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Subseção e Deam
lançam 3º edição

do Projeto “OAB Por
 Elas” em Formosa 

19 advogadas prestam atendimento 
jurídico gratuito às mulheres 

vítimas de violência 

COM O PREFEITO DE FORMOSA, 
GUSTAVO DE OLIVEIRA MARQUES, QUE 

ASSUMIU A PREFEITURA HÁ MENOS 
DE 4 MESES, APÓS A RENÚNCIA DO 
ENTÃO PREFEITO ERNESTO ROLLER. 
GUSTAVO, QUE TEM MANDATO ATÉ O 
DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2020, FALA 
SOBRE A SITUAÇÃO ENCONTRADA NO 
MUNICÍPIO, INCLUINDO AS CONDIÇÕES 
DO ASFALTO E AS PROVIDÊNCIAS QUE 

ESTÃO SENDO TOMADAS.

Autoridades do MP e Justiça estão na contra 
mão da constituição na relação com imprensa 

Tentativas de intimidar e censurar veículo de comunicação com circulação 
regional repercutem no Sindjor em Goiânia 

d DISSENSÃO

Em Formosa, parte do Mi-
nistério Público/MP da comarca 
e também membros do Judici-
ário, entendem que apresentar 
fatos verdadeiros a respeito de 
suas atuações nos cargos públi-
cos, na condição de funcionário 
público, representa crimes con-
tra a honra, ofensas, injúria e 
difamação. Essas autoridades, 
usam de seus cargos, para de-
terminarem a abertura de termos 
circunstanciados de ocorrências 
e abertura de ações criminais 
contra quem exerce sua profis-
são e o direito à circulação de 
ideias, à transmissão de infor-
mações e ao livre desempenho 
da atividade jornalística. 
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Município de Arraias 
discute saúde e 

recebe benefícios 

Prefeitos da região no Planalto com Lorenzoni e Caiado 
n MOMENTO

Prefeitos que administram 
municípios que compõem a 
Região Integrada de Desenvol-
vimento do Distrito Federal e 
Entorno/Ride, se reuniram no 
dia 23 de abril no Palácio do 
Planalto, com o ministro chefe 
da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, 
e com o governador de Goiás, 
Ronaldo Caiado. No encontro, 

Caiado confirmou a efetivação 
da Ride. O ministro anunciou 
que o decreto de criação do 
conselho administrativo da en-
tidade, será assinado em maio 
pelo presidente Jair Bolsonaro. 
“Estamos cumprindo o que 
havíamos falado”, ressaltou o 
governador aos prefeitos do En-
torno, logo após o desfecho da 

reunião. Instituído o conselho, 
haverá a elaboração de estudos 
e discussões, envolvendo os 
municípios, governos de Goiás, 
Minas Gerais, Distrito Federal 
e o Governo Federal, para a 
definição das prioridades para 
a região. Durante a reunião, 
Caiado demonstrou ao ministro 
a necessidade de fortalecer a 

Ride e destacou o quanto é im-
prescindível que a União parti-
cipe e assuma responsabilidades 
nas soluções dos problemas. “O 
ministro Lorenzoni teve esta 
percepção e já colocou, com 
toda a clareza, a minuta do 
conselho da Ride”, detalhou o 
governador.

A 5ª Conferência Munici-
pal de Saúde, discutiu o tema 
a “Democracia e Saúde”. Par-
ticiparam do evento o prefeito 
Wagner Gentil; o secretário 
municipal de Saúde, Claudiney 
Pereira Alves; o presidente 
da câmara municipal, Wesley 
Siqueira Braga; além de vere-
adores e servidores públicos. 
Wagner, ao lado da secretária 
municipal de Educação, Ana 

Paula Gomes e do secretário 
de Transportes, Ozaildo José, 
recebeu o primeiro dos três 
novos ônibus que passam a 
compor a frota da prefeitura no 
transporte de alunos da zona 
rural. Ana Paula, explica que a 
rede municipal de ensino, conta 
atualmente com duas escolas na 
área urbana, atendendo 972 alu-
nos e ainda 12 escolas na zona 
rural, com 380 alunos. 
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Marco Aurélio Basso de Matos Azevedo, pre-
sidente da Subseção da Ordem dos Advogados do 
Brasil/OAB de Formosa; Jandson Bernardo, delegado 
regional de Polícia Civil e a delegada titular da Dele-
gacia Especializada no Atendimento à Mulher/Deam, 
Fernanda Lima, lançaram a 3ª edição do projeto “OAB 
Por Elas”. Marco Aurélio apresentou dados e números 
sobre a violência doméstica no Brasil e destacou que 
Goiás e Formosa apresentam números bastante nega-
tivos nesse assunto.

Marco, Jandson e Fernanda. Parceria em prol das mulheres   

Prefeitos e representantes dos municípios em Brasília

Celso de Mello. Ministro mais antigo do supremo. Colocando ordem no assunto 

Gustavo. Desordem como herança na administração 

Wagner. Trabalho e conquistas para população  
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Realidade I 
A falta de embaraço e de compromisso de algumas auto-

ridades do Legislativo, Executivo, Judiciário e até do Ministério 
Público é tão grande que o trabalho da imprensa chega a ser 
questionado e confundido com desacato, injúria e difamação. 
A verdade é que fatos não faltam. 

Realidade II
E preciso fiscalizar, porque a segurança, a saúde e a 

educação estão em jogo. Você quer que essas pessoas sejam 
fiscalizadas? Você quer saber o que é feito às escondidas? 
A melhor forma de brigar por tudo isso é acompanhar diari-
amente um jornalismo independente e sem rabo preso com 
políticos e governos. Chega de ser enganado por autoridades 
“espertas”. Basta de meias verdades. Chega de histórias mal 
contadas sobre ações que na verdade prejudicam a sua vida 
e a de muitas pessoas.

Rastro 
Essa coluna, não consegue de forma rápida enumerar 

todos os setores da vida pública de Formosa que foram seria-
mente prejudicados por Ernesto Roller e sua passagem pelo 
cargo de prefeito no período de 2017 a 2018. O retrocesso no 
município de Formosa nos últimos dois anos é evidente em 
todos os setores da vida pública. Roller, como prefeito, quase 
consegue destruir o que estava pronto. A recuperação estrutural 
de Formosa, depois do “terremoto” administrativo provocado 
por Ernesto, deve levar no mínimo 6 anos. 

Lista
Além das promessas não cumpridas, são praças de 

esportes abandonadas, postos de saúde inoperantes, ruas 
intransitáveis com buracos e falta de asfalto. Funcionalismo 
desmotivado, proliferação das ocupações em áreas públicas, 
fiscalização de trânsito ineficiente e desestruturada, guarda 
municipal mal utilizada, falta de entrosamento com a inicia-
tiva privada, distritos abandonados e principalmente as várias 
denúncias de corrupção.

Vão 
Muitos em Formosa ainda se lembram quando o atual 

secretário de Governo de Ronaldo Caiado, o ex-prefeito dizia: 
primeiro, que seria o melhor prefeito da história de Formosa e 
depois: que implantaria o maior projeto de asfalto da história.  

Ficha 
É impressionante a quantidade de pessoas manifestando 

o desejo de ser candidato a prefeito de Formosa. Essa coluna 
lembra a situação dos recentes ex-prefeitos. Estão todos enrola-
dos com a Justiça e quase podem ser chamados de fichas sujas. 

Relação 
Formosa definitivamente mudou com a ascensão do pro-

motor Douglas Roberto Ribeiro de Magalhães Chegury, como 
auxiliar da Sexta Promotoria do Ministério Público da Comarca 
de Formosa. Até aqui a empresa e o empresário que mais se 
beneficiou com a passagem do ex-prefeito Ernesto Roller pela 
prefeitura, já sofreu duras medidas. Ele e sua mulher, Vanessa 
Maris. André Gontijo que foi contemplado com o primeiro con-
trato da prefeitura na era Roller, em janeiro de 2017, já teve 
dois pedidos de prisão decretados. 

Escapatória I 
Contra André e Vanessa já constam, além dos bloqueios 

de patrimônio, incluindo 35 carreatas e de dinheiro, dois pedi-
dos de prisão até agora. Uma preventiva, emitida pelo juiz de 
Formosa, Fernando Oliveira Samuel, da segunda vara criminal 
e uma prisão temporária, expedida pelo juiz Gustavo Costa 
Borges, da Comarca de Planaltina de Goiás.  

Escapatória II
As duas prisões decretadas contra o casal André/Vanessa, 

foram revertidas pelo desembargador, Nicomedes Borges em 
Goiânia, o mesmo que teve seu nome envolvido em denúncia, 
detalhada pelo MP-GO e enviada ao MPF, sobre irregularidades 
e até pagamento de mensalidade de R$ 1 milhão ao desem-
bargador. Assunto divulgado e publicado pelo G1, portal de 
notícias da Rede Globo. 

Costas 
O acusado André Gontijo e sua mulher, com certeza têm 

protetores fortes em Goiânia.  Na história de Formosa, nunca se 
viu situações de prisões serem revertidas de forma tão rápida 
como as duas dos dois. 

Vermelho 
O prefeito Gustavo Marques, tem feito o que pode para 

administrar o complicado município de Formosa. Complicado 
por que a máquina administrativa está inchada e a receita her-
dada não é suficiente para atender todas as demandas. Fora 
isso, ainda existe os vícios deixados pelo antecessores e sua 
turma de auxiliares, que se acostumaram a levarem questões 
sérias na conversa. 

 Serviço   
Todas as praças públicas de Formosa, com exceção da 

Pedro Chaves ou “Praça Imperatriz”, que é conservada pelo em-
presário João Neto, estão abandonadas pelo poder público. Na 
Rui Barbosa, principal e mais frequentada da cidade, escuridão 
e falta de manutenção dos jardins. 

Herança 
Ainda é um dos maiores desgastes para o prefeito de For-

mosa, Gustavo Marques a manutenção da equipe de secretários 
e auxiliares do ex-prefeito Ernesto Roller. A grande maioria dos 
auxiliares do ex-prefeito ainda estão nos quadros da prefeitura. 

Engano 
Ernesto Roller, acabou se transformado no maior engodo e 

equivoco coletivo eleitoral da história de Formosa. Eleito prefeito 
em 2016 com votação expressiva e histórica, ficou 2017 e não 
terminou 2018 no cargo.

Certeza 
As investigações do Ministério Público nos esquemas de 

corrupção na Prefeitura de Formosa, já deixou para traz a 
pergunta se existe ou não tais corrupções. Sim. Segundo pro-
motores de justiça a corrupção na administração do ex-prefeito 
Ernesto Roller existiu e deixou rastros.

