagos 
pelo Governo de Goiás. “Esses 
convênios foram uma forma de 
escravizar prefeitos, de torná-los 

reféns. Disseram que havia di-
nheiro e não havia”, afirma. Para 
tentar saldar os R$ 350 milhões 
devidos desses convênios, o go-
verno de Ronaldo Caiado, deverá 
discutir uma saída jurídica com 
os prefeitos. Ernesto, no entanto 
já adiantou que diante da dificul-
dade financeira, pela qual passa 
o Estado, não há previsão para 
quitação das parcelas do progra-
ma. Em praticamente todos os 
municípios da região, existem 
obras e projetos dependentes 
desse dinheiro prometido pelo 
governo passado. São obras de 
asfalto, pontes, estradas, prédios 
diversos, escolas, e todo tipo de 
benefício que os prefeitos pro-
meteram para os cidadãos e que 
agora podem não sair. 

n DECISÃO

O ex-prefeito de Formosa, 
Ernesto Roller/MDB, após 
dois anos de mandato, pediu 
a renúncia do cargo, para as-
sumir a secretaria de Governo 
na gestão do governador de 
Goiás, Ronaldo Caiado/DEM.  
Várias versões não oficiais 
dessa decisão surgiram no final 
de dezembro e início de janeiro, 
mas a oficial, que partiu do ex-
-prefeito, foi a de que estaria 
aceitando o convite “insistente” 
do governador, então diploma-
do. A verdade é que Ronaldo 
Caiado, esteve em Formosa no 
final do ano passado, em um 
sábado, logo pela manhã, onde 
no gabinete do prefeito, na pre-
sença de dezenas de pessoas, fez 
formalmente o convite para que 
o então prefeito, assumisse o 
cargo em Goiânia, que foi aceito 
por Ernesto. Na capital, princi-
palmente dentro da assembleia 
legislativa a informação que 
se tem é que Ernesto, chegou 
a fazer uma certa pressão para 
que Caiado fizesse o convite 
e a nomeação. Aliados do ex-
-prefeito afirmam que a entrada 
de Ernesto no governo, se deu 
diante da aprovação da ala 
do MDB goiano que apoiou a 
candidatura de Ronaldo Caiado 
— rompendo com o deputado 
federal Daniel Vilela, candidato 
derrotado a governador pelo 
MDB. O assunto tomou conta 
de Formosa desde o final do 

ano passado. A grande maioria 
dos comentários são negativos 
a respeito de Ernesto.  Eleito 
com 38.915 votos, quase 70% 
dos eleitores que votaram na 
eleição de 2016 o advogado e 
ex-deputado estadual por três 
mandatos, fez uma campanha 
pregando a moralidade e afir-
mando que seria o melhor pre-
feito da história de Formosa. 
Na realidade o que aconteceu 
é que no final do segundo ano, 
Ernesto alcançou uma das 

piores rejeições dos últimos 
anos, comparada às rejeições 
dos últimos dois prefeitos, 
Itamar Barreto e Pedro Ivo. No 
dia 22 de dezembro a saída do 
então prefeito, para assumir 
um cargo no governo estadual, 
foi confirmada e no sábado 
seguinte, dia 29 de dezembro, 
também pela manhã, renun-
ciou para que o vice-prefeito, 
Gustavo Marques de Oliveira 
assumisse para um período de 
dois anos. 

Secretário Genedir.” Estamos tentando” 

Máquinas paradas e manutenções caras

Kajuru e Caiado já mostram diferenças 

Ernesto trocou Formosa pela capital

Eliton. Tristes lembranças 
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d ENTROSAMENTO

Prefeito Gustavo se reúne com representantes de bairros 
e assentamentos rurais fortalecendo comunicação  

Uma das primeiras 
medidas tomadas 
pelo prefeito de 

Formosa, Gustavo Marques, 
quando assumiu o mandato no 
final de dezembro, foi convidar 
todos os presidentes de asso-
ciações de bairros, para uma 
reunião no auditório da prefei-
tura. O objetivo do encontro, foi 

ouvir as solicitações e principais 
demandas de cada bairro, além 
de apresentar projetos e ações 
da administração que serão 
executados em 2019, além de 
fortalecer a comunicação entre 
Poder Público e população. 
Gustavo, afirmou também que 
quer acompanhar de perto os 
problemas da cidade e ouvir as 

Creches de Formosa criam 412 novas vagas 

Gustavo recebe deputado Nelto na prefeitura 

d ATENDIMENTO

O prefeito Gustavo Mar-
ques e a primeira dama, Caro-
line Cichetti, foram recebidos 
pela secretária de Educação, Si-
zélia Abreu e gestores escolares, 
na reunião de planejamento es-
tratégico. O objetivo do evento 
foi discutir metas e traçar ações 
a serem realizadas no ano letivo 
de 2019. A prefeitura, através da 

secretaria de Educação, refor-
çou o atendimento às crianças 
e suas famílias com a entrega 
à comunidade das reformas e 
ampliações de cinco Centros 
Municipais de Educação Infan-
til/Cmeis, totalmente equipados 
e prontos para receber crianças 
que preencherão as 412 novas 
vagas. Para a secretária, essa 

ação foi fruto de uma gestão 
séria e que está trabalhando para 
oferecer uma melhor qualidade 
de vida à população. “E estas 
obras são uma prova de que 
pensamos no futuro de nossas 
crianças, investindo em estru-
tura e qualidade de ensino”, 
diz. Os Cmeis reformados e 
ampliados estão no Setor Sul, 

Formosinha, Parque Lago, Pa-
dre José e Nova Formosa. Além 
das melhorias a prefeitura im-
plantou também o Cadastro de 
Solicitação de Vagas. Agora, os 
alunos da rede municipal estão 
inseridos em atividades cul-
turais, de esporte e lazer, com 
maior envolvimento escola-
-família, explica Sizélia. 

reivindicações de todos e que 
apesar da crise econômica do 

município, acredita que com 
cooperação é possível resolver 

muitas questões e favorecer a 
comunidade como um todo.

O presidente da Organiza-
ção Geral de Associações do 
Entorno do Distrito Federal/
Ogadef, Donizete Dias, que 
agrega todas as associações de 
moradores da cidade, agradeceu 
o espaço aberto pelo prefeito 
para discutir as reivindicações 
dos bairros e o fato de ter se 
colocado à disposição para ouvir 
as lideranças. Ele destacou que o 
papel da entidade que dirige é lu-
tar por uma comunidade melhor, 
buscando a unidade e interação 
com todas as associações de mo-
radores e líderes comunitários. 

Gustavo também recebeu mem-
bros e presidentes de projetos e 
assentamentos rurais, no final 
de janeiro, que apresentaram 
suas demandas em torno de uma 
conversa no gabinete do prefeito. 
Vários assuntos foram debatidos 
a fim de propor melhorias para 
essas comunidades, como es-
tradas, escolas, ônibus escolar 
e demais benefícios. Gustavo 
Marques, esclareceu que essas 
reuniões não serão as únicas, 
entre a sua administração e os 
representantes de comunidades, 
das zonas urbana e rural, e que 
no decorrer desse ano, novas 
pautas serão apresentadas.

d COMPROMISSO

O prefeito de Formosa, 
Gustavo Marques, recebeu 
em seu gabinete no Centro 
Administrativo José Saad o 
então deputado estadual, eleito 
deputado federal, José Nelto. 
Ao lado de vereadores, secre-
tários, pessoas da comunidade 
e membros da imprensa local, 
Gustavo ouviu do deputado a 
reafirmação do seu compro-
misso com a população formo-
sense, colocando seu gabinete 
em Brasília à disposição, para 
que as pessoas de Formosa 
busquem soluções e recursos 
para o município. José Nelto 
reforçou que está empenhado 
na implantação da UTI no Hos-
pital Municipal e ressaltou que 
recursos já estão sendo direcio-
nados para este projeto. Entre 
os compromissos firmados, o 
deputado destacou a liberação 
dos recursos junto ao Minis-
tério dos Transportes para o 
início das obras da duplicação 

de 14km do trecho urbano da 
BR-020 e a estruturação do 
Distrito Agroindustrial de For-
mosa a fim de propiciar maior 
desenvolvimento econômico. 
Os vereadores também tiveram 
a oportunidade de repassar 
demandas em diversas áreas 
ao deputado. Com o término do 
mandato do deputado federal, 
Pedro Chaves, que por anos 
foi o representante de Formosa 
no Congresso Nacional, José 

Saúde de Formosa se 
empenha em melhorar 

 Prefeitura investe em estrutura, 
atendimentos e aperfeiçoamento

Nelto, diz assumir esse papel, 
destacando que Formosa foi o 

primeiro município visitado 
por ele em 2019.  

d TRABALHO

A Prefeitura de Formosa, 
fez a entrega de cinco novos 
veículos para a população, re-
forçando a frota da Secretaria 
Municipal de Saúde. São três 
ambulâncias equipadas com 
itens para o salvamento de vi-
das, uma camionete e um carro, 
todos adquiridos com recursos 
do Ministério da Saúde, para 
atender as demandas do Hos-
pital Municipal, vigilância am-
biental e os trabalhos da atenção 
básica. Segundo o secretário de 
Saúde, Tibério Freitas, a pasta 
vem priorizando o atendimento 
à gestante, seja no momento 
do parto, ou no período de 
gestação, com palestras nas 
unidades de saúde com temas 
abordando os aspectos físicos e 
psicológicos da gestante. Além 
disso, explica o secretário a 
secretaria vem desenvolvendo 

por meio de parcerias, projetos 
como “Cuidando de quem Cui-
da”, desenvolvido pelo Centro 
de Referência em Saúde do 
Trabalhador, visando melhorar 
a qualidade de vida dos traba-
lhadores, da área de saúde. São 
oferecidos cuidados em várias 
áreas, como fisioterapia, orien-
tações posturais e informações 
para profissionais dos diversos 
setores. 

Prefeito recebe lideranças no gabinete

Problemas apresentados e busca de soluções 

Associações ouvidas na prefeitura Demandas para o prefeito e contato 

Duplicação da BR 020 em Formosa ainda 
não está 100% confirmada até conclusão 

d EXPECTATIVA

Realizada em Formosa, 
com evento concorrido no au-
ditório da prefeitura no dia 13 
de dezembro do ano passado a 
assinatura da ordem de serviço 
para o início da obra de dupli-
cação da travessia urbana na 
BR-020, em Formosa, ainda de-
pende do trabalho parlamentar 

de deputados e senador goiano, 
para que dentro do governo, 
Jair Bolsonaro o dinheiro seja 
disponibilizado. O suplente 
de senador, Pedro Chaves, 
responsável pelo encaminha-
mento e todo o andamento do 
projeto, com o então prefeito 
de Formosa, Ernesto Roller, que 

recebeu o então ministro dos 
Transportes, Portos e Aviação 
do ex-presidente Michel Tem-
mer, Valter Casimiro, deram a 
largada para a construção dos 
12 quilômetros de extensão da 
duplicação da parte urbana da 
BR 020, no trecho que passa 
por Formosa. Segundo Casi-

miro, que hoje ocupa o cargo 
de secretário de Transportes do 
Governo do Distrito Federal o 
trabalho terá duração de dois 
anos e vai trazer mais segurança 
para os usuários.  No projeto 
apresentado a obra vai duplicar 
as pistas de rolamento com a 
implantação de quatro viadu-
tos e contemplar retornos com 
faixas de aceleração e desace-
leração, além da iluminação da 
pista. A duplicação da travessia 
vai colaborar ainda mais com o 
desenvolvimento de Formosa, 
destacou o então deputado 
federal Pedro Chaves. O que 
falta são as liberações de recur-
sos para o projeto já aprovado, 
licitado e contratado. 

Deputado Pedro Chaves Ordem de serviço assinada com previsão para março 

Gustavo e José Nelto Caroline, Gustavo, Nelto e Edmundo Dourado

Prefeito, ex-prefeito e 
secretário, Tibério

Compromisso público do parlamentar em Formosa

Prédios recuperados Instalações adequadas Salas prontas
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d VALORIZAÇÃO

Novos cidadãos formosenses são colaboradores 
no desenvolvimento do município

Câmara de Formosa homenageia pessoas atuantes e comprometidas com a realidade local  

Evento realizado anu-
almente pelo Legis-
lativo, presta home-

nagens a mulheres e homens 
que se destacaram e se destacam 
na sociedade formosense. Na 
última edição da sessão solene 
para entrega de títulos de cida-
dãos formosenses, comendas 
de honra ao mérito Visconde 
de Porto Seguro e comendas 
de honra ao mérito Itiquira, os 
17 vereadores, apresentaram 
pessoas envolvidas na realida-
de do município, algumas que 
nasceram em Formosa e várias 
outras, que mesmo sendo de 
outros municípios e estados, 
estão inseridas e contribuem 
no desenvolvimento de Formo-
sa. A vereadora Roberta Brito 
Schwerz Funghetto e o vereador 

Rafael Barros, valorizaram o 
papel da mulher formosense, 
no contexto social da cidade. 
Roberta, homenageou com o 
título de cidadã a empresária, 
Angelita Rosso Giuliani, natural 
de São Sepé/RS, como uma das 
personalidades de destaque e 
com forte presença no dia-a-
-dia da população. Angelita, 
síndica-administradora e uma 
das criadoras, ao lado do mari-
do, D’Artagnan Costamilan, do 
Condomínio Santa Felicidade, 
empreendimento que eleva o 
nome de Formosa aos padrões 
mais rígidos e eficientes de con-
ceito no setor de condomínios na 
região do Entorno de Brasília e 
do Estado de Goiás, agradeceu 
a vereadora e a população pela 
oportunidade de fazer parte de 

um projeto que visa a melhoria 
da qualidade de vida das pessoas 
como um todo. Rafael, concedeu 
o título para a professora Vera 
Elena Basso Azevedo; natural 
de Estrela d`Oeste/SP e casada 
com o advogado João Batista de 
Matos Azevedo. Roberta Brito, 
destacou que o título é dado às 
pessoas que reconhecidamente 
tenham prestado relevantes ser-
viços ao município. “Cidadão é 
toda e qualquer pessoa que atue 
na vida da cidade e de alguma 
maneira tenha contribuído ou 
contribua com a sua história”, 
explicou. Na mesma sessão, 
também se tornou cidadão for-
mosense o médico, Bruno Wal-
ter Funghetto, apresentado pelo 
vereador, Joelson Roberto Vaz 
Santiago. 

Santander inaugura em Formosa 
agência voltada a empresas

Novo presidente da CDL de Formosa 
assumiu pregando parcerias e 
valorização do comércio local 

d REPRESENTAÇÃO

Por aclamação dos asso-
ciados, a Câmara de Dirigentes 
Lojistas/CDL de Formosa, 
conta com uma nova diretoria. 
O lojista Sérgio Paulo Moraes 
(Ótica Visão). “Assumiu a en-
tidade, dentro de um consenso, 
para elaborar um planejamento 
estratégico, com base em pes-
quisas de satisfação, realizadas 
com os consumidores, além de 
ouvir as propostas e anseios 
da classe lojista”, aponta o 
novo presidente. Sérgio, afir-
ma que pretende desenvolver 
campanhas e intervenções na 
comunidade, com o objeti-
vo de melhorar as vendas e 
proporcionar vantagens para 
quem compra. Segundo ele, as 
mobilizações geram resultados 
positivos no comércio e as 
datas comemorativas são um 
ponto importante. O presidente 
da CDL de Formosa, acredita 
que o cenário econômico des-
se ano, deve ser influenciado 
pelos novos governos, que 
no caso de Formosa, inclui o 
novo prefeito. Ele diz que a 

entidade de lojistas está pronta 
para parcerias que desenvolvam 
não só o comércio, mas também 
a sociedade como um todo. Sér-
gio destaca que a valorização do 
comércio local, as intervenções 
na comunidade, campanhas pro-
mocionais e programas sociais, 
precisam ser fortalecidos nesse 
ano e nos próximos e diz ainda 
que, isso só será possível com 
a união da classe e as conversas 
com representantes de outros 
setores. O novo presidente 

ressalta: “você, venham co-
nhecer os benefícios que a 
CDL Formosa oferece para 
os associados”. “Por tanto, 
filie-se e usufrua de assessoria 
jurídica, SPC/Serasa, recruta-
mento e seleção de profissio-
nais, consultoria empresarial, 
cursos profissionalizantes, 
inadimplência zero, banco 
de fomento empresarial com 
linhas de crédito de juros a 
0,5% a.m, com valores iniciais 
do empréstimo de R$ 50 mil. 
A CDL traz para os associados 
suportes e orientações em to-
das as áreas”, destaca.  

Serviço: 
CDL de Formosa/GO - 

fazendo um comércio melhor
Rua Visconde de Porto 

Seguro, 92 
Em frente as Lojas 

Americanas - Centro

OAB de Formosa faz intermediação em conflito
entres moradores do Setor Abreu e prefeitura
Construções seriam derrubadas diante de eventual construção 

irregular nas proximidades do aeroporto da cidade   

d PROBLEMA

Ao assumir a presidência 
da Subseção de Formosa da 
Ordem dos Advogados do Bra-
sil/OAB, no dia 1º de janeiro 
de 2019, Marco Aurélio Basso 
de Matos Azevedo, que já 
exerceu o cargo por dois man-
datos, retoma a proposta de 
aproximar a subseção à reali-
dade da população de Formosa 
e das cidades que representa. 
No dia 8 de janeiro, após rece-
ber telefonema de um morador 
do Setor Abreu em Formosa, 

alegando que homens e máqui-
nas da prefeitura estavam des-
truindo construções em vários 
barracos construídos em área 
que seria do aeroporto, Marco 
Aurélio, convidou o advogado, 
Leoson Carlos, para acompa-
nhá-lo até o local do conflito, 
para averiguar o que estava 
ocorrendo. Os dois advogados 
quando chegaram, a equipe da 
prefeitura estava no horário 
de almoço, mesmo assim, 
segundo o presidente, pôde-se 

dDESENVOLVIMENTO

Já faz parte da rede bancá-
ria da maior cidade da região e 
uma das maiores do Estado o 
escritório de negócios pessoas 
jurídicas, voltada, nesse início 
de atividade, para empresas. 
Com dois gerentes a agência 
do Banco Santander de For-
mosa, já anuncia a instalação 
de uma agência normal, com 
atendimento aberto ao grande 
público. O Banco Santander 
inaugurou em Formosa um 
novo conceito de agência, 
voltado a pequenas, médias e 
grandes empresas, que incluirá 
atendimento personalizado 
para empresários. O espaço 
fica na principal rua da cidade, 
Visconde de Porto Seguro, 
no Centro. Segundo Bruno 
Alexon, um dos gerentes, trata-
-se de um espaço de apoio ao 
empreendedorismo. De acordo 
com o também gerente, José 

Luiz de Freitas, em termos 
de atendimento exclusivo às 
empresas, o escritório de ne-
gócios Santander de Formosa 
é o primeiro da cidade e re-
gião, com as características de 
prestação de serviços voltados 
ao empresariado, o que tem 
se tornado uma “tendência”, 
explica. Para ele, o objetivo é 
criar uma “área de interação do 
cliente com o banco”, onde ele 

se sinta à vontade para fechar 
negócios. Segundo José Luiz a 
ideia do novo local é melhorar 
“a experiência do cliente por 
meio da interação cara a cara” 
e, por isso, o plano é abrir 
também uma nova agência para 
pessoas físicas, focada em pes-
soas jurídicas, como parte de 
uma estratégia do banco para 
atrair novos clientes e facilitar 
a vida de muitos deles. 