Resultado 
Formosa e sua gente, perdeu muito com os desvios dentro 

da prefeitura. Infraestrutura, saúde, social, educação, enfim, 
em tudo.

Investida 

O vereador Rafael Barros (foto), passou os últimos dois 
anos de seu primeiro mandato quase que invisível. No terceiro 
ano, resolveu investir em ações, que na opinião de muita gente 
e na avaliação fria, não são felizes. Propor e aprovar status de 
utilidade pública para entidade investigada pelo MP e que tem 
contrato assinado com a própria câmara foi demais. 

Gastanças I
A farra com dinheiro público, na liberação de diárias por 

parte do presidente da câmara Edmundo Dourado, continua. 
Poucas câmaras de Goiás têm a despesa que a de Formosa 
apresenta. Não são apenas os vereadores que gastam como 
querem as diárias. Servidores concursados e assessores co-
missionados também.

Gastanças II
Não se entende. Ou está claro. Como um vereador me-

diano e sem conhecimento do município, consegue se eleger 
em três mandatos, entre os seus pares, 4 vezes presidente do 
Legislativo formosense, O baiano Edmundo, se especializou 
em convencer os colegas a votar nele. 

Gastanças III
Edmundo, além de proporcionar viagens sem sentido a 

Goiânia no mês de janeiro, nos dias 2 e 3, quando sabidamente 
nenhuma autarquia funciona, não informa no site da câmara o 
que foi gasto em março e na primeira quinzena de abril. 

Credor 
O vereador Miguel Rubens, o “Macarrão”, mesmo com 

baixíssimo rendimento nesse seu segundo mandato nos trabal-
hos legislativos de Formosa, continua sendo um dos campeões 
de gastos de diárias para Goiânia.

Motivos 
Alguns moradores chegaram a ajudar da forma que podiam 

a coletividade. A fase difícil pela qual passa a prefeitura, pós 
Ernesto, deixou praticamente todas as ruas e avenidas em 
situação de desconforto e riscos para todos. Pessoas simples 
e outras já com boas condições financeiras, gastaram tempo 
e dinheiro para tentar amenizar, com carroças e cascalho e 
também com camionetes e emulsão asfáltica.  

Rede 
Como efeito das operações do MP e policias, na prefeitura 

e casas de servidores a administração do prefeito Gustavo 
resolveu transmitir ao vivo na página da prefeitura no Face-
book todas as licitações e seus pregões para a contratação de 
empresas e serviços. 

Movimento 

O MDB de Formosa, deve mesmo apresentar processo 
de expulsão do partido contra os vereadores Bruno Araújo e 
Luziano Martins. Antes, porém, segundo Enedino Vieira (foto), 
presidente da sigla no município, os dois vereadores terão a 
oportunidade de apresentarem suas defesas. 

Papel 
Como no passado recente, uma das únicas ações que a 

Câmara de Formosa tem feito muito bem é congratular pessoas, 
entregando moções de congratulações.  Falta de qualidade e 
comprometimento com as demandas de população. Essa é a 
verdadeira face dessa legislatura na câmara. 

Dureza 
Não está sendo fácil para o MP-GO desbaratar o provável 

esquema de corrupção no poder público de Formosa. As rami-
ficações são extensas. Não se tem notícia na história recente 
de Formosa de uma situação difícil como agora. 

Ressabiado

O prefeito Gustavo Marques foi à Goiânia receber camin-
hões basculantes entregues pelo ex-deputado federal, Pedro 
Chaves e não pelo ex-prefeito, Ernesto Roller, hoje secretário 
de Governo. Na foto da entrega, além do prefeito e do ex-
parlamentar, aparecem ainda, Edmundo Dourado, presidente 
da Câmara de Formosa e o ex-prefeito, que não tiveram nada a 
ver com o benefício. Esse evento, foi a primeira aparição pública 
de Ernesto com políticos de Formosa, após as operações de 
investigações contra o primeiro escalão de sua administração.

Limbo 
Passada a Semana Santa, a situação de abandono dos mu-

nicípios do Entorno de Brasília continua. Quatro meses de Iba-
neis Rocha e Ronaldo Caiado e o cumprimento das promessas 
sequer foram iniciadas, seja do Governo do Distrito Federal, seja 
de Goiás. Abandonadas, as cidades não têm hospitais, escolas 
não têm professores, a segurança é uma piada e quase não 
há infraestrutura. Nas suas campanhas os dois governadores, 
prometeram mundos e fundos e até agora nada. 
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n CORRUPÇÃO

Medidas judiciais atingem duramente casal 
suspeito de fraudes em Formosa e Planaltina

Bloqueio milionário de bens em Formosa

André e Vanessa foram presos por 
participarem de fraude na Câmara 

de Planaltina de Goiás
O casal é apontado por promotores de Justiça como 

membros de associações criminosas

Denúncia envolve Marconi Perillo e 
desembargador do TJ-GO 

Conselho do MP tira Douglas das
investigações de corrupção em Formosa

Promotor fica como auxiliar da 6ª promotoria até chegada 
da titular no segundo semestre  

Segundo o MP foi de-
sarticulada uma or-
ganização criminosa 

que tinha a participação do casal 
André Gontijo e Vanessa Maris, 
além do ex-superintendente de 
Obras, Jorge Saad, que atuou 
em Formosa em 2017 e 2018, 
durante o mandato do ex-pre-

feito Ernesto Roller.
O Tribunal de Contas dos 

Municípios/TCM, suspendeu 
os contratos existentes entre a 
Prefeitura de Formosa e a em-
presa Mult X, para obras de pa-
vimentação asfáltica, operação 
tapa-buraco e lama asfáltica. 
A empresa é de propriedade 

dos empresários André Luiz 
Gontijo de Souza e Vanessa 
Maris Araújo Fernandes, que 
chegaram a ter a prisão decre-
tada, mas conseguiram habeas 
corpus no Tribunal de Justiça 
do Estado de Goiás/TJ-GO. Se-
gundo membros do Ministério 
Público de Contas/MPC, que 

atua dentro do TCM, as fraudes 
em processos licitatórios, na 
administração do ex-prefeito Er-
nesto Roller, foram descobertas a 
partir de trabalho realizado pelo 
MPC e promotorias do Minis-
tério Público/MP de Formosa, 
coordenadas pelos promotores 
de Justiça, Fernanda Balbinot, 
Caroline Ianhez e Douglas Che-
gury, que resultou na deflagração 
de três operações, que desarticu-
laram a organização criminosa, 
que atuou no município em 2017 
e 2018. Os empresários respon-
dem à ação criminal na comarca 
e tiveram bens e dinheiro blo-
queados, conforme decisão do 
juiz criminal, Fernando Oliveira 
Samuel.  Foram bloqueados 
também da empresa de André e 
Vanessa, que são réus em ação de 
improbidade administrativa, 35 
veículos carretas, que constam 
em seu nome. 

n CORRUPÇÃO

O casal André Luiz Gontijo 
e Souza e Vanessa Maris Araújo 
Fernandes, sócios das empresas 
Mult X e Central Construtora, 
que já são réus em ação de 
improbidade administrativa na 
Comarca de Formosa, são sus-
peitos de colaborar com fraude 
em licitação de obra realizada na 
Câmara Municipal de Planaltina 
de Goiás. A prisão dos dois fez 
parte da 6ª fase da Operação 
Mãos à Obra, que apura irregula-
ridades em contratos celebrados 
entre a câmara com construtoras. 
De acordo com as investigações, 
o casal participou ativamente do 
esquema e fraudou processo lici-
tatório para obras de engenharia 
da câmara, em valores que ul-
trapassam R$ 180 mil. Por meio 
das empresas, eles participaram 
do procedimento administrativo 

(carta-convite), supostamente, 
para concorrer pelas obras jun-
to com as empresas Aseng e 
Unique. O Ministério Público 
de Goiás/MP-GO, apurou que 
houve ajuste entre as empresas 
Aseng, de propriedade do enge-

nheiro civil, André Araújo, que 
chegou a ficar preso por mais 
de uma mês e Unique, que é de 
fachada. Segundo o promotor de 
Justiça, Rafael Simonetti, André 
e Vanessa sabiam que participa-
vam de uma concorrência de fa-
chada, pois existia ajuste prévio 
entre os sócios das empresas lici-
tadas para que a Aseng vencesse 
a licitação. Ainda segundo o MP, 
foi formada uma associação cri-
minosa, que burlava a tramitação 
do procedimento licitatório, já 
que não aconteciam os proce-
dimentos externos e internos na 
forma da lei. Empresas fantas-
mas eram criadas apenas para 
participarem de licitações, o que 
proporcionava uma concorrência 
fraudulenta, diz Simonetti. O 
casal ficou detido no presídio de 
Planaltina de Goiás.

n SUSPEITAS

Segundo matéria publicada 
no portal de notícias G1 da Rede 
Globo, uma denúncia anônima 
que chegou à promotora de 
Justiça, Villis Marra, aponta 
que o ex-governador Marconi 
Perillo recebia mensalmente 
cerca de R$ 500 mil em propina 
da Companhia de Saneamento 
de Goiás/ Saneago. A entrega, 
conforme relatado, seria feita 
em barras de ouro e entregues 
na fazenda do político em Pire-
nópolis. Documento de pedido 
de investigação enviado pela 
promotora ao Ministério Públi-
co Federal/MPF, detalha ainda 
outras irregularidades e até 

pagamento de mensalidade de 
R$ 1 milhão ao desembargador 

Nicomedes Borges, nomeado 
por Marconi em 2013.  O então 
advogado Nicomedes foi nome-
ado desembargador no tribunal 
de Justiça do Estado de Goiás/
TJ-GO, por indicação da Ordem 
dos Advogados do Brasil Seção 
Goiás/OAB-GO. A defesa de 
Marconi, representada pelo 
advogado Luiz Rassi, informou 
que “procurou a promotora que 
disse que recebeu a denúncia 
sem fazer qualquer juízo de 
valor e encaminhou ao promotor 
responsável pelo caso”. Sobre o 
desembargador, o TJ-GO disse 
que “não se manifestará sobre o 
assunto, por enquanto.

n CORRUPÇÃO

n AJUSTE

O Conselho Superior do Mi-
nistério Público de Goiás, definiu 
no início de abril, as promoções e 
remoções para nove promotorias 
de Justiça que estavam vagas em 
Goiás. Entre elas a 6ª Promotoria 
de Justiça de Formosa, que terá 
como titular a promotora, Andrea 
Beatriz Rodrigues Barcelos, que 
sairá de Cristalina. Com isso, dei-
xará a 6ª promotoria, responsável 
pela fiscalização do patrimônio 
público o promotor, Douglas 
Chegury, que em apenas um mês, 

desenvolveu em Formosa, três 
operações focadas em prováveis 
desvios de dinheiro na prefeitura. 
Douglas que responde como pro-
motor auxiliar nessa promotoria 
e titular na 5ª Promotoria do Mi-
nistério Público da Comarca de 
Formosa, continua respondendo 
pela 6ª até a chegada na nova 
promotora e por isso permanece 
à frente das investigações de 
improbidade administrativa tanto 
na prefeitura como na câmara de 
vereadores. 