constatar que aparentemente 
não havia ordem judicial que 
autorizasse a medida, situação 
que configura em arbítrio e 
consequente ofensa ao estado 
de direito, explica Marco Au-
rélio, que entrou em contato 
com o prefeito, Gustavo de 
Oliveira Marques, que no 
momento estava em Goiânia. 
Gustavo, que assumiu a pre-
feitura no dia 29 de dezembro, 
afirmou desconhecer essa ação 
da prefeitura, comprometendo-
-se com o dirigente da OAB e 
com os moradores a suspender 
imediatamente a medida e 
promover uma reunião com 
todos os envolvidos. Segundo 
Edvaldo Alves de Sousa, res-
ponsável pela Defesa Civil do 
município, a ação  no Abreu, 
seguiu determinação do ex-
-prefeito, Ernesto Roller, que 
foi notificado pela Agência 
Nacional de Avião Civil/Anac, 
para que o município tomasse 
providências quanto à invasão 
da área de propriedade da 
União. E que por isso, tentou 
resolver o assunto, mesmo sem 
determinação judicial, ou co-
nhecimento do atual prefeito.  
Marco Aurélio, declarou que a 
sua gestão à frete da entidade 
representativa dos advogados, 
também está voltada para os 
interesses da sociedade e na 
luta pela justiça social, uma 
das funções legais da ordem.  

Rafael Barros. Título para Vera Elena Bruno Funghetto e o vereador, Joelson VazAngelita Rosso e Roberta Brito. Reconhecimento

Sérgio. Presidente

Marco Aurélio. Defesa Moradores foram surpreendidos

Novo banco de Formosa 
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Em dois anos de administração uma nova 
realidade no município de Sítio d`Abadia 

d EVOLUÇÃO

Novo momento 
do Sítio 

d`Abadia em 
todos os setores 

Há dois anos no co-
mando da prefeitura 
de Sítio d`Abadia o 

prefeito, Weber Reis Lacerda e sua 
equipe de trabalho, têm investindo 
em áreas estratégicas como saúde, 
educação, transportes, social, in-
fraestrutura, parte administrativa 
e nos compromisso fixos, como a 
previdência municipal. Ações que 
geram resultados positivos para 
o município e sua população.  A 
reconstrução da infraestrutura da 
cidade, são alguns dos desafios 

que vem sendo enfrentados pelo 
prefeito e que tem proporcio-
nado melhorias consideráveis à 
sociedade.  Lacerda, que exerce 
seu segundo mandato no Sítio 
d`Abadia, tem ampla experiência 
de serviços prestados e junto com 
seu secretariado, decidiu trabalhar 
com foco no desenvolvimento, 
cortando despesas e economizan-
do. Além de Lacerda, outro res-
ponsável pelo avaliação positiva 
da administração é o secretário 
de Finanças, Grimaldo José da 
Silva que controla as receitas e 
despesas do município nos últimos 
dois anos, conseguindo chegar no 
terceiro ano de administração com 
as contas quitadas e equilibradas. 
A reportagem do Jornal Tribuna 
News, voltou ao Sítio d`Abadia, 
dois anos após a posse de Lacerda 
em 1º de janeiro de 2017 e o que 

encontrou, foi um município mu-
dado, tanto na parte urbana, como 
rural. Os investimentos feitos pela 

administração em 2017 e 2018, 
podem ser notados em todos os 
setores da vida pública. 

Atendimento social é 
forte e com vínculos de 
proteção e assistência  

d TRABALHO

A área social do município 
de Sitio D´Abadia, compreende 
uma série de atividades focadas no 
atendimento às pessoas de todas as 
faixas etárias. Segundo a secretária, 
Vanuse Reis de Lacerda a prefeitura,  
por meio da secretaria de Assistência 
Social,   desenvolve um importante 
trabalho no Centro de Referência  de 
Assistência Social/CRAS,  entre eles 
com o grupo de idosos, que  recebe 
toda semana, atividades com a psi-
cóloga, Josenice Madalena Pereira 
e  a assistente social, Aline Silva 
Santos. São passeios, dinâmicas, 
palestra voltados para melhoria da 
autoestima das pessoas e também 
atividades com crianças e adoles-
centes do Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos, que 
são: teatro, música e atividades com 
gincanas, no intuito de trabalhar e 
fortalecer o respeito e a socialização, 
entre todos.  Um dos destaques são 
as visitas domiciliares, que são feitas 
semanalmente a idosos e deficientes 
físicos, realizadas pela psicóloga e 
assistente social. Acompanhamento 
que rende um resultado positivo e 
de melhoria significativa a cada dia, 
afirma Vanuse. A secretaria, adquiriu 
nos anos de 2017 e 2018, uma série 
de itens que contribuem na realização 
de eventos. São equipamentos e uten-
sílios da prefeitura que podem ser 
utilizados por qualquer um, como jo-
gos de mesa e cadeira, escorregador, 
pula-pula e vários outros, que fazem 
qualquer festa, afirma. O Conselho 
Tutelar, também foi beneficiado pelo 

d SINTONIA

Educação regularizada e colhendo resultados positivos 

A educação no Sítio D’Abadia 
é exemplo para os municípios 
vizinhos. São 242 alunos na Rede 
Municipal de Ensino, distribuídos 
entre as três escolas e um Centro 
de Educação Infantil/Cmei. A se-
cretária de Educação, Ione de Sousa 
Valente Falcão, explica que nas 
escolas são ministradas a Educação 
Infantil e o Ensino Fundamental 1ª 
fase. As unidades educacionais são: 
Escola São Sebastião, no Povoado 
São Vidal – Vila Reis (zona rural), 
Escola Pablo de Barros Nascimento 
Ornelas, no Centro da cidade, Es-
cola Professor Placidino Santana 
de Oliveira, Povoado Capão (zona 
rural) e o Cemei Reino Encantado, 
também no Centro. Maygna Rodri-
gues de Oliveira Nunes, diretora das 

escolas municipais, explica que es-
tão lotados na secretaria um total de 
73 servidores públicos, entre eles, 
professores inseridos no Estatuto 
e Plano de Cargos, Carreira e Re-
muneração do Magistério Público 
Municipal e que todos recebem o 
piso salarial nacional em dia. 

REGULARIZAÇÃO – Ione 
Falcão, esclarece ainda que as 
escolas municipais, não eram regu-
larizadas, desde 1986 e que todas 
foram legalizadas. Ela explica que 
o problema foi sanado, entrando em 
contato com a inspetora responsá-
vel pelo município, que orientou 
e deu todo passo a passo de como 
fazer. A secretária diz que todos os 
procedimentos foram realizados na 
busca de documentação e encami-

nhados até a Coordenação Regional 
de Educação, Cultura e Esporte de 
Posse e que hoje todas estão regula-
rizadas. Sobre a estrutura existente, 
Maygna Rodrigues, afirma que em 
2017 o prefeito, Lacerda, forneceu 
uniformes para todos os alunos da 
rede municipal. Além disso, o trans-
porte escolar na zona rural é feito em 
ônibus, todos em perfeito estado. 
Sobre a merenda, afirma que o car-
dápio das escolas é elaborado por 
nutricionista e a compra da merenda 
é feita mensalmente nos mercados da 
própria cidade, sempre valorizando 
o comércio local e adquirida através 
do Programa Nacional Alimentação 
Escolar. 

PROGRAMAS - Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de valorização 
dos profissionais da educação e Con-
selho de Alimentação Escolar/CAE, 
dois importantes recursos, destaca a 
secretária de educação. Ela diz que o 
CAE, estava bloqueado desde 2011, 
por falta de um parecer conclusivo 
por parte do presidente do conselho, 
que estava desativado. Em 2017, ex-
plica, a secretaria municipal, reuniu 
todos os segmentos da sociedade e 
montou novo conselho. Com isso o 
recurso foi desbloqueado e com ele 
é feito a compra da merenda Escolar. 
Ione explica que Sítio d ´Abadia 
está inserido nos mais importantes 
programas e convênios existentes 
no Brasil. Programa “Agrinho”, de 
responsabilidade social do sistema 
FAEG, em parceria com as secreta-
rias de educação. Programa Nacional 
de Alfabetização na Idade Certa, que 

visa capacitação de professores de 1º 
a 3º ano. Programa de Inovação Edu-
cação Conectada, disponibilizando o 
acesso à internet em alta velocidade 
e fomentando o uso pedagógico de 
tecnologias digitais na Educação. 
Esse programa possui uma tutora 
no município, que faz capacitação 
à distância e projetos para melhoria 
do uso das tecnologias na área da 
educação. Plano de Ações Articu-
ladas, que visa o cumprimento das 
metas do compromisso todos pela 
educação e pelo qual a secretaria tem 
conseguido benefícios, como mesas 
e cadeiras para que o aluno se sinta 
confortável e desenvolva seu apren-
dizado. Jovens Empreendedores 
Primeiros Passos, com o objetivo de 
disseminar a cultura empreendedora 
e orientar para o plano de negócios, 
de maneira a estimular o comporta-
mento empreendedor entre crianças 
e adolescentes. Por meio da secre-
taria, em parceria com o SEBRAE, 
foi promovida a capacitação para 
professores, que desenvolveram 
em sala de aula práticas com seus 
alunos, terminando em uma feira 
com a participação da comunidade. 
Comemorações realizadas com a co-
munidade e todos os alunos: Natal, 
Carnaval, Páscoa, Dia do Índio, dia 
dos pais, Dia da Consciência Negra, 
07 de Setembro, Dia da Criança, dia 
do trânsito nas escolas, festa junina, 
formaturas do 5º ano e do Jardim II, 
folclore e halloween. Ione Falcão e 
a diretora, Maygna, afirmam que a 
educação de Sítio D’Abadia, vem se 
desenvolvendo a cada dia, e isso se 
deve a dedicação de todos os fun-
cionários da secretaria, que buscam 
melhorias para o setor e ao prefeito 
Lacerda, que não mede esforços para 
que tudo saia com perfeição. 

social com armário, computador e 
outros itens necessários ao trabalho 
do di-a-dia. Outra atividade aconte-
ce por meio do Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social/
CREAS, com o objetivo de proteção 
social, de atendimento às famílias, 
crianças e adolescentes que estejam 
em risco ou tiveram seus direitos 
violados ou ameaçados, que tem 
entre as pessoas empenhadas a 
assistente social, Maria Madalena. 
Toda a demanda atendida hoje pelo 
município de Sitio D’Abadia, vem 
decorrente de maus tratos físicos ou 
psíquico, negligências, abandono, 
abuso sexual e outras situações, que 
encontram amparo na estrutura da 
prefeitura, diz Vanuse. 

Novas estruturas. Melhorias 

Acessibilidade e comodidade Serviços funcionando no cotidiano

Eventos e interação

Secretária, Vanuse. Entrosamento 

Aquisições simples e necessárias

Diversão disponível na administração

Atendimentos diversos

Compartilhamentos e interação

Ione Falcão e Maygna Rodrigues

Prefeito Lacerda é peça importante 

Trabalho e regularização Desenvolvimento em grupos

Uniformes e cuidados Especialização e compromisso

Aquisições e investimentos Aperfeiçoamento e continuidade Comemorações didáticas
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d COMPROMISSO

Sítio d`Abadia está entre os poucos municípios
do Estado que mantêm previdência em dia 

A prefeitura além de 
manter em dia o 
parcelamento das 

dívidas dos ex-prefeitos, cumpre 
o que determina a lei, mantendo 
regular também os repasses men-
sais. A informação é dada pela 
gestora do Fundo de Previdência 
Social dos Servidores do Muni-
cípio de Sítio d`Abadia/Siaprev, 
Idalina da Piedade Jesus, no car-
go desde 2009. Ela informa que 
o prefeito, Weber Reis, quando 
assumiu, fez o reparcelamento 
dos débitos previdenciários exis-
tentes no final de 2016, com uma 
entrada e negociando o restante, 
no valor aproximado de R$ 314 
mil. Ela declara ainda que, nos 

últimos dois anos e até hoje, 
a administração de Lacerda, 
nunca atrasou nenhuma parcela 
e que chega a pagar o custo 
previdenciário, até mesmo an-

tes do vencimento. Hoje são 30 
aposentados e 3 pensionistas, es-
clarece, e os valores arrecadados 
das aplicações, pagam todas as 
despesas administrativas. Ida-

lina informa que hoje o fundo 
do Siaprev, ultrapassa os R$ 5 
milhões, graças a competência 
do prefeito e seu secretaria-
do, que não deixam atrasar as 
contas. Idalina diz que esse 

dinheiro está aplicado no Banco 
do Brasil, além de um saldo em 
dinheiro, disponível em conta 
corrente e lembra que quando 
assumiu o cargo há 9 anos o 
fundo previdenciário municipal 

tinha uma outra realidade. A 
servidora, destaca que hoje a 
previdência dos funcionários do 
município está em dias e que é 
uma das mais regulares de toda 
a região.

Povoado de São Vidal é 
transformado com infraestrutura 

d INVESTIMENTO

Para quem vive ou já viveu em 
uma rua sem asfalto sabe o valor de 
ter esse direito garantido e os trans-
tornos enfrentados com a poeira, 
lama, buracos e pedras soltas. Ter 
uma rua pavimentada com asfalto 
de qualidade é um direito de todos 
e dever da prefeitura. Uma das 
maiores obras em andamento no 
Sítio D’Abadia é a pavimentação 
asfáltica e instalação de meio fio 
no Povoado de São Vidal. Desen-
volvidas em 2018 as ações que pro-

porcionaram o benefício partiram 
dos contatos feitos pelo prefeito 
Lacerda, juto ao Governo do Es-
tado, que atendendo requerimento 
do prefeito, liberou para o povoado, 
por meio do programa “Goiás à 
Frente”, mais de R$ 1 milhão, para 
que praticamente todas as ruas do 
local recebessem asfalto e meio 
fio. Investimentos, que segundo o 
secretário de Administração, Eder 
Lacerda, refletem diretamente na 
economia, saúde e bem estar da 

comunidade, acabando com antigo 
drama das famílias que moram no 
local. A ação da prefeitura mudou 
a realidade dos moradores do São 
Vidal. Quem anda pelo local pode 
encontrar a satisfação esboçada nos 
rostos dos moradores. A Prefeitura 
de Sítio d ´Abadia, em compro-
misso com a comunidade, iniciou 
os serviços em 2018 e pretende 
entregar para a população a obra 
completamente pronta ainda no 
primeiro trimestre desse ano. 

Os aspectos da saúde e seus atendimentos  

Transporte e infraestrutura dão importante suporte às ações da prefeitura 

d PRIORIDADE

d ATENDIMENTO

Como em qualquer administra-
ção municipal o setor de transporte é 
essencial para o bom andamento das 
ações e projetos. No Sítio d ́ Abadia 
a secretaria de Infraestrutura e Trans-
porte, comandada pelo secretário, 
Vicente Rodrigues Pimentel, reali-
zou nos anos de 2017 a 2018 mais de 
80 serviços de barragens e tanques. 
Recuperou e melhorou, com cas-
calho as estradas dos povoados de 
Mundo Novo, Capão e São Vidal, 
além dos assentamentos Riachão, 
Barreiro, Água Boa, Brejão e Areias. 
Segundo Vicente, foram levantadas 

as estradas que ligam a cidade ao 
Capão e Mundo Novo e também 
até a divisa com Minas Gerais, 
no município de Formoso. Foram 
recuperadas ainda seis pontes.  A 
prefeitura, por meio da secretaria, 
atendeu ainda pequenos produtores 
rurais, com arado agrícola, feitos 
por quatro tratores da prefeitura e 
mais o aluguel de um trator parti-
cular, atendendo a todos sem custos 
para esses produtores.  As lavouras 
comunitárias, foram desenvolvidas 
em 2017 e 2018 nas localidades de 
São Vidal, Água Boa, Águas Claras 

e Assentamento Riachão, onde duas 
roças foram cultivadas, atendendo 
todos os assentados. Vicente explica 
que a prefeitura comprou um cami-
nhão pipa para atender no período 
da seca e nesse sentido, são feitas 
as manutenções de todos os poços 
artesianos. Ele destaca que são seis 
ônibus escolares fazendo o trans-
porte dos alunos da zona rural para 
a cidade, e que a administração tem 
a preocupação de não deixar faltar 
esse serviço, mantendo a regulari-
dade e a permanência de alunos em 
sala de aula.

A Secretaria Municipal de 
Saúde, responsável pela supervi-
são, coordenação e execução das 
políticas e programas de saúde 
do município, melhorou nos dois 
últimos anos os atendimentos e a 
estrutura do setor. O secretário de 
Saúde, Heitor Coleone Reis, des-
taca que a execução de programas, 
projetos e atividades relativas à 
assistência médico-odontológica 
e de enfermagem estão em pleno 
andamento. Segundo ele, são 
aquisições, criação de estruturas, 
contratações e uma série de fatores, 
que fazem da saúde no município 
uma questão prioritária. Heitor 
relaciona uma série de itens.  Fo-
ram dois veículos, um VW Gol e 
uma van máster, com 16 lugares, 
adquiridos com recursos próprios 
e mais quatro veículos, através de 
emendas parlamentares e recursos 
do Governo Federal. No total, fo-
ram seis veículos que passaram a 
fazer parte da frota da saúde local. 
A estrutura ainda conta com uma 
casa de apoio em Goiânia, que 
recebe em média 50 pacientes por 
mês, oferecendo café da manhã, 
almoço, café da tarde e jantar, com 
veículo próprio, levando e bus-
cando os pacientes nos hospitais e 
clinicas. São cinco médicos, três 
no município e dois contratados 
em Alvorada do Norte, um para 
partos - normal e cesariana - e o 
outro para atendimentos de car-
diologia. Convênio com a Clínica 
Med Center, onde são realizados 
cerca de 25 tipos de exames e 
consultas com cardiologista. Na 
cidade o hospital possui gerador, 
adquirido pela atual administra-
ção, que também viabilizou uma 
academia de saúde e uma unidade 

básica de saúde/UBS, inauguradas 
e funcionando. O secretário destaca 
que todas as compras realizadas pela 
secretaria são pagas à vista. 

UNIDADE – A UBS, localiza-
da na Avenida Bela Vista, no Setor 
Aeroporto é uma umidade composta 
por uma equipe básica, com médica, 
cirurgiã dentista, auxiliar de dentista, 
enfermeira, técnicas de enfermagem, 
recepcionista, digitador, dois agentes 
comunitários da área urbana e sete 
agentes comunitários da área rural. 
São três agentes de endemias, super-
visor de endemias, dois auxiliares 
de serviços gerais, vigilante e mo-
torista. Segundo Isete Alves Soares, 
enfermeira, coordenadora, a UBS é 
uma unidade de atenção primária, 
vinculada ao Ministério da Saúde, 
destinada a atendimentos preventivos, 
com objetivo de promover a saúde e 
prevenir doenças, com atendimentos 
baseados em programas do ministério, 
como: atenção à saúde da criança, do 
adolescente, da mulher, do homem e 
do idoso, de toda a família. Os atendi-

mentos incluem: consultas médicas 
de rotina preventiva e tratamento, 
pré-natal, puericultura, exames 
preventivos de Papanicolau, visitas 
domiciliares, medicação, controle 
dos sinais vitais, curativos, vacina-
ção, atendimentos odontológicos, 
acompanhamento do bolsa família 
e programa saúde na escola. 