O juiz Lucas Siqueira, da 
Vara de Fazendas Públicas de 
Formosa, decretou o bloqueio 
de três milhões, setenta e qua-
tro mil, cento e nove reais e 
oitenta e oito centavos das 
contas dos empresários André 
Luiz Gontijo de Souza e Va-
nessa Maris Araújo Fernandes, 
donos da construtora Mult X 
e também do ex- superinten-
dente de Obras do município, 
Jorge Saad. A decisão atendeu 
a pedido do Ministério Público 
de Goiás na segunda ação civil 
de improbidade administrativa, 
na qual ficou demonstrado que 
a empresa fraudou processo 
licitatório para a realização de 
operação tapa buraco em ruas de 
Formosa em 2017. A descoberta 
da fraude foi possível graças ao 
trabalho integrado entre o MP 
estadual e o Ministério Público 

de Contas com atuação junto 
ao TCM-GO. No total a Justiça 
de Formosa, já bloqueou dos 
três acusados, André, Vanessa 
e Jorge o valor de mais de 
R$5.800.000,00(cinco milhões 

e oitocentos mil reais). André 
e Vanessa, são réus em ação 
penal proposta pelo MP no mês 
de março desse ano, na qual ti-
veram suas prisões preventivas 
decretadas. 

Sede da empresa investigada foi alvo de buscas e apreensões 

 André e Vanessa. Problemas com a Justiça 

Jorge, ex-auxiliar de Ernesto Roller em Formosa e Goiânia

Promotor não tem dúvidas das culpas 

Douglas. População apoia trabalho e 
faz campanha pelo fica

Por enquanto só suspeitas 
e denúncias 
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d SOLUÇÕES

Formosa recebe secretário de Saúde do
Estado e apresenta seus muitos problemas
Dívida milionária do Estado com a prefeitura foi um dos assuntos

O prefeito de Formo-
sa, Gustavo Mar-
ques e o secretário 

municipal de Saúde, Breno José 
Prado de Miranda, receberam a 
visita do secretário estadual 
de Saúde, Ismael Alexandrino 
Júnior, que esteve na cidade a 
convite do prefeito para conhe-
cer de perto a realidade do setor 
e receber as reivindicações da 
população. Ismael Alexandri-
no, destacou que o objetivo da 

visita foi colocar em marcha a 
solução dos problemas não só 
da saúde formosense, como de 
todos os municípios da região, 
que recorrem ao atendimento 
do Hospital Municipal de For-
mosa/HMF, por ser referência. 
O estabelecimento de parcerias 
com hospitais particulares foi 
apontado como uma dessas 
soluções. O secretário do go-
vernador Ronaldo Caiado, que 
conheceu o HMF e outras uni-

dades, falou da regularização 
das transferências de dinheiro 
do Estado para os municípios e 
a quitação da dívida existente 
do Governo de Goiás com a 
prefeitura, acumulada pelos go-
vernos anteriores.  Também foi 
tratado o assunto da prometida 
e discutida implantação de uma 
Unidade de Terapia Intensiva/
UTI e ainda a reestruturação 
do Sistema de Regulação Es-
tadual.

d ATENDIMENTOS

Ações sociais passam a 
alcançar mais pessoas 

Prefeitura mantem e amplia 
atendimentos para autistas 

Inclusão social levada a sério, provando que ser diferente é normal

Grupo de pessoas se unem para 
criar associação “Lar Azul”

Entidade é criada para dar suporte no dia-a-dia 
de autistas e suas famílias 

d NECESSIDADE

O Centro Municipal de 
Apoio e Inclusão/CMAI, em 
parceria com a Associação 
de Pais e Pessoas com Au-
tismo de Formosa/ APPAF, 
desenvolvem ações em con-

junto de conscientização e 
atendimento a pessoas com 
autismo no município. Esse é 
o objetivo do centro de apoio 
que fica próximo ao Estádio 
“Diogão”, beneficiando pais 

e crianças com autismo, defi-
ciência auditiva, intelectual e 
visual, transtorno do déficit de 
atenção com hiperatividade, 
paralisia cerebral, síndrome de 
Down, epilepsia e várias outras 
doenças, síndromes e transtor-
nos. Segundo os profissionais 
engajados nos atendimentos, 
incluir crianças na sociedade, 
oferecendo acompanhamento 
psicopedagógico, psicológico, 
neurológico, fisioterapêutico e 
fonoaudiológico é uma forma 
de contribuir para a igualdade 
de oportunidades de sucesso 
educativo para todas elas, in-
dependente das necessidades 
que possuam.

SERVIçO: 
CMAI

Rua 14, esquina com 
a Rua 03

Jardim Primavera - Ao 
lado do Estádio “Diogão”
De segunda a sexta-feira 
8h às 11h e 13h às 17h

Formosa/GO

A Associação de Pais e 
Amigos Autistas/Lar Azul, de 
Formosa, surge com a união e 
a necessidade de pessoas quanto 
a informações, atendimentos 
e tratamentos da doença.  Se-
gundo o vereador formosense, 
Wenner Patrick, um dos idea-
lizadores do projeto, o objetivo 
é dar suporte para aqueles que 
não têm informações e condi-
ções financeiras. Ele explica 
que atendendo às solicitações 
das pessoas envolvidas, pais e 
profissionais receberam bem 
a ideia de uma entidade para 
informar e conscientizar as 
pessoas sobre o autismo e ofe-
recer suporte aos envolvidos 
direta e indiretamente com o 
transtorno. A abertura do “Lar 
Azul”, afirma a presidente, Cir-
lene Lopes, aconteceu para que 
autistas e suas famílias possam 
receber todos os atendimentos 
necessários e viverem melhor. 
Ela explica que se trata de um 
conjunto de serviços e atendi-
mentos, que foi montado por 
meio de voluntários, para aten-
dimentos clínicos gratuitos nas 
especialidades fisioterapêuticas, 
psicológicas e neurológicas, 
além de musicoterapia, fono-
audiologia, exercícios físicos, 
ajuda escolar e assistência 
social, entre outros, como re-
alizarão de cursos, palestras e 
atividades de formação e aper-
feiçoamento, buscando melhor 
preparação de profissionais, 
pais e comunidade. Inicialmente 

a associação está instalada, com 
o patrocínio de apoiadores, em 
um espaço alugado por período 
de um ano, ou seja, até março 
de 2020. Wenner, lembra que 
foram realizadas várias refor-
mas para que o ambiente fique 
o mais próximo do projeto, 
contando com a ajuda e apoio 
do comércio local, e que a meta 
é a de que a associação tenha a 
sua própria sede.

O AUTISMO - Até o mo-
mento não foi descoberta a sua 
cura. Alguns medicamentos são 
indicados por especialistas, mas 
o que pode apresentar resulta-
dos mais eficazes é o acompa-
nhamento realizado por psicólo-
gos, fonoaudiólogos, terapeutas 
ocupacionais e fisioterapeutas. 
O diagnóstico ainda na infância 
ajuda a amenizar as dificulda-

des que são despertadas pelo 
transtorno. Por isso é essencial 
ficar em alerta com os seguintes 
sintomas: agressividade, fobias, 
dificuldades de aprendizagem e 
relacionamento. Muitos acham 
que todo autista tem alguma 
deficiência intelectual. Mas 
não é bem assim. Vale pontuar 
que o Transtorno do Espectro 
Autista (TEA) manifesta-se 
de forma diferente em cada 
indivíduo e em níveis distintos. 
Aproximadamente 5% dos 
portadores possuem super do-
tação ou grandes habilidades. 
40% apresentam a capacidade 
intelectual igual aos que não 
têm o transtorno. O autista está 
preparado para a vida na escola 
ou na universidade. Isso desmi-
tifica a ideia de que o autista não 
pode estudar.

d ENVOLVIMENTO

Desenvolvido pela pri-
meira dama do município e 
secretária de Desenvolvimen-
to Social e Trabalho, Caroline 
Marques a política social de 
Formosa, tem avançado em 
números de atendimentos e 
programas, que na opinião da 
secretária, tem proporcionado 
mais qualidade de vida e saú-
de. As pessoas acima de 60 
anos que ainda não participam 
dos benefícios da prefeitura, 
podem se inscrever, diz, Caro-
line. As atividades do Projeto 
Feliz Idade, contam hoje com 
mais de 700 inscritos - entre 
eles os idosos do Serviço de 
Convivência e Fortalecimen-
to de Vínculos, do Lar São 
Vicente de Paulo, do Grupo 
Brilhantes e do Acadêmicos 
da Dança - que, além de re-
ceber o acompanhamento de 
uma equipe de profissionais 
capacitados, participam de 
atividades como palestras, 
alongamento, hidroginástica, 
caminhada, artesanato, ofici-
nas da memória, zumba, trei-
namento funcional, passeios e 
momentos de música e dança. 
A secretária explica que os 
resultados desse trabalho são 
notados a cada dia, com o 
aumento na longevidade e na 
inclusão dos participantes na 
sociedade. Ela destaca que 
as pessoas que desejarem 
se inscrever no “Programa 
Feliz Idade”, basta procurar 
o CRAS I, ao lado do Centro 
Comercial Ibrahim Jorge, ou 
feira coberta e também no 
CRAS II, próximo a UEG, le-
vando número do NIS, cópias 
do RG, CPF, comprovante de 
endereço, duas fotos 3x4 e um 
atestado de saúde.  