Idalina Jesus. “Previdência é coisa séria”

Heitor Coleone. Secretário no trabalho

Ruas amplas e urbanizadas

Povoado sem asfalto e necessitado
Tratamento odontológico

Nova unidade de tratamento Espaço para melhoria de vida 

 Preparação para receber beneficio 

Asfalto antigo já não atendia

Veículos novos adquiridos Frota a disposição dos atendimentos

Asfalto novo e meio fio Trabalho continua e chegará ao fim Van com espaço pra transporte Isete. Coordenação e prevenção

Manutenção em sistema de água

Lacerda e a atenção ao transporte 

Manutenção de estradas 

Vicente. Secretário atento 

Melhoria em pontes Barragens construídas Lavouras atendidas Levantamento de estradas importantes



8 n Fevereiro/2019

d EDUCAÇÃO

Faculdades Integradas Iesgo
Destaque no Estado de Goiás, pela excelência no ensino superior

As Faculdades In-
tegradas IESGO, 
mantidas pela So-

ciedade de Ensino Superior 
Fênix S/C Ltda., sociedade 
cível com fins lucrativos, de 
caráter educacional, foi fun-
dada em 08 de novembro de 
1999, por mantenedores com 
vasta trajetória profissional 
relacionada à educação. Esta 
sociedade teve seu estatuto 
registrado no Cartório do 2º 
Ofício de Registro de Pessoas 
Jurídicas de Formosa, e rege-
-se pela legislação federal da 
educação superior do respecti-
vo sistema de ensino e também 
pelo seu regimento e normas 
complementares aprovadas 
pelo seu conselho de ensino, 
pesquisa e extensão e emiti-
das pela diretoria acadêmica. 
As instituições mantidas são: 
Faculdades Integradas IES-
GO e Instituto Superior de 
Educação – ISE. Em 2000, 
ocorreu o credenciamento da 
instituição junto à Secretaria 
de Educação Superior (SESU) 
do Ministério da Educação 
(MEC), autorizando o início 
das atividades acadêmicas 

com a autorização do primeiro 
curso da IES, sendo efetuada a 
realização do primeiro proces-
so seletivo. Foi o início de uma 
nova era na história cultural de 
Formosa e cidades da região, 
advinda do surgimento de 
uma Instituição de educação 
superior consciente de sua 
missão e comprometida com 
a qualidade, cujo objetivo é 
oferecer novas oportunidades 
para a sociedade. As Faculda-
des Integradas IESGO, vieram 
preencher uma lacuna outrora 
existente, considerando que a 
economia da região encontra 
no agronegócio o seu mais 
elevado ponto de sustentação, 
carecendo assim de maior qua-
lificação da mão de obra para 
ocupação das diferentes fren-
tes de trabalho. A implantação 
das Faculdades Integradas 
IESGO, trouxe grande contri-
buição para a Mesorregião do 
Nordeste Goiano, em especial 
para a Microrregião do Entor-
no do Distrito Federal. São 
diversos cursos superiores 
oferecidos com a certeza de 
que a educação é a principal 
ferramenta de transformação 

das sociedades:
1.    Administração
2.    Direito
3.    Educação Física -Novo
4.    Enfermagem
5.    Fisioterapia - Novo
6.    Letras
7.    Matemática
8.    Pedagogia
9.    Psicologia
10.  Redes de Computadores
11.  Sistemas de Informação

Hoje, a mantenedora das Fa-
culdades Integradas IESGO, tem 
feito vários investimentos para 
melhoria da Infraestrutura, or-
ganização didático-pedagógica, 
corpo docente e tutorial. Com 
foco na organização didático-
-pedagógica, em setembro de 
2018 o docente do curso de 
Enfermagem das Faculdades 
Integradas IESGO, professor, 
Wender Oliveira, foi convidado 
pela mantenedora para assumir 
o cargo de diretor acadêmico da 
IES. Wender Oliveira, é enfer-
meiro, pós-doutor em Educação 
pela Universidad de Flores, Bue-
nos Aires/Argentina e avaliador 
do MEC com vasta experiência 
em gestão estratégica do ensino 
superior. O diretor explica, que 

nos dias atuais, para se destacar 
no mercado de trabalho, é ne-
cessária a escolha de um bom 
curso superior. Afinal, a maioria 
das vagas de emprego exige for-
mação acadêmica. Ressalto que 
atualmente no ensino superior, 
para termos a qualidade deseja-
da, é necessária uma constante 
inovação, e é isto que a IESGO 
vem fazendo, inovando. Afirma

 Escolher uma faculdade 
com qualidade acadêmica é 
muito relevante para a carreira 
profissional. Não só porque o 
currículo do estudante passa 
a contar com uma instituição 
respeitada, mas porque este 
reconhecimento não é à toa. 
Boas faculdades são resultados 
de investimentos em infraes-
trutura, na grade curricular, no 
corpo docente e nos ambientes 
de ensino. Tudo para garantir a 
melhor formação para cada estu-
dante. Neste contexto, conforme 
os indicadores do Ministério da 
Educação 2017 (IGC - Índice 
Geral de Cursos, CPC - Conceito 
Preliminar de Curso e ENADE 
- Exame Nacional de Desempe-
nho dos Estudantes) Formosa 
conta com as Faculdades Inte-

gradas IESGO, que possui nota 
4 em 5, que a coloca entre as 
300 melhores Instituições do 
Ensino Superior (IES) do Bra-
sil, considerando um universo 
de mais 2.083 IES, entre as 10 
melhores do Estado de Goiás, 
dentre as 75 IES e entre as 15 
melhores do DF. Isso é um feito 
impressionante se pensarmos 
que estamos numa cidade do 

interior e que disputamos com 
grandes instituições nos mais di-
ferenciados centros do país. Por 
fim, vamos continuar a evoluir 
continuamente, movidos pela 
nossa determinação e força de 
trabalho, com planejamento em 
2019 focado na busca do creden-
ciamento junto ao MEC como 
Centro Universitário, conclui 
Wender Oliveira.

Empresário de Formosa investe em segurança ao 
propor reativação de postos policiais abandonados 

Empresário Brasil Júnior canaliza benefícios 
para o Distrito do JK e IFG em Formosa 

GPT de Formosa faz 
entrega de cestas para 

crianças carentes
Empresária mantem assistência social 

na agenda de trabalho 

d BENEFÍCIO

A imagem marcante do 
final de ano em Formosa, foi 
o envolvimento da Polícia 
Militar, com seus policiais do 
Grupo de Patrulhamento Táti-
co/ GPT, na entrega de cestas 
infantis de Natal para crianças 
moradoras da periferia da cida-
de. Respeitada em Goiás, pelo 
trabalho que desenvolve o GPT, 
comandado em Formosa pelo 
tenente Pacheco, mostrou que 
de fato é a PM que chega junto 
à população nos momentos 
de urgência e também, nesse 
caso de assistência e ajuda.  O 
trabalho social desenvolvido 
no final do ano passado pelos 
policias, teve a contrapartida 
de pessoas envolvidas no as-
sistencialismo de Formosa, que 
procuram, ajudar, utilizando os 
meio que têm para contribuir. 
No total foram mais de mil 

cestas natalinas para crianças, 
preparadas pela empresaria 
Angelita Rosso, leia-se Grupo 
Costamilan, que também foram 
entregues e distribuídas para 
alguns vereadores, instituições 
sociais e religiosos. Trata-se de 
uma trabalho, que a cada ano 
vem se avolumando e segundo 
Angelita, vai continuar. 

d INICIATIVA

Como tentativa de ame-
nizar a situação em Formosa 
que envolve segurança públi-
ca, aproveitando a estrutura 
já existente na cidade, como 
os postos policiais, instalados 
nas saídas para Brasília e Pla-
naltina de Goiás o empresário, 

D’Artagnan Costamilan, se 
aliou ao comandante da Polícia 
Militar/PM e ao prefeito, Gus-
tavo Marques, para reativar, por 
enquanto o posto hoje abando-
nado na saída para “Brasilinha”.  
Segundo o empresário, são 
ações simples e importantes 

para o dia-a-dia da cidade. 
D’Artagnan se prontificou a re-
construir o prédio, com recursos 
próprios, a PM, de manter no 
local uma equipe de policiais 
com viatura e o prefeito dispo-
nibilizou os serviços da Guarda 
Municipal. Importante acesso 

de entrada e saída de Formosa 
o posto policial, próximo ao 
Cemitério Cruz das Almas, está 
desativado há mais de 4 anos. 
O mesmo deve acontecer no 
posto na saída Sul da cidade, 
que também está desativado e 
sendo depredado por vândalos. 

d ENVOLVIMENTO

O empresário formosense, 
Luiz Brasil Júnior Corrêa e sua 
família, que mantêm na região 
do Distrito do JK, município 
de Formosa, um de seus em-
preendimentos, foi convidado 
por moradores desse distrito 
para discutirem, juntos com 
o vereador e presidente da 
câmara municipal, Edmundo 
Nunes Dourado o assunto do 
abastecimento de água. Brasil 
Júnior, esclarece que a popula-
ção do JK, há anos sofre com a 
deficiência do serviço de forne-
cimento de água. Ele explica que 
nessa reunião, representantes 
da comunidade, forneceram 
o terreno para a instalação de 
um poço semi-artesiano, e que 
para agilizar o atendimento à 
população, ele e o vereador 
Edmundo, fizeram a doação do 
poço, que foi aberto em janeiro 
com êxito e presença de água 
com condições para consumo. 