Secretários com o prefeito e auxiliares nas visitas 

Voluntárias de importante   trabalho em Formosa

Caroline. Nova forma de trabalhar na secretária 

Atendimentos e benefícios concretos

População sendo atendida

Atenção e cuidado no dia-a-dia Atividades descontraídas e necessárias

Pessoas e movimentações do corpo e mente 
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COM O PREFEITO DE FORMOSA, GUSTAVO DE
OLIVEIRA MARQUES, QUE ASSUMIU A PREFEITURA
APÓS A RENÚNCIA DO EX-PREFEITO ERNESTO 
ROLLER. GUSTAVO, FALA SOBRE A SITUAÇÃO

 ENCONTRADA NO  MUNICÍPIO, INCLUINDO 
AS CONDIÇÕES DO ASFALTO. 

d  ENTREVISTA

TRIBUNA NEWS – Pre-
feito, que avaliação o senhor 
faz das condições da máquina 
administrativa de Formosa?

GUSTAVO MARQUES 
- Aparecem problemas todos 
os dias na prefeitura. Falta 
dinheiro pra pagar as contas, 
falta espaço físico pra traba-
lhar e atender o povo, é um 
monte de papel que tem que 
assinar e carimbar pra con-
seguir fazer qualquer coisas. 
Mas eu não estou aqui para 
ficar reclamando dos proble-
mas, eu vim aqui para buscar 
a solução. Nesse pouco tem-
po nós já conseguimos deixar 
tudo mais transparente, a 
prefeitura começou a com-
prar as coisas mais baratas, 
o atendimento às coisas que 
o povo precisa está aconte-
cendo de forma mais rápida 
e eu estou sempre na rua 
ouvindo o que o povo mais 
quer. Eu acredito que, mesmo 
com esse tanto de problemas, 
Formosa tem jeito e sinto que 
o formosense também tem 
essa esperança. O resultado 
do que a gente está fazendo 
já deve ficar mais claro nos 
próximos meses.

TRIBUNA NEWS – 
Quais as maiores dificul-
dades encontradas pelo se-
nhor, depois que assumiu 
o cargo?

GUSTAVO MARQUES 
– Como eu falei! Não sentei 
na cadeira de prefeito pra 
ficar reclamando dos pro-
blemas, mas para buscar as 
soluções. O que mais atra-
palha a colocar as coisas pra 
funcionar na cidade é a falta 
de dinheiro. O município ar-
recada muito pouco por uma 
série de coisas: o cadastro de 
imóveis é desatualizado, a 
fiscalização não tem um bom 
efeito e toda vez que alguém 
quer andar dentro da lei a 
prefeitura acaba atrapalhando 
mais que ajudando, com o 
tanto de coisas que precisa 
fazer para abrir uma empre-
sa ou para regularizar uma 
construção, por exemplo. Eu 
já determinei internamente 
que isso seja corrigido, pra 
facilitar a vida de quem quer 
contribuir, ajudando a melho-
rar a trazer mais recursos sem 
precisar aumentar impostos 
ou prejudicar quem não pode 
pagar por isso. E eu falo isso 
só para dar um exemplo de 
como eu estou trabalhando 
para resolver um dos vários 
problemas sérios que a pre-
feitura enfrenta há anos. 

TRIBUNA NEWS – Sobre 
a situação das ruas e avenidas 
da cidade e distritos, qual a sua 
avaliação? 

GUSTAVO MARQUES 
- Eu ando por toda cidade dia-
riamente, e conversando com 
a população tenho visto que 
esse é um dos problemas mais 
urgentes que temos a resolver. 
O excesso de obras mal feitas, 
onde se gastava R$ 10 para 
construir e R$ 100 pra fazer 
festa na hora de inaugurar nos 
levaram a essa situação. Desde 
o início dessa gestão tenho 
buscado parcerias sérias com 
instituições como o Ministério 
Público e o Tribunal de Contas 
dos Municípios para garantir a 
qualidade, a transparência e a 
seriedade que fizeram falta no 
momento em que essas obras 
foram feitas.

TRIBUNA NEWS – Qual 
a previsão para o início de 
recuperação da malha viária 
urbana de Formosa?

GUSTAVO MARQUES 
- Minha determinação é para 
começar a tampar os buracos 
assim que a chuva acabar e só 
parar quando o problema estiver 
resolvido. Eu vou pra rua acom-
panhar de perto esse trabalho e 
estendo o convite a todos vere-
adores e demais cidadãos para 
fazer o mesmo. 

TRIBUNA NEWS – O 
que a prefeitura vai fazer nos 
casos de ruas que hoje estão 
intransitáveis. Vai ser possível 
um recapeamento completo? 

GUSTAVO MARQUES - 

“Eu ando por 
toda cidade diaria-
mente, e conversan-
do com a população 
tenho visto que esse 
é um dos problemas 
mais urgentes que 
temos a resolver. 
O excesso de obras 
mal feitas, onde se 
gastava R$ 10 para 
construir e R$ 100 
pra fazer festa na 
hora de inaugurar 
nos levaram a essa 
situação.”

Minha vontade era de arrancar 
todo asfalto e construir tudo 
de novo, com galerias pra 
escoar a água da chuva e toda 
estrutura necessária para que 
cada uma de nossas ruas pare-
çam um tapete, mas fizemos o 
levantamento e só para refazer 
o asfalto da região central do 
município o custo se aproxima-
ria das centenas de milhões de 
reais. Totalmente fora da nossa 
realidade atual. Vamos traba-
lhar com os pés no chão, dentro 
das nossas possibilidades, mas 
sempre com total transparência 
e o maior senso de urgência 
possível. Em primeiro lugar 
vamos garantir que essas ruas 
se tornem transitáveis e em 
seguida daremos início ao 
processo de recapeamento ou 
de construção de asfalto novo, 
de acordo com as necessidades 
de cada uma das ruas.

TRIBUNA NEWS – So-
bre a polêmica do município 
adquirir uma usina de asfalto 
móvel para a produção de 
misturas asfálticas, isso seria 
possível? 

GUSTAVO MARQUES 
- Isso é algo que estamos traba-
lhando desde os primeiros dias 
da nossa gestão. Já determinei 
que seja dada uma maior cele-
ridade ao processo de aquisição 
de usinas asfálticas próprias 
para que o trabalho de manu-
tenção da malha asfáltica seja 
permanente e para evitar que 
nossa cidade volte a ficar na 
situação que está hoje. Pela pri-
meira vez na história Formosa 
terá uma estrutura dessas, que 
não é barata, mas que no médio 
prazo vai permitir um melhor 
custo-benefício e uma maior 
qualidade ao serviço prestado.

Educação Física da Iesgo 
realiza I Semana Acadêmica 

“Betinho da Saneago” explica desfiliação partidária

d PREPARAÇÃO

d INDEPENDÊNCIA

Procurado pela reportagem 
do jornal Tribuna News, Luiz 
Humberto Gonçalves o “Be-
tinho da Saneago”, explicou 
que sua recente desfiliação 
do PSDB, não tem nenhuma 
pretensão de assumir cargos no 
município ou Estado: “Vou con-
tinuar trabalhando na Saneago, 
onde sou funcionário efetivo 
há mais de 33 anos”, explica. 
“Betinho”, destacou ainda que 
não é candidato a nenhum cargo 
eletivo na próxima eleição e que 
a sua mulher, Janine é prima do 
prefeito de Formosa, Gustavo 
Marques. Ele diz que a família 
de sua esposa, sempre respeitou 
as suas opções políticas, mesmo 

no momento em que o tio dela, 
Elmon Abadio, disputou eleição 
contra o grupo ao qual sempre 
foi integrado. “Sempre me tra-

taram com muito respeito, tive 
apoio deles em todos os mo-
mentos de dificuldades”, afirma. 
“O Gustavo tem demostrado 
vontade de fazer uma gestão 
comprometida e transparente”, 
diz. “Betinho” destaca que no 
momento e no ano que vem, 
atendendo claramente o anseio 
familiar, apoia o prefeito de 
Formosa, no sentido de fazer 
um ótima administração. Ele diz 
também que a relação de ami-
zade com o amigo e deputado 
estadual, Sebastião Monteiro 
Guimaraes Filho o “Tião Ca-
roço”, continua, pois a decisão 
foi comunicada pessoalmente a 
ele”, finalizou. 

O Curso de Educação 
Física das Facul-
dades Integradas 

Iesgo, promoveu entre os dias 
22 e 25 de abril a I Semana 
Acadêmica, evento voltado 
para estudantes e profissionais 
de educação física e também 
profissionais de outras áreas. 
Segundo a coordenação do 
curso “a semana acadêmica 
se constitui em um ambiente 
de reflexão e construção do 
conhecimento e fundamen-
talmente de pensar Educação 
Física no Bacharelado, para que 
os acadêmicos construam um 
espaço, uma cultura de debate 
e construção do conhecimento 
a respeito da área da Educação 
Física”. Nesse sentido, o encon-
tro contou com palestras de um 
seletivo quadro de profissionais, 
abordando os mais diversos te-
mas relacionados a qualidade de 
vida e atividade física. O curso 
de Bacharelado das Faculda-
des Integradas Iesgo, lançado 
nesse ano é o primeiro curso de 
Educação Física presencial de 
Formosa e região, criado com 

o objetivo de atender a uma 
grande demanda do mercado 
de trabalho, possibilitando que 
os futuros profissionais atuem 

como professores de academia, 
personal trainer e preparadores 
físicos, abrangendo de uma 
forma geral o mercado fitness.

d INVESTIMENTO

Sicredi inaugura escritório de negócios 

No dia 22 de abril, cerca de 
50 empresários, lideranças e au-
toridades da região de Formosa, 
se reuniram com o presidente da 
Central Sicredi Brasil Central, 
Celso Figueira e os represen-
tantes da cooperativa, Sicredi 
Planalto Central: o presidente, 
Pedro Caldas, o diretor execu-
tivo, Ronaldo Sorana, o gerente 
regional de desenvolvimento, 
Alex Ferreira e a gerente da 
agência local, Fernanda Mar-
ques, para tratar da abertura 
do escritório de negócios e as 
vantagens da chegada da insti-
tuição financeira cooperativa na 
região. O presidente da Sicredi 
Planalto Central, Pedro Caldas, 
presente no encontro, destacou 
os diferenciais da instituição 
e o portfólio e benefícios para 
quem busca os serviços finan-
ceiros. O Sicredi já trabalha na 
viabilização de uma agência 
completa para o município. “A 
proposta de trabalho do Sicredi 
busca agregar renda, valorizar 
o relacionamento e melhorar a 
qualidade de vida dos associa-
dos e da sociedade. Temos mui-
to a oferecer para a comunidade 
de Formosa e região”, explica o 
presidente. A gerente da Sicre-
di Planalto Central, Fernanda 

Marques dos Reis, explica que a 
escolha da cidade foi motivada 
pelo grande potencial econô-
mico baseado na agropecuária. 
“Aqui temos várias opções de 
instituições bancárias, porém, 
nenhuma com os diferenciais 
que a primeira instituição finan-
ceira cooperativa do Brasil pode 
oferecer. O bom atendimento, a 
personalização e as vantagens 
de também ser dono do negócio, 
não só mais um correntista”, ex-
plica a gerente. Ela diz que entre 
os motivos para escolha do 
novo escritório da instituição é 
o fato de Formosa possuir mais 
de 115 mil habitantes e 3.895 

comércios, com uma economia 
voltada ao setor agropecuário, 
além de ter grande potencial 
turístico, com suas cachoeiras, 
trilhas, rampas de voo livre e 
sítios arqueológicos.

 SOBRE O SICREDI - O 
Sicredi é uma instituição finan-
ceira cooperativa comprometi-
da com o crescimento dos seus 
associados e com o desenvol-
vimento das regiões onde atua. 
O modelo de gestão do Sicredi 
valoriza a participação dos mais 
de 4 milhões de associados, os 
quais exercem papel de donos 
do negócio. Com presença 
nacional, o Sicredi está em 22 
estados* e no Distrito Federal, 
com mais de 1.600 agências, e 
oferece mais de 300 produtos 
e serviços financeiros. *Acre, 
Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, 
Maranhão, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, 
Pará, Paraíba, Paraná, Pernam-
buco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte, Rio Grande 
do Sul, Rondônia, Santa Ca-
tarina, São Paulo, Sergipe e 
Tocantins.

Novo conceito de suporte e atendimentos

Escritório facilita os empreendimentos

“Betinho”. Funcionário da Saneago

Mesa dos trabalhos

Acadêmicos participantes
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SERVIçO:
Delegacia da Mulher 

Horário de funcionamento: 
8h às 18h  - Rua Alves de 

Castro, 82, Centro 
Tel.:  (61) 3631-7793

Formosa/GO

d ASSISTÊNCIA

Subseção e Polícia Civil lançam 3ª edição 
do Projeto “OAB Por Elas” em Formosa

Advogadas oferecem atendimento a 
vítimas de violência doméstica 

O presidente da Sub-
seção de Formo-
sa da Ordem dos 

Advogados do Brasil/OAB, 
Marco Aurélio Basso de Matos 
Azevedo, participou na manhã 
do dia 24 de abril, ao lado do 
delegado regional de polícia, 
Jandson Bernardo da Silva e da 
delegada titular da Delegacia 
Especializada no Atendimen-
to à Mulher/Deam, Fernanda 
Lima, do relançamento do 
projeto “OAB Por Elas”. Mar-
co Aurélio apresentou dados 
e números sobre a violência 
doméstica no Brasil e destacou 
que Goiás e Formosa apresen-
tam números bastante negativos 
nesse assunto. Ele lembrou a 
importância da iniciativa e da 
parceria entre as instituições, 
dizendo que 19 advogadas es-
tão engajadas nos trabalhos de 
atendimento, frisando que se 
trata de um projeto de parceria 
entre a subseção de Formosa, 
por meio da Comissão da Mu-
lher Advogada, e Deam, volta-
do ao enfrentamento à violência 
doméstica contra a mulher 

em Formosa, com objetivo de 
prestar atendimento jurídico 
gratuito às vítimas desse tipo 
de crime. Marco Aurélio des-
tacou ainda, que esse projeto, 
idealizado e lançado na direção 
do seu antecessor na subseção, 
Carlos Ribeiro, tem o reconhe-
cimento da seccional da ordem 
no Estado e que é meta pessoal 
dele, realizar todos os esforços, 
para que o “OAB Por Elas”, se 
estenda para todas subseções 
de Goiás e no restante do país. 
A delegada Fernanda, destacou 
que a finalidade do projeto 
é prestar esclarecimento às 
mulheres sobre seus direitos 
em todas as esferas jurídicas, 
criminais e cíveis. Ela explicou 
que o modo de execução do pro-
jeto é simples: o atendimento é 
realizado semanalmente. Neste 
encontro, advogadas preen-
chem a ficha de atendimento 
e verificam a necessidade de 
orientações jurídicas. “Os aten-
dimentos são realizados em 
uma sala no prédio da Deam, 
tendo em vista o fácil acesso, 
e a garantia de segurança para 

as próprias mulheres”, explica. 
Jandson Bernardo, elogiou e 
agradeceu a parceria com a 
Subseção da OAB, dizendo 
que mesmo diante do pouco 
efetivo disponível na DEAM de 

Formosa o trabalho da delegada 
e de sua equipe é exemplar. 
Dizendo que não há inquéritos 
parados sem conclusão e que 
a delegacia cumpre todos os 
critérios da lei. 

Fernanda. Empenho 
nas ocorrências  

Jandson. Desdobramentos com 
legalidade 

Caroline Marques, secretária e 
primeira dama. Parceria 

Marco Aurélio. Suporte e
 estrutura jurídica 

Parte da equipe do projeto 

Forças de segurança alinhadas 

OAB e polícia unidas

Delegacia de portas abertas
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d PREOCUPAÇÃO

d CRESCIMENTO

Boa Safra chega aos 40 
anos com expansão e 

atuação em todo o país  
A Boa Safra Sementes, 

com sede em Formosa e co-
mandada pelos irmãos Marino 
e Camila Stefani Colpo, reali-
zou mais um “dia de campo” 
na Fazenda Boa Vista, em 
Cabeceiras. Participaram do 
evento, aproximadamente 450 
pessoas, entre produtores, co-
operados, revendas, parceiros, 
colaboradores, vereadores e os 
prefeitos de Formosa, Gustavo 
Marques Oliveira e de Cabecei-
ras, Everton Francisco de Matos 
o “Tuta”.  Foi a comemoração 
dos 40 anos da empresa, além da 
inauguração da maior planta de 
uma Unidade de Beneficiamen-
to de Sementes/UBS de soja 
do Brasil. Na oportunidade, os 
convidados puderam realizar o 
tour da soja pelas obtentoras que 
fazem parte do portfólio; conhe-
cer o mais novo lançamento - a 
semente de milho BSA Bravo; 
as tecnologias do tratamento de 
sementes industrial /TSI da Sy-
genta – Seedcare; e a maquete 
em vídeo 3D com a planta da 
nova UBS e seus equipamen-
tos de alta tecnologia. Além 
disso, conheceram também os 
stands da Cereais Sul, Crédito 
Rural Boa Safra e da empresa 
parceira Indigo – Semente 
Pronta. Para finalizar o evento, 
os diretores da empresa Camila 
e Marino Colpo, inauguraram 
oficialmente a nova UBS, com 
a benção dos padres, Joacir e 
Adão, agradecendo a presença 
dos convidados e todos que 

fizeram parte da trajetória da 
empresa, criada em 1979 pelo 
empreendedor e engenheiro 

agrônomo, Neri Carlos Colpo. 
O evento foi encerrado com 
um almoço para os convidados.

Prefeito de Cabeceiras 
visita o MP da comarca

Recebido pelo promotor de Justiça, “Tuta” convida Douglas 
Chegury para uma visita técnica no município   

d PARCERIA

O prefeito de Cabecei-
ras, Everton Fran-
cisco de Matos/PDT 

o “Tuta”, se reuniu em Formosa, 
no dia 23 de abril, na sede do 
Ministério Público do Estado de 
Goiás/MP-GO, com o promotor 
de Justiça, Douglas Chegury, 
titular da 5ª promotoria e auxiliar 
na 6ª promotoria, responsável 
pela defesa do patrimônio pú-
blico. O objetivo da visita de 
cortesia, segundo o prefeito, foi 
colocar à disposição do MP e do 
promotor, todas as informações 
relacionadas a sua administra-
ção e apresentar um balanço 
das ações nos últimos dois anos. 
“Tuta” falou das dificuldades 
encontras e do trabalho realizado 
por ele e sua equipe, no sentido 
de enfrentar os desafios diários 
de uma prefeitura na realidade 
nacional. O prefeito colocou 
à disposição todas as contas e 
ações das secretarias e convidou 
o promotor para realizar uma 
visita técnica no município, para 
conhecer de perto o trabalho da 

administração, afirmando que a 
visita agrega valor e fortalece a 
aproximação entre as institui-
ções. “Essa será uma oportuni-
dade do promotor saber como 
trabalha cada secretaria, quais 
as demandas e os serviços dispo-
nibilizados para a comunidade”, 
ressaltou o prefeito. Douglas se 
colocou à disposição da admi-
nistração a fim de discutir com o 

prefeito e secretários, melhorias 
para a vida pública de Cabe-
ceiras, afirmando que fará em 
breve uma visita ao município, 
onde acompanhado do prefeito, 
irá conhecer o seu trabalho. O 
promotor elogiou a postura de 
“Tuta” em realizar a visita e de 
se colocar à disposição do MP, 
para quaisquer informação e 
parceria.

Cabeceiras realiza mutirão de 
combate ao mosquito da Dengue 

A prefeitura de Cabeceiras, 
através da secretaria municipal 
de Saúde, numa integração com 
todas as outras secretarias, desen-
volveu um mutirão de limpeza, 
com o objetivo de combater o 
mosquito da Dengue na cidade e 
nos povoados Lagoa e Cabeceira 
da Mata.  Segundo o secretário de 
Saúde, Gervácio Romualdo da 
Silva Júnior a ação se estendeu 
até o dia 17 de abril em todos os 
setores e nos povoados, com re-
tirada de entulhos e lixo, que po-
deriam causar riscos e a manifes-
tação de focos do Aedes Aegypti, 
transmissor de diversas doenças.  
De acordo com o secretário, 
antes do mutirão, Cabeceiras 
contabilizava cerca de 89 focos 
de Dengue, e como resultado da 
ação, foi possível reduzir para 17. 
O prefeito, Everton Francisco de 
Matos/ “Tuta”, destaca que por 
onde os homens e as máquinas 
da prefeitura passaram, podê se 
perceber a importância de um 
mutirão de limpeza, que além de 
deixar as ruas e avenidas mais 
bonitas, evita a proliferação de 
enfermidades, insetos e animais 
peçonhentos, dentro e fora dos 
lotes. “Tuta” agradeceu a compre-
ensão da população e confirmou 
a continuidade de ações por meio 
de bloqueios, trabalhos costais, 
“fumacê” e conscientização das 
formas de prevenção.