Brasil Junior, diz que a parceria 
com Edmundo, empresários, 
pessoas da comunidade local e a 
prefeitura, por meio do prefeito, 
Gustavo Marques, que autorizou 
a instalação da rede de canos 
para o armazenamento da água, 

foi o ponto principal do trabalho 
para resolver o problema de 
abastecimento no distrito.

RECURSOS - O empresá-
rio também visitou o Campus do 
Instituto Federal de Goiás/IFG 
em Formosa, a convite da ge-

rente de Administração, Cláudia 
Goulart. Na unidade de ensino, 
Brasil Júnior, anunciou a assi-
natura da ordem de serviço para 
a construção de arquibancada, 
vestuário e banheiros na quadra 
coberta da instituição, localizada 
no Parque Lago. Brasil escla-
receu que R$ 240 mil foram 
destinados para a obra, que terá 
início em fevereiro. Represen-
tando o deputado federal, Célio 
Silveira/PSDB, reeleito em 
2018 o empresário formosense, 
esclareceu ainda que já foram 
liberados R$ 500 mil para obras 
no IFG de Formosa, através de 
emendas parlamentares de auto-
ria de Célio. Brasil enfatiza que 
o deputado está empenhado em 
atender às demandas do muni-
cípio, por meio de solicitações 
feitas por ele, que já chegam a 
R$ 740 mil, apenas para o IFG, 
que disponibiliza Engenharia 
Civil e mais oito cursos.

Wender Oliveira. Diretor acadêmico

Vereadores, prefeito, comandante GM e D’Artagnan A PM terá participação decisiva
Policiais recebidos por comunidades

Entrega de brinquedos e utensílios

Cláudia e Brasil Júnior 

Sentimento de entrosamento nas comunidades

 Pessoas do povoado beneficiadas O poço foi perfurado com sucesso
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d ATUAÇÃO

Prefeitura de Iaciara inicia o ano com trabalho e benefícios 

Sindicato Rural de Campos Belos agiliza
e forma parceria em eventos de leilão 

Vereador Narciso assume
presidência da Câmara de Vila Boa 

Situação financeira de Goiás 
não credencia o Estado aos 

financiamentos da União

d OPINIÃO

Os técnicos 
do Tesouro Na-
cional, visita-
ram o Estado de 
Goiás, no início 
do ano com ob-
jetivo de ana-
lisar a situação 
financeira, atra-
vés de relatórios 
contábeis, como 
balanços gerais, 
orçamentos de 
2018 e 2019, 
além dos rela-
tórios de gestão 

fiscal. Após uma minuciosa análise das contas, 
os técnicos do Governo Federal, apresentaram o 
chamado “Guia do Governador”, um parecer, no 
qual Goiás figura como unidade federativa não 
elegível ao Regime de Recuperação Fiscal/RRF. 
O estudo do Tesouro Nacional ainda informa que 
Goiás tem nota “C” na avaliação de capacidade 
de pagamento. O relatório também mostra que 
Goiás poderá ser rebaixado para a nota “D”, 
piorando assim a situação que já não é boa. O 
guia demonstra também que, para ser elegível 
ao RRF, o Estado deve ter dívida consolidada 
maior do que a Receita Corrente Líquida (RCL), 
gastos correntes obrigatórios (pessoal e serviço 
de dívida) acima de 70% da RCL e obrigações 
contratadas superiores às disponibilidades de 
caixa de recursos não vinculados. Tal situação 
não está configurada em Goiás. As recomenda-
ções dos técnicos do Tesouro Nacional, não são 
animadoras para a população goiana e é claro, 
para o governador Caiado, o que entendo, serem 

informações que deveriam estar à disposição do 
mesmo na campanha eleitoral, para não dizer que 
não sabia da situação do Estado e assim, deixar 
de cumprir obrigações mínimas, como paga-
mento de pessoal e conclusão dos investimentos 
em andamento. Entendemos que Goiás, fará o 
máximo para cumprir as recomendações dos 
técnicos do Tesouro Nacional e assim fazendo, 
terá que suspender novas contratações de pessoal, 
mesmo com déficit alto. Terão que quitar preca-
tórios, valores estes muito elevados. Privatizar 
estatais, o que entendemos ser uma ação que vai 
quebrar ainda mais o Estado. Terão que melhorar 
a gestão de caixa, ou seja, de arrecadação, pre-
judicando mais ainda os empresários goianos, 
reduzir incentivos fiscais, medida que pode gerar 
um caos maior, pois bons empresários poderão 
migrar para Brasília, Minas Gerais, Tocantins, 
Mato Grosso, entre outros estados, que deverão 
incentivar a implantação de empresas. Estamos 
na torcida por Goiás, esperamos que saia dessa 
situação para melhor, alcançando êxito com o 
acerto das ações da equipe de auxiliares, mesmo 
sabendo que alguns secretários vieram de outros 
estados e ai uma dúvida: será que conhecem bem 
o dia a dia do Estado para fazerem as mudanças 
necessárias? Na oportunidade, também destaco 
os bons auxiliares nomeados, como exemplo 
o novo presidente da Agetop o Rotariano Enio 
Caiado, que embora tenha o sobrenome do 
governador, tenho certeza que o mesmo está ali 
por competência, já demonstrada na sua vida 
empresarial e pessoal. Essa credencial, será vista 
durante a gestão das obras públicas de Goiás.

verTiNHo De oLiveirA

CoNTADor, GeSTor 
PÚBLiCo, CoM PÓS 
GrADUAçÃo PeLA 

UNiverSiDADe CASTeLo 
BrANCo/eXÉrCiTo 

BrASiLeiro e ATUAL-
MeNTe GoverNADor 

Do roTArY CLUB.

d EXPANSÃO

O Sindicato Rural de Cam-
pos Belos, por meio de seu 
presidente, Wesley Oliveira, 
anunciou em janeiro a celebração 
de parceria com a WN Leilões 
(William Nessralla), que locou 
o espaço de leilões (curral e ta-
tersal) do parque de exposições 
da entidade, para a realização de 
leilões periódicos, alternando 
com os leilões do sindicato, que 
continuará realizando os tradi-
cionais leilões “Boi Branco” 
e da exposição agropecuária. 
Segundo Wesley, essa parceria 
fortalece o agronegócio, pivô 
econômico de Campos Belos e 
região. A WN Leilões & Grupo 
4 Irmãos, empresa consolidada 
em Formosa, onde realiza há 
seis anos os mais concorridos e 
movimentados leilões, realizará 
em Campos Belos, de um a três 
leilões por mês, segundo o pre-

sidente, ampliando horizontes, 
agindo com transparência e 
aperfeiçoando os processos 
com transmissão e venda pela 
internet. O objetivo é que todos 
participem e sejam beneficiados, 
uma vez que além de focar o 
sindicato como o centro de ne-
gócios de pecuaristas regionais, 

fortalecerá os produtores, que 
terão a liberdade de comprar ou 
vender, seja para cria, recria ou 
engorda, com oportunidade de 
realizarem bons negócios, desta-
ca Wesley. O primeiro leilão do 
empresário William Nessralla e 
sua equipe, será realizado no dia 
16 de fevereiro às 17:30 horas.

d REPRESENTATIVIDADE

O vereador Narciso Dou-
rado/PPS assumiu o cargo de 
presidente da Câmara Municipal 
de Vila Boa, para o mandato em 
2019, depois de ter sido eleito 
pela maioria dos 9 vereadores. 
O novo presidente, que exerce 
o seu segundo mandato, salienta 
que sua atuação como chefe do 
Legislativo, está voltada para 
ações e políticas que possam dar 
espaço para a cidade acelerar seu 
crescimento, “Vamos fiscalizar o 
Poder Executivo e apoiar as boas 
iniciativas que ajudem as pesso-
as, porque é isso o que a popula-
ção quer e é o que vou priorizar 
dentro de meu mandato”, disse 
o presidente da câmara. Narciso 
esclarece que tem a obrigação 
de apreciar todos os pedidos que 
entram, independente do posi-
cionamento de cada um.  Fazem 
parte também da mesa diretoria 
da Câmara de Vila Boa, os ve-
readores; Edson João da Silva, 

vice presidente; Eliane Cristina 
Chavier, primeira secretaria e 
Jezo Rodrigues de Meirelles, 
segundo secretário. Narciso, na 
primeira eleição que disputou, 
foi o vereador mais votado, com 
185 votos. Na segunda eleição, 
obteve a mesma quantidade 
de votos. Ele é o vereador da 
história de Vila Boa que mais 
conseguiu recursos para o mu-

nicípio. São benefícios como 
cheques reformas, dois tratores 
traçados - com os deputados 
federais, Pedro Chaves e Marcos 
Abrão – também uma grande 
aradora, duas roçadeiras, uma 
carretinha e uma ambulância, 
além de R$ 250 mil para a Saú-
de. É dele a indicação, junto ao 
Executivo, para a criação do 
Samu no município. 

A administração municipal, 
vem conseguindo, por meio de 
importantes parcerias, desen-
volver um trabalho que tem 
contribuído com a melhoria da 
qualidade de vida dos moradores. 
Nas zonas urbana e rural é possí-
vel registrar a ação da prefeitura, 
por meio da atuação do prefeito 
Haicer Lima/PR o “Mano” e de 
sua equipe de auxiliares. Uma 
dessas parcerias, afirma “Mano”, 
continua sendo com o deputado 
estadual reeleito, Iso Moreira/
DEM, que vem, segundo o pre-
feito, ao longo dos últimos dois 
anos, mostrando que é um amigo 
de Iaciara. Ele cita o benefício re-
cebido em janeiro desse ano, com 
a entrega de mais uma emenda 
parlamentar de autoria do depu-
tado, que destina R$ 300 mil para 
o custeio do hospital municipal. 
O repasse, segundo “Mano” 
trará mais conforto e qualidade 
nos atendimentos realizados 

para a população iaciarense na 
área da Saúde, que vem sendo 
priorizada com investimentos 
em infraestrutura e atendimentos. 
Outra parceria, diz o prefeito é 
com a deputada federal, também 
reeleita, Flávia Morais/PDT, que 
disponibilizou mais uma vez o 
projeto, “Saúde em Movimento”, 
atendendo cerca de 1.110 pessoas 
com procedimentos especia-
lizados e aparelhos de última 
geração. O prefeito agradeceu a 
deputada e a todos os envolvidos 
nos trabalhos, entre vereadores e 
servidores da prefeitura pela de-
terminação e responsabilidade. O 
ano de 2019 começou movimen-
tado em Iaciara, com benefícios 

e obras. A entrega de 16 km de 
recuperação das estradas de 
acesso ao Povoado Cupim e os 
45 km da estrada do Corrente, 
além da recuperação de pontos 
críticos em ruas e avenidas que 
não possuem calçamento na 

cidade, aconteceram em janei-
ro. “Mano” explicou que esses 
benefícios não foram realizados 
antes por conta das chuvas, 
mas que a conservação de vias 
públicas é uma obrigação da 
prefeitura e vão continuar. 

Estradas vicinais recuperadasAmpliação da frota Manutenção em ruas 

Atendimentos médicos disponíveis

Prefeito agradece Flávia Moraes 

“Mano” e o parceiro Iso Moreira

 Narciso. “Vamos trabalhar muito”
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d CORRUPÇÃ0

Secos & Molhados e Venda de 
Móveis em Geral - O Menor Preço da 
Cidade e Atendimento de Qualidade! 

ArmAzém BAiAno - o Pioneiro 
de TeresinA de Goiás

Av. Pedro AlvAres CAbrAl  
Centro - teresinA de Goiás

Operação “Mãos à Obra”: denunciados estão
soltos com exceção do ex-prefeito de Planaltina

Processo criminal afasta novo presidente 
da Câmara de Água Fria de Goiás  

d ENVOLVIMENTO

Acatando pedido do 
Ministério Público/
MP o juiz, Alano 

Cardoso e Castro, decretou no-
vamente a prisão do ex-prefeito 
de Planaltina de Goiás, André 
Luiz Magalhães, que já esta-
va preso preventivamente por 
decisão proferida em outros 
processos, e afastou de seus 
cargos o procurador jurídico da 
Câmara de Formosa, Edimundo 
da Silva Júnior, e as servidoras 
da prefeitura de Planaltina Ser-
giana Maria de Sousa e Regina 
Lima das Chagas. O ex-prefeito, 
conhecido como “Pastor An-
dré”, e os denunciados Fran-
cisco Otácio Leite, Fábio José 
Rodrigues, João Victor Souza e 
Edson dos Santos, foram proi-
bidos de serem nomeados para 
o exercício de qualquer função 
pública. O juiz ainda proibiu 
todos esses réus e também os 
denunciados Everaldo Benevi-
des, André José de Araújo e Noel 
Alves de Oliveira Filho e ainda 
as empresas Aseng Engenharia 
e Construtora e Unique Incor-
poração, Construção e Venda 
Ltda de celebrarem contratos 
com a administração pública. 
A denúncia recebida pelo ma-
gistrado narra fatos apurados 
na Operação “Mãos à Obra”, 
deflagrada em novembro de 

2018, pelo promotor de Justiça, 
Rafael Simonetti, com o apoio 
do Centro de Inteligência do 
MP-GO, polícias Civil e Mili-
tar, para apurar irregularidades 
detectadas em contratos na 
Câmara Municipal de Planal-
tina de Goiás, principalmente 
fraudes na contratação de bens 
e serviços para possibilitar o 
desvio de verbas públicas, ten-
do sido já desdobradas cinco 
fases da operação. 

DENUNCIADOS - O pro-
motor denunciou André Luiz 
Magalhães e André José de 

Araújo, dono da Aseng, por 
fraude em licitação, falsificação 
de documento particular e de 
documento público, dispensa 
de licitação e peculato. Sergia-
na Maria de Souza foi denun-
ciada pelos crimes de peculato 
e fraude à licitação, enquanto 
Regina Lima, Francisco Otácio, 
Everaldo Fernandes, Edimundo 
da Silva, João Victor e Edson 
Soares foram denunciados por 
fraude em licitação. Respon-
dem à ação penal ainda Fábio 
José, por fraude à licitação e 
corrupção ativa, e Noel Alves, 

pelo crime de corrupção passi-
va. Apuração do MP constatou 
que o “Pastor André”, um dia 
após assumir a presidência da 
Câmara de Planaltina, no dia 
2 janeiro de 2017, nomeou 
Sergiana, Francisco Otávio e 
Regina Lima como integrantes 
da Comissão de Licitação da 
Casa, nas funções de presiden-
te, secretário e membro, respec-
tivamente. Naquele mesmo dia 
inaugurou um procedimento 
administrativo para contratação 
de engenheiro para reforma da 
sede do Legislativo. Na época, 

o chefe do controle interno da 
câmara, Everaldo Fernandes, 
também participava da elabora-
ção dos procedimentos licitató-
rios, auxiliando os trabalhos da 
comissão. Depois de deflagrada 
a operação, foi detectado que o 

gestor de contrato administra-
tivo, Fábio José, e o advogado 
da câmara, Edimundo da Sil-
va, também participavam do 
esquema para desvio de verba 
pública, por meio de fraudes em 
contratos.

Outro presidente ou ex-
-presidente de câmara municipal 
da região, com envolvimento 
em irregularidades, à exemplo 
do “Pastor André” de Planaltina 
de Goiás, segundo o Ministério 
Público/MP é Roberto Márcio de 
Morais de Castro, de Água Fria 
de Goiás. O Superior Tribunal de 
Justiça/STJ, novamente afastou 
Roberto da função de vereador 
por ser réu em ação penal por 
crimes diversos apurados na 
Operação “Cheque Mate”, defla-
grada em fevereiro de 2018, para 
desarticular uma quadrilha que 
agia no Poder Executivo daquele 
município e que contava com a 
participação de ex-gestores. Már-

cio Castro, responde pelos crimes 
de associação criminosa; crime 
de responsabilidade na apropria-
ção de bens ou rendas públicas; 
falsidade ideológica e falsificação 
de documento público. Alguns 
desses crimes foram cometidos 
por várias vezes, segundo o MP. 
Reeleito pelos colegas no final de 
2018, para continuar à frente do 
Legislativo local, um grupo de 
promotores de Justiça, entendeu 
que o vereador deveria ser afasta-
do das funções o que foi acatado 
pela Justiça. Com o afastamento 
de Roberto o vereador, Dinei Sil-
va, se tornou o presidente para o 
ano de 2019 e a vaga do afastado 
preenchida pelo suplente.  

“Pastor André” continua preso

Roberto Márcio. Por enquanto afastado
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Licença:
WANDERLI ALVES DA SILVA, CPF: 226.769.531-68, torna 

público que recebeu da Superintendência de Meio Ambiente 
de Formosa-GO, a Licença Ambiental Simplificada , do Semi-
confinamento, localizado no endereço, Fazenda Vovô Quito 
(Matrícula: 63.291), BR 020 KM 54, Barreiro, Zona Rural, Região 
do Bezerra, Formosa-GO . Não foi determinado Estudo de Im-
pacto Ambiental. 

REQUERIMENTO:
WANDERLI ALVES DA SILVA, CPF: 226.769.531-68, torna 

público que requereu da Superintendência de Meio Ambiente 
de Formosa-GO, a Licença Ambiental Simplificada , do Semi-
confinamento, localizado no endereço, Fazenda Vovô Quito 
(Matrícula: 63.291), BR 020 KM 54, Barreiro, Zona Rural, Re-
gião do Bezerra, Formosa-GO . Não foi determinado Estudo 
de Impacto Ambiental.

Juiz  de  Formosa  resolve
acabar  com a DPCA e transfere

responsabilidade para as polícias

Governo divulga lista de feriados e 
pontos facultativos em 2019

d CONSEQUÊNCIA

Medida tomada 
por Lucas Siqueira 
reforça sensação de 

insegurança 
em Formosa e 

Cabeceiras  

Presos desde agosto 
de 2018, quatro ex-
-agentes da Divisão 

de Proteção à Criança e ao Ado-
lescente/DPCA de Formosa, fo-
ram denunciados pelo Ministério 
Público/MP e acusados de inte-
grarem organização criminosa 
que valendo-se da condição 
de representante do Judiciário, 
cometia crimes de corrupção, 
deixando de fiscalizar a presença 
de crianças e adolescentes de-
sacompanhados em eventos e a 
venda ou fornecimento a eles de 
bebida alcoólica ou outro tipo de 
droga. Foram presos, Deyvson 
Batista Queiroz, o líder da or-
ganização, nomeado e mantido 
por quatro anos pelo juiz, Lucas 
Siqueira, titular da 1ª Vara Civil, 
da Infância e da Juventude da 
Comarca de Formosa; o agente 
voluntário, Barzilai de Oliveira 
Júnior; além de José Sebastião 
Muniz da Silva, que se passava 

por agente e Alexandre dos San-
tos Teixeira, que se apresentava 
como ex-agente voluntário. Na 
investigação da Polícia Civil/
PC e MP, se constatou que o 
grupo, liderado por Deyvson, 
cobrava propina mensal de do-
nos de boates para a prestação 
de serviços de “segurança”, bem 
como valores específicos para 
determinadas festas. Segundo a 
promotora de Justiça, Fernanda 
Balbinot, os agentes lucravam 
com a cobrança para que a 
DPCA não fizesse a fiscalização, 
obrigando empresários do ramo 
de eventos a contratarem seus 
serviços. Segundo as estatísticas 
dos últimos anos o aumento em 
Formosa do número de ocorrên-
cias, envolvendo adolescentes, 
cresceu de forma significativa, 

principalmente antes, durante e 
depois de eventos festivos.