Douglas e “Tuta”. Atenção com a coisa pública

Prefeito, máquinas e servidores

Atendimento a toda a cidade 

Lotes e ruas visitados Estrutura da prefeitura nas ruas 

Trabalho vai continuar na cidade e povoados Funcionários engajados no mutirão 

Marino à frente do conglomerado

Evento marcou uma trajetória 

Os irmãos. Camila e Marino sócios Inauguração da UBS em Cabeceiras

 Estrutura com espaços gigantes 

Empresários e parceiros antigos Unidade já está em operação

Família Colpo e a união Grandes contribuições 

Trajetórias de toda uma vida Novos caminhos e crescimento 
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d REALIzAÇÃO

“Iso Moreira” continua sendo o 
deputado estadual do Nordeste goiano

 Parlamentar consegue recuperação das rodovias até o Sítio d`Abadia e Flores de Goiás  

O deputado de seis 
mandatos, Aloí-
sio Moreira dos 

Santos o “Iso Moreira” /DEM, 
representante da região Nor-
deste de Goiás na assembleia 
legislativa e no Governo do 
Estado, na segunda quinzena de 
abril, esteve na Agência Goiana 
de Infraestrutura/ GOINFRA, 
onde foi recebido pelo diretor 
de fiscalização e monitoramento 
de obras, Aderbal Ramos Caia-
do. O motivo da visita, explica 

“Iso”, foi cobrar a solicitação 
feita por ele de beneficiar ro-
dovias da região. No órgão, 
Aderbal informou que a solici-
tação será atendida em caráter 
de urgência. De acordo com o 
diretor, nos próximos dias, terá 
início a operação tapa buraco 
que contempla a GO 236, saindo 
do trevo de Simolândia, passan-
do por Buritinópolis, Mambaí 
e Damianópolis, até o Sítio d` 
Abadia, trecho de aproximada-
mente 95km. O serviço será re-

alizado pela Construtora Centro 
Leste e tem como responsável o 
engenheiro, Natã Antônio, que 
adiantou, que 60 toneladas de 
massa asfáltica já se encontram 
em Mambaí. O trecho também 
será roçado. Ainda durante a 
reunião o diretor explicou que 
a GO 114, saindo de Flores de 
Goiás, direção BR 020, em um 
trecho de aproximadamente 
57km, será completamente 
restaurado. “Iso”, solicitou 
também que as rodovias não 

pavimentadas sejam atendidas, 
a exemplo da GO 110, saindo 
de Iaciara até São Domingos, 
com extensão de 95km, e a GO 
236, de Alvorada do Norte até 
Flores de Goiás, com 50km, que 
estão intransitáveis. Por fim o 
parlamentar solicitou o término 
dos aeroportos de Alvorada do 
Norte e Mambaí, agradecendo 
a presteza do presidente da 
GOINFRA, Ênio Caiado, do di-
retor Aderbal e de toda a equipe 
do órgão estatal. 

Escolas da rede pública 
estadual no Nordeste goiano 

recebem visita da Seduce

d REPRESENTAÇÃO

O deputado Iso Moreira/
DEM, por meio de sua asses-
soria, acompanhou a visita 
técnica da secretaria de Estado 
da Educação/ Seduce, integrada 
por profissional de engenharia, 
as escolas da rede pública do 
Nordeste Goiano, muitas delas 
já contempladas com emendas 
parlamentares de autoria do 
deputado. A comitiva foi rece-
bida por lideranças políticas e 
representantes da comunidade 
local, que externaram seu reco-
nhecimento ao apoio recebido 
pelo município por parte de 
Iso Moreira e da secretária de 
Estado da Educação, Fátima 
Gavioli, além de tecerem agra-
decimentos ao governador Ro-
naldo Caiado/DEM. O objetivo 
da visita técnica foi verificar no 
local, a situação das escolas, 
os problemas estruturais, as 
demandas apresentadas pela 
comunidade escolar, bem como 
proceder no detalhamento dos 
serviços de reforma e constru-
ção civil demandados por cada 
uma delas. 

POSSE – As visitas come-
çaram pelo Centro de Ensino 
em Período Integral Argemiro 
Antônio de Araújo. A equipe 
foi recebida pelo vice-prefeito 
Minguito Valente e pelo di-
retor Volmir Kazmierczack, 
que falou das necessidades de 
reforma do telhado, do piso, 
do refeitório e das instalações 
elétricas, além da construção 
de salas de aula. O deputado Iso 
Moreira destinou duas emendas 
parlamentares para garantir a 
execução das obras de reforma 
e construção dessa escola, no 
valor de R$ 329 mil reais. O 
grupo visitou o C.E.P.I Profes-
sora Francisca P. F. Rosa, tam-
bém beneficiada com emenda 
parlamentar no valor de R$ 160 
mil reais. A diretora Ionete disse 
que os recursos serão aplicados 
na reforma do telhado, da rede 
elétrica e sanitários, e na cons-
trução da sala para atendimento 
a pessoas com deficiência e um 
depósito de materiais. 

IACIARA – A equipe foi 
recebida pelo prefeito Haicer 
Lima, o “Mano”, pelo vice-pre-
feito Marcos Bó e pela diretora 
Ivani, do C.E.P.I Ari Ribeiro 
Valadão Filho, que pediu o em-
penho do deputado para as obras 
de reforma do refeitório, vestiá-
rio, sanitários e da rede elétrica. 
Na Escola Estadual Juventino 
de França Sabath, a diretora 

Vaneide relatou as necessidades 
de reforma do telhado, piso e 
rede elétrica, e construção da 
quadra de esporte e de sala para 
atendimento a pessoas com 
deficiência. O grupo ainda visi-
tou o C.E.P.I Raimundo Rocha 
Ribeiro, onde foi recebido pela 
diretora Belmária, que relatou 
as necessidades da unidade e 
pediu o apoio do deputado e de 
Fátima Gavioli. 

BURITINÓPOLIS – Aten-
dendo pedido da prefeita Ana 
Paula Dourado, o município 
foi incluído na visita técnica da 
Seduce. Lá, acompanhado do 
chefe de gabinete da prefeitura, 
Jacson Silva Almeida, o grupo 
visitou a Escola Estadual Irmã 
Dulce, onde foi recebido pela 
diretora Luci e pelo coordena-
dor administrativo e financeiro 
professor Moacir. Segundo os 
dirigentes, a escola precisa de 
reforma geral nas instalações 
elétricas, piso, e sanitários, e a 
construção de refeitório e quadra 
de esportes.

SIMOLÂNDIA – Na pau-
ta de visitas estava o Colégio 
Estadual Elvira Leão Barreto, 
onde a equipe foi recebida pela 
diretora, professora Terezinha, 
que relatou as necessidades da 
escola, dentre elas, reparo geral 
nas instalações e a construção de 
uma cozinha. 

ALVORADA DO NOR-
TE – Na sequência, a equipe 
chegou ao Colégio Estadual 
Dr Antônio Di Ramos Caiado, 
onde foi recebida pela dire-
tora Rosa Lemes, que pede a 
reforma geral das instalações 
e a construção da quadra de 
esporte. No C.E.P.I Professor 
Alfredo Nasser, a equipe foi 
recebida pela diretora Maria 
Erly, que agradeceu a visita 
da equipe e o empenho da 
secretária Fátima Gavioli e de 
Iso Moreira para que as obras 
sejam priorizadas no plano de 
governo. No C.E.P.I Antônio 
Claret Cardoso, a diretora Ed-
nalva apontou as necessidades 
de reforma e manutenção geral, 
além da construção da cozinha 
e central de gás. Os recursos 
para as obras foram empenha-
dos pelo deputado Iso Moreira, 
no valor de R$ 300 mil reais, 
bem como os recursos para o 
C.E.P.I Manoel Aprígio, cuja 
prioridade é a construção do 
refeitório, central de gás e 
vestiário, conforme disseram 
os dirigentes da escola.

Secretário de Turismo de Teresina de Goiás 
realiza o 10º Torneio da Moto Futebol

d COMPETIÇÃO

O secretário municipal de 
Turismo de Teresina de Goiás, 
Vinicius Santana, com apoio da 
prefeitura, realizou a 10ª edição 
do Torneio da Moto Futebol de 
Campo. O evento aconteceu no 
campo gramado no Centro da 
cidade, nos dias 06 e 07 de abril, 
com participação de 24 clubes, 
480 atletas e cinco árbitros pro-
fissionais - Francisco de Assis, 
Crescêncio, Edivan, Antônio 
Cipriano e Tile – todos de Goiâ-
nia, especialmente para apitar os 
jogos da competição. O evento já 
é considerado uma atração turís-
tica da cidade, visto que recebe 
um grande número de visitantes 

de vários municípios da região, 
além de Formosa, Entorno de 
Brasília, Bahia e Tocantins, fo-
mentando a economia da cidade. 
O torneio foi animado pela Ba-
lada Som Automotivo, na noite 
de sábado, na Praça Tiradentes, 
finalizando o evento esportivo.  
As torcidas organizadas e visi-
tantes lotaram as arquibancadas 
e vibraram com a boa atuação 
das equipes em campo. Severino 
Duarte, morador de Teresina de 
Goiás, amante de futebol, não 
perde um campeonato, assiste 
todos os jogos em companhia 
de sua esposa Maria Duarte. O 
vereador Willian, que também é 

atleta e incentivador do esporte 
no município, acha que o torneio 
é importante para incentivar os 
jovens a praticarem o esporte, 
onde a juventude (masculino e 
feminino) tem grande vocação 
pelo futebol de campo.

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO 
TORNEIO 

1º Lugar: Guarany Esporte Clube 
– Prêmio: R$ 4.000,00 – 
2º Lugar: Micus Dance Esporte 
Clube Campos Belos – Prêmio: 
R$ 1.000,00 
3º Lugar: Atlético Futebol Clube 
– Cavalcante.

EQUIPES QUE DISPUTARAM 
O TORNEIO/2019

Tito x Atlético
Canaã x Vilinha
Raça Kalunga x Veterano Colinas
Diadema x Porto Real (Caval-
cante)
B13 x JDC
Divinópolis x Chapadinha
Guarany (A) x União da Vazante
Vila Teresina x LFC Auto Port 
(Posse)
Micus Dance Esporte Clube x 
Morros 
Vila Boa x Novo Alegre 
Monte Alegre x Caximbo (Posse)
Guarany (B) x Arraias (Brasília).

Deputado recebido por Aderbal Caiado GO-114. Situação difícil para quem precisa 

Vistorias em escolas da região

Espaços serão melhorados

Unidades de ensino necessitadas de investimentos

Vinicius, organizador do evento e arbitragem experiente Primeiro lugar. Guarany Esporte Clube 

 Terceiro lugar. Atlético EC/ Cavalcante

Policial militar sozinho recupera carro furtado 
e prende ladrão em matagal a noite

Ocorrência chamou a atenção em São João d` Aliança e Alto Paraiso de Goiás 

d BRAVURA

Veículo furtado na porta 
de uma igreja em São João d` 
Aliança, no dia 9 de abril, foi re-
cuperado numa ação isolada do 
capitão da Polícia Militar do Es-
tado de Goiás, Antônio de Frei-
tas Pereira Júnior, o “P. Júnior”. 
De acordo com a ocorrência 
policial o oficial se deslocava 
pela rodovia GO 118, Km 138, 
sentido Alto Paraíso de Goiás/
São João d’Aliança, por volta de 
21hs, quando se deparou com o 
veículo VW Saveiro, cor prata 
e um caminhão azul, parados 
às margens da pista, com duas 
pessoas ao lado. “P. Júnior”, diz 
ter reconhecido o Saveiro, como 
sendo o veículo que havia sido 
furtado em São João d’Aliança 

pouco tempo antes. Mesmo so-
zinho, desceu do seu carro para 
proceder a abordagem, quando 
de repente, mesmo em meio 
à escuridão, observou e ouviu 
um dos indivíduos correndo na 
direção do matagal. Depois de 
alguns minutos de perseguição, 
“P. Júnior”, conseguiu efetuar 
a prisão do elemento, que con-
fessou ter furtado o veículo e 
solicitou apoio da equipe de 
serviço para conduzir o crimi-
noso e o carro até à Delegacia 
de Polícia Civil de Alto Paraíso 
de Goiás para as providências 
de praxe. O condutor do cami-
nhão, testemunhou toda ação 
e informou ser funcionário de 
uma fazenda, e que estava se 

deslocando pela rodovia na 
Chapada dos Veadeiros, quando 
deparou com o veículo furtado 
e parou para dar socorro, sem 
saber o que estava acontecendo. 
No bolso do autor do furto, foi 
encontrada uma espécie de cha-
ve “micha” de sua fabricação, 
utilizada para abrir e funcionar 
o veículo no momento do furto. 
O autor possui outras passagens 
na polícia pelas práticas de furto 
de veículos, furto de celular, 
receptação e posse irregular de 
arma de fogo de uso permitido 
e restrito. Ele confessou que 
havia furtado o veículo em São 
João d’aliança e que estava em 
deslocamento para Alto Paraíso 
de Goiás e outras cidades vizi-

nhas para realizar furtos de som 
automotivo. Participaram da 
ocorrência no apoio ao capitão 
para condução do preso e do 
veículo o subtenente, Edson e 
o soldado Gomes Rocha. 

“P. Júnior”. Reconhecimento 

 Segundo lugar. Micus Dance Esporte Clube
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Arraias recebe novos veículos 
durante conferência de Saúde

Prefeitura realizou no início de abril a 5ª Conferência Municipal de Saúde. 

Em Arraias prefeitura atende mais de 1352 alunos na rede municipal de ensino 
d REALIDADE

 Transporte escolar 
e piso salarial estão 

dentro do que 
determina a lei  
O prefeito Antônio Wag-

ner Barbosa Gentil, ao lado 
da secretária municipal de 
Educação, Ana Paula Gomes 
Soares Sancha e do secretário 
de Transportes, Ozaildo José 
de Moura, recebeu o primeiro 
dos três novos ônibus que 
passam a compor a frota da 
prefeitura no transportes de 
alunos da zona rural. Segundo 
Wagner, trata-se de um grande 
benefício de atendimento às 
comunidades rurais, realizando 
com segurança e comodidade a 
demanda do transporte de alu-
nos das escolas no município. 
Ana Paula, explica que a rede 
municipal de ensino, conta 
atualmente com duas escolas 
na área urbana, atendendo 662 
alunos no Centro Municipal de 
Educação Básica/CMEB, Lívia 
Lorene Bueno Maia; 310 no 
Centro Municipal de Educação 
Infantil/ CMEI, Irmã Lucília e 
ainda 12 escolas na área rural, 
atendendo 380 alunos. A se-
cretária destaca que o quadro 
pedagógico da rede, é compos-
to por professores graduados 
e pós-graduados em diversas 
áreas do conhecimento. E para 
promover o princípio de valori-
zação dos profissionais efetivos 
de carreira, bem como tempo-

rários, hoje a prefeitura cumpre 
rigorosamente a Lei do Piso 
Salarial. Ela explica ainda, que 
são nove ônibus da prefeitura, 
que fazem o transporte escolar 
diário dos alunos residentes na 
área rural, serviço complemen-
tado por três rotas terceirizadas. 
O prefeito, destaca que existem 
projetos a serem concretizados 
e cita a finalização da obra da 
Escola Polo Municipais Ma-
tas, na região do Calunga do 
Mimoso, ofertando o Ensino 
Fundamental I e II e a constru-
ção da sede própria do CMEB 
Iá Iá Ciriaca, CMEB Professora 
Lívia Lorene Bueno Maia.

A programação se de-
senvolveu na Asso-
ciação Missão Res-

gate, começando às 7h30m, com 
um café da manhã seguido de 
palestras sobre o tema proposto, 
“Democracia e Saúde”. Participa-
ram do evento o prefeito Wagner 
Gentil; o secretário municipal de 
Saúde, Claudiney Pereira Alves; 
o secretário executivo de Saúde, 
Paulo Bispo; o presidente do 
Conselho Municpal de Saúde, 
Ivany Magalhães; o presidente 
da câmara municipal, Wesley Si-
queira Braga; além de vereadores 
e servidores públicos. O pales-
trante, Mario Benício, diretor do 
Hospital Regional de Arraias, 
falou sobre o tema a 200 usuários 
do Sistema Único de Saúde/SUS. 
Após almoço servido aos partici-

pantes a programação prosseguiu 
das 13h às 16h.  O prefeito desta-
cou a importância do evento e a 
necessidade de todos se unirem 
para melhorar o sistema muni-
cipal de saúde. Wagner explicou 

que os serviços e benefícios só 
estão sendo possíveis, graças 
às parcerias entre a prefeitura, 
Estado e União, destacando que 
o papel dos servidores da prefei-
tura é fundamental para o bom 

andamento de todo o setor.   Na 
finalização houve entrega para 
a população de quatro veículos 
novos, sendo 2 ambulâncias, 
uma caminhonete L200 e uma 
moto Bros 160. 

Veículos novos no trabalho do dia-a-dia

Prefeito faz a abertura e parabeniza 

Secretário. “Estamos no caminho certo”

Participação importante dos agentes

Equipe afirmada e entrosada Evento está consolidado 

 Frota reforçada com aquisições Transporte alternativo e ágil Implementos importantes e uteis

Descontração e mostra de valores

Wagner. Veículos vão ajudar muito

Prefeito e secretários no atendimento

“Os alunos merecem um bom transporte

Gerações futuras no ordenamento da saúde local
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d DISSENSO

ADMINISTRAÇÃO
 2017/2020

CONVOCAçÃO 
A EMPRESA MB DE  ARAÚJO E CIA LTDA, SITUADA 

A AVENIDA TANCREDO NEVES, 1.350 – SETOR SUL- 
FORMOSA-GOIÁS, CEP: 73.802.005, INSCRITA NO CNPJ: 
05.443.644/0001-78, CONVOCA OS FUNCIONÁRIOS: 
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS ANJOS, PORTADOR DA 
CARTEIRA DE TRABALHO Nº 00006228-52/CE E OSCAR 
RODRIGUES DE CARVALHO, PORTADOR DA CARTEIRA 
DE TRABALHO Nº 00075698-16/DF, A RETORNAREM AO 
TRABALHO NO PRAZO DE 72 HS (SETENTA E DUAS 
HORAS), SOB PENA DE CONFIGURAR EM  ABANDONO 
DE EMPREGO, SUJEITO AS PENALIDADES PREVISTAS 
NO ARTIGO 482 DA CLT. 

Em Formosa autoridades do MP e Justiça estão na 
contra mão da constituição na relação com imprensa 

Tentativas de intimidar e censurar veículo de comunicação com circulação regional repercutem no Sindjor em Goiânia 

Em Formosa, parte do 
Ministério Público/
MP da comarca e 

também membros do Judiciário, 
entendem que apresentar fatos 
verdadeiros a respeito de suas 
atuações nos cargos públicos, 
na condição de funcionário pú-
blico, representa crimes contra a 
honra, ofensas, injúria e difama-
ção. Essas autoridades, usam de 
seus cargos, para determinarem 
a abertura de termos circunstan-
ciados de ocorrências e abertura 
de ações criminais contra quem 
exerce sua profissão e o direito 
à circulação de ideias, à trans-
missão de informações e ao 
livre desempenho da atividade 

jornalística. O recente episódio 
de dois ministros do Supremo 
Tribunal Federal/STF de censu-
rar material jornalístico de dois 
veículos de comunicação, mos-
trou que a questão é séria e real 
no País. Foi preciso o ministro 
decano do STF, divulgar nota à 
imprensa. O ministro Celso de 
Mello, divulgou manifestação, 
na qual afirma que qualquer 
tipo de censura é incompatível 
com as liberdades fundamentais 
garantidas pela Constituição. O 
Sindicato dos Jornalistas Pro-
fissionais do Estado de Goiás/ 
Sindjor-GO, vai solicitar à 
Procuradoria Geral de Justiça 
e Tribunal de Justiça, posicio-

namentos acerca das recentes 
atitudes de seus membros con-
tra representantes da imprensa 
estadual. A nota divulgada por 
Celso de Mello, destaca que o 
Estado não tem poder algum 
para interditar a livre circulação 
de ideias ou o livre exercício 
da liberdade constitucional de 
manifestação do pensamento 
ou de restringir e de inviabi-
lizar o direito fundamental do 
jornalista de informar, de pes-
quisar, de investigar, de criticar 
e de relatar fatos e eventos de 
interesse público, ainda que do 
relato jornalístico, possa resultar 
a exposição de altas figuras da 
República.