DECISÃO POLÊMICA - O 
juiz de Direito, Lucas Siqueira, 
responsável pela DPCA, até 
outubro de 2018, diante das 
graves denúncias contra os seus 
subordinados, resolveu extin-
guir a divisão em Formosa, dois 
meses após a prisão dos agentes, 
alegando uma série de fatores, 
que só foram expostos por ele, 
depois das atuações da PC e do 
MP. O juiz, em suas considera-
ções na portaria de extinção do 
órgão de proteção, necessário 
na sociedade formosense, alega, 
entre outras coisas que, além da 
operação deflagrada pela polícia 
e as prisões, o Estado de Goiás, 
por meio do Poder Judiciário, 
não oferece nenhuma estrutura 

física, material, de pessoal, ou 
qualquer outro auxilio para o 
funcionamento da divisão de pro-
teção. Lucas Siqueira, afirma que 
essa não foi a primeira vez que 
agentes de Formosa são acusados 
e presos por corrupção e chega 
a destacar que essas pessoas, 
exerciam serviço voluntário, 
sem remuneração e que por isso 
as ações eram realizadas sem 
dedicação e eficiência. Segundo 
um delegado de polícia, ao dizer 
isso, o juiz talvez se esqueceu do 
fato de que todos os agentes pre-
sos, sabiam desde o início que o 
trabalho não envolveria dinheiro 
algum, afirma. Lucas, esclarece 
ainda na portaria, que no Estatuto 
da Criança e do Adolescente/
ECA, atualizado, a venda e o 
fornecimento de bebida alcoólica 
a crianças e adolescentes é crime 
e não mais mera infração admi-
nistrativa, crimes que devem 
ser combatidos pelas polícias e 
diz também que as comarcas de 
Luziânia, Rio Verde e Itumbiara 
não possuem divisão de proteção. 
O juiz resolveu extinguir a DPCA 
e descredenciar todos os agentes 
e tornar sem efeito as respectivas 
carteiras funcionais.  E comuni-
cou às polícias Civil e Miliar para 
que intensifiquem o combate aos 
crimes previstos no ECA.   

d INFORMAÇÃO

O Governo Federal, publicou 
no Diário Oficial da União a lista 
com os feriados e pontos faculta-
tivos da administração federal em 
2019. A lista não inclui feriados 
estaduais e municipais. Nesse 
ano, os feriados que cairão no 
final de semana serão: Tiraden-
tes (domingo), Independência 
(sábado), Dia de Nossa Senhora 
da Aparecida (sábado) e Finados 
(sábado). Os demais vão cair em 
dias de semana. A portaria diz 
que os dias de guarda dos credos 
e religiões, não relacionados, 
poderão ser compensados, desde 
que “previamente autorizados pelo 
responsável pela unidade adminis-
trativa do exercício do servidor.” 
Diz ainda que o cumprimento dos 
feriados não deve trazer prejuízo 
da prestação dos serviços conside-
rados essenciais e que caberá aos 
dirigentes dos órgãos e entidades 
“a preservação e o funcionamento 
dos serviços essenciais afetos às 
respectivas áreas de competência”.
As datas são:
4 de março: Carnaval (ponto 
facultativo);

5 de março: Carnaval (ponto 
facultativo);
6 de março: quarta-feira de cinzas 
(ponto facultativo até as 14 horas);
19 de abril: Paixão de Cristo (fe-
riado nacional);
21 de abril: Tiradentes (feriado 
nacional);
1º de maio: Dia Mundial do Tra-
balho (feriado nacional);
20 de junho: Corpus Christi (ponto 
facultativo);
7 de setembro: Independência do 
Brasil (feriado nacional);
12 de outubro: Nossa Senhora 
Aparecida (feriado nacional);
28 de outubro: Dia do Servidor 
Público (ponto facultativo);
2 de novembro: Finados (feriado 
nacional);
15 de novembro: Proclamação da 
República (feriado nacional);
24 de dezembro: véspera de natal 
(ponto facultativo após as 14 
horas);
25 de dezembro: Natal (feriado 
nacional);
31 de dezembro: véspera de ano 
novo (ponto facultativo após as 
14 horas).

Ex-agentes ainda presos

PARTICIPE DO DESENVOLVIMENTO DO 
MUNICÍPIO. COLABORE COM O SERVIÇO  

DE LIMPEZA URBANA.

A UMA RESPONSABILIDADE DE TODOS!

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACIARA/GOIÁS
ADMINISTRAÇÃO 2017/2020
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dPREOCUPAÇÃO

Ação de vereador em Formosa tenta conter
depredação e crimes ambientais na Lagoa Feira 
Situação do ponto 
turístico histórico 
é grave e requer 

ações emergenciais 

Por iniciativa do verea-
dor, Wenner Patrick e 
com participação dos 

poderes Legislativo e Executivo, 
além de entidades como a Sub-
seção da OAB, instituições de 
ensino, associações e membros 
da comunidade, aconteceu dia 
23 de janeiro, no plenário da 
câmara de vereadores, audiên-
cia pública, como forma de dar 
início a um movimento amplo de 

Turismo de Formosa é um desastre nas mãos erradas 
dPEFICIÊNCIA

Situação real em Formosa, 
que faz da administração mu-
nicipal, uma das responsáveis 
pelo travamento da exploração 
racional e economicamente viá-
vel do turismo local é a falta de 
capacidade e estrutura para o se-
tor, dentro da máquina adminis-
trativa da prefeitura. A opinião é 
do jornalista e ex-presidente do 
Conselho Municipal de Turismo/
Comtur, Jander Paulo.  Segundo 
ele, mesmo com a receita gerada 
pela portaria do Salto do Itiquira, 
algo em torno de 48 mil reais em 
média por mês e pela locação 
do restaurante e quiosquês  do 
Parque Municipal do Itiquira, 
os investimentos necessários não 
são feitos. Itiquira e Lagoa Feia, 
são os dois atrativos turísticos 
mais importantes de Formosa e 
da região e no caso da lagoa, está 
abandonada pelo Poder Público. 
Os dois pontos, se estivessem 
dentro de uma exploração profis-
sional e competente, renderiam 
receita, empregos, lazer e visi-
bilidade para Formosa em todo 
o mundo. Mas infelizmente, diz, 
Jander, nada acontece, enquanto 
as autoridades municipais não 

conseguirem se organizar e tra-
balhar. A secretaria de Turismo 
em Formosa, deixou de existir 
em 2017, quando o ex-prefeito 
Ernesto Roller extinguiu o que 
já era precário, para juntá-la 
aos assuntos econômicos, agri-
cultura e meio ambiente. Foi 
um desastre, diz.  Segundo o 
jornalista a situação turística e 
também cultural de Formosa 
está comprometida pela falta de 
investimentos e recursos, que 
deixam o município com pouca 
visibilidade turística no País. 
Além disso a pouca dedicação e 
atenção das pessoas envolvidas 
no setor é outro problema. Sem 
criticar abertamente as autorida-
des do município, Jander, afirma 
que na sua visão, considera que 
a secretaria de Desenvolvimento 
Econômico ainda pode resolver 
as questões do turismo, isso, se 
acontecerem discussões e medi-
das amplas. O que se sabe, diz, 
são as causas que estão emper-
rando e prejudicando, como as 
faltas de investimentos, projetos, 
mão-de-obra qualificada e de 
atenção dos poderes ao setor. 
Formosa já conta com uma boa 

rede hoteleira, com opções para 
os mais diversos gostos e condi-
ções e o que falta de verdade são 

ações e políticas voltadas para o 
desenvolvimento, com geração 
de renda e postos de emprego. 

para a revitalização da lagoa, 
castigada nas últimas décadas 
pela ação do homem e pela ex-
ploração comercial sem controle. 
Dessa audiência, foi elaborado 
relatório e transformado em 
requerimento a ser encaminhado 
aos gestores de órgãos públicos. 
O prefeito Gustavo Marques, que 
participou, esteve acompanhado 
de vários secretários municipais 
e se comprometeu a apresentar 
soluções para amenizar a situa-
ção, destacando que a prefeitura 
dispõem de recurso financeiro 
especifico para essa ação. Uma 
minuta do requerimento, de-
nominado de “Agenda Lagoa 

salvação e preservação da Lagoa 
Feia. Os participantes tiveram a 
oportunidade de se atualizarem 

sobre a real situação do princi-
pal atrativo turístico urbano do 
município e expor ações e ideias 

Feia”, composto de itens como a 
criação de um grupo de trabalho 
formado por técnicos, ambienta-
listas, vereadores, empresários 
e moradores, para adotarem 
medidas e ações de curto, médio 
e longo prazo. Wenner, destacou 
que ações serão promovidas por 

órgãos governamentais, parce-
rias público privada e também 
ações desenvolvidas pelo ter-
ceiro setor. Ele afirma também 
que o grupo “Agenda Lagoa 
Feia”, continuará realizando 
eventos com o envolvimento da 
comunidade.

Mesa da audiência na câmara 

Lagoa agredida e em risco
Ponto turístico ameaçado

Salto pronto para a fama nacional   