Governador Ronaldo Caiado recebe deputados e faz balaço dos 100 dias de mandato 
d POLÍTICA

O governador Ronaldo 
Caiado recebeu deputados 
estaduais da base no Palácio 
das Esmeraldas, na segunda 
quinzena de abril para apre-
sentar um balanço das ações 
realizadas pelo Governo de 
Goiás nos cem primeiros dias 
do ano e, principalmente, ouviu 
as sugestões apresentadas pelos 
parlamentares. Os deputados 

Bruno Peixoto/MDB, “Iso 
Moreira”/DEM e “Paulo Tra-
balho” /PSL, ressaltaram que a 
base está consolidada e unida, 
pronta para colaborar com o 
desenvolvimento de Goiás, ao 
lado do governo. “Com 28 de-
putados, estamos prontos para 
ajudar no desenvolvimento 
de Goiás juntamente com o 
governador Ronaldo Caiado. 

A base já estava coesa e res-
paldando as ações do governo. 
Essa reunião veio consolidar 
aquilo que já estava desenhado. 
Foi uma reunião que serve de 
exemplo para outros governa-
dores seguirem.” O deputado 
Cairo Salim/PROS, classificou 
a abertura do governador com 
o parlamento goiano como 
‘muito importante’ a fim de que 
os deputados estejam ‘sintoni-
zados’ com as ações realizadas 
nesse início de governo e com 
as que serão realizadas até o 
final do ano. “O governador 
está aberto ao diálogo, ouvindo 
nossas sugestões e fazendo, 
em parceria, esse governo, que 
tem como missão mudar a vida 
dos goianos e reestruturar toda 
a máquina administrativa. A 
base do governo na assembleia 
legislativa está consolidada, e 
o governador pode contar com 

a parceria da maioria dos depu-
tados para aprovar os projetos 
importantes para o Estado”, 
afirmou.

Participaram do encontro os 
deputados estaduais:

1. Amauri Ribeiro (PRP)
2. Humberto Teófilo (PSL)
3. Humberto Aidar (MDB), 
4. Rafael Gouveia (DC), 
5.Diego Sorgatto (PSDB), 
6. Thiago Albernaz 
    (Solidariedade), 
7. Amilton Filho 
    (Solidariedade), 
8. Major Araújo (PRP), 
9. Pastor Jefferson (PRB), 
10. Bruno Peixoto (MDB), 
11. Álvaro Guimarães (DEM), 
12. Vinicius Cerqueira (PROS), 
13. Charles Bento (PRTB),
14. Iso Moreira (DEM), 
15. Doutor Antônio (DEM), 

16. Zé Carapô (DC)
17. Henrique César (PSC), 
18. Virmondes Cruvinel 
       (Cidadania), 
19. Paulo Trabalho (PSL), 
20. Eduardo Prado (PV), 
21. Rubens Marques (PROS), 

22. Paulo Cezar Martins (MDB), 
23. Chico KGL (DEM), 
24. Cairo Salim (PROS), 
25. Júlio Pina (PRTB), 
26. Wagner Neto (Patriotas), 
27. Henrique Arantes (PTB) 
28. Karlos Cabral (PDT)

Ginásio de Esportes está abandonado pela prefeitura de Flores de Goiás
Administração pública do município está entre as piores da região. Vice-prefeito, Wagner 
Gualberto, se encontra com govenador Ronaldo Caiado em abril e pede providências  

d DEFICIÊNCIA

Literalmente abandonado, 
é assim que se encontra o Gi-
násio de Esportes de Flores de 
Goiás. Um local onde deveria se 
desenvolver atividades lúdicas 
com crianças, jovens e adultos, 
por irresponsabilidade da admi-
nistração pública, está se aca-
bando, como se não houvessem 
responsáveis pela manutenção do 
local. Segundo Doraildes Araújo 
Guimarães, moradora da cidade, 
há mais de dez anos as gestões 
locais deixaram de cuidar do 
espaço e o mesmo acontece na 
administração do prefeito Jadiel 
Ferreira de Oliveira. “Os banhei-
ros não funcionam, os portões, 
vitrôs, piso e pintura estão se 
deteriorando a cada dia que pas-
sa,” disse. Guimarães diz ainda 
que os vasos dos banheiros não 
funcionam e os usuários (crian-
ças, jovens e adultos) fazem 
suas necessidades no chão sem 
a menor condição de higiene, 
correndo um grande risco de ser 
contaminado por doenças. “É um 
absurdo o que estamos vivendo 
aqui e o pior é que todas as au-
toridades políticas da cidade têm 
conhecimento dos problemas e 
não estão nem ai com a situação” 
desabafa. Conforme informações 

do Governo do Estado de Goiás, 
em 2013 foram destinados mais 
de R$ 1 milhão de reais para a 
reforma dos ginásios de esportes 
nos municípios goianos. Flores 
de Goiás foi uma das cidades 
contempladas com a verba para a 
manutenção do ginásio da cidade 
e por isso, pessoas da comunida-
de perguntam o motivo do espaço 
continuar destruído. 

RECEbIMENTO DE LICENçA AMbIENTAL 
Órgão Ambiental: Superintendência do

 Meio Ambiente de Formosa-GO
Portela Indústria e Comércio Ltda. CNPJ: 05.790.721/0001-66 
Atividade Licenciada: comércio varejista de medicamentos ve-

terinários, ferramentas, mercadorias em geral, com predominância 
de insumos agropecuários, exceto de defensivos agrícolas. 

Endereço: Av. Maestro João Luiz do Espírito Santo n°1255 Q 
l Lote 15 Jardim Califórnia Formosa-GO

Ministro Celso de Mello. “O Estado não tem poder para interditar a circulação de ideias”

Reunião da base do governador de Goiás

Local está há anos abandonado no Centro da cidade

População fica sem praça para prática esportiva
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d TRANSTORNOS

Buracos em Formosa causam reais problemas 
Moradores de bairros e Centro resolvem tomar providências por conta própria. Situação chegou a esse ponto depois que a 

prefeitura ficou sem recursos para aplicar no serviço, causada por desvios de dinheiro na administração passada  

Hoje em Formo-
sa, dez entre dez 
pessoas, elegem 

a situação das ruas e avenidas 
como a primeira a ser resolvida, 
assim que começar o período de 
estiagem de chuvas. Há mais 
de seis anos que não se via em 
Formosa uma situação igual, em 

que várias ruas da cidade estão 
praticamente intransitáveis, in-
clusive no Centro. Moradores de 
vários setores, decidiram tampar 
os buracos por conta própria, 
comprado o material necessário. 
“Os serviços foram realizados 
em várias ruas. Já estávamos 
desesperados e depois de muita 

espera, fomos obrigados a tomar 
nossas próprias providências, 
esclarece um morador que pre-
feriu não se identificar. Ainda 
de acordo com ele, as ruas estão 
em péssimas condições, alguns 
buracos ocupam os dois lados. 
Para passar em alguns trechos é 
preciso diminuir a velocidade ou 

então invadir a pista contrária. 
“A gente depende da via, tem 
ambulância que passa e já que-
brou aqui. É difícil”, reclamou. 
O acúmulo de buracos, tem 
causado prejuízo a motoristas 
e colocado os moradores em 
risco de acidente. Com rodas e 
suspensões danificadas e ainda 

invasão de pista contrária para 
desviar das imperfeições, as de-
formações nas ruas de Formosa 
é um dos principais motivos de 
queixa dos moradores. A prefei-
tura informa que foi aplicado um 

material, em caráter emergencial 
para amenizar a situação, e que 
assim que as chuvas cessarem, 
será iniciado os trabalhos de tapa 
buracos e recuperação asfáltica 
da cidade.

MP recomenda exoneração de servidores 
com situação de nepotismo em Luziânia
Medida deverá ser tomada também em Formosa, onde vereadores mantêm na 

prefeitura parentes e companheiras em cargos de confiança. 
Em Flores de Goiás e Vila Boa a situação é a mesma  

d MORALIzAÇÃO

O Ministério Público de 
Goiás/MP-GO, encaminhou 
recomendação ao prefeito de 
Luziânia, Cristóvão Tormin; ao 
superintendente do Instituto de 
Previdência e Assistência dos 
Servidores do Município de Luzi-
ânia (Ipasluz), Fabiano Pacífico, e 
ao presidente da Câmara Munici-
pal, Paulo César Feitosa, para que 
procedam à imediata exoneração 
de 51 servidores em situação de 
nepotismo ou como “fantasma”. 
A orientação é para que sejam 
exonerados 43 servidores da 
prefeitura, 5 do Ipasluz e 3 da 
câmara de vereadores. Segundo 
sustentado pelo MP, a Súmula 
Vinculante nº 13, do Supremo 
Tribunal Federal, proíbe a nome-

ação de cônjuges, companheiros 
ou parentes em linha reta ou até 
terceiro grau para cargos em 
comissão ou de confiança, em 
qualquer um dos três poderes, por 
considerar como nepotismo, o 
que viola a Constituição Federal. 
Ocorre que, apesar desta restri-
ção, tem ocorrido nomeações, 
pelo chefe do Poder Executivo, 
de parentes de vereador, secretá-
rios municipais e outros agentes 
políticos partidários de expressi-
va envergadura local, como troca 
de favores políticos. A mesma 
situação pode ser encontrada em 
Formosa, com a existência de 
funcionários comissionados em 
cargos importantes da prefeitura. 
São casos como dos vereadores 

Bruno Araújo e Edmundo Dou-
rado, que mantem irmã e sobri-
nha em funções de comando na 
estrutura da prefeitura. Em Vila 
Boa os casos também acontecem 
no Executivo, onde o prefeito, 

Felipe Santana, mantem na pre-
feitura, filhos, sobrinhos, irmãos 
e outros parentes. Em Flores de 
Goiás, há casos de secretários e 
vereadores utilizando do mesmo 
artificio. 

Denúncias de abusos nos 
pedágios em GO surtiram efeitos

d INDEVIDO

Produtor já 
reclamava em 

2018 dos preços 
cobrados na 

BR 060 
Desde o início do ano pas-

sado o proprietário rural, Arno 
Bruno Weis, vem alertando as 
autoridades sobre os valores 
abusivos cobrados nas praças de 
pedágios em Goiás. O assunto 
rendeu reportagens no Jornal 
Tribuna News em 2018 e só 
agora, depois das operações 
da Policia Federal/PF é que as 
providências começaram a se-
rem tomadas. As reclamações 
com a situação se avolumam 

por todo Brasil, e foi uma das 
reivindicações de motoristas, 
durante a última paralização dos 
caminhoneiros. Arno Weis, pro-
dutor e presidente do Sindicato 
Rural de Cabeceiras, afirma que 
não ficou surpreso com a cons-
tatação do superfaturamento nos 
preços de pedágios em rodovias 
de GO, BA e ES e o combate ao 
superfaturamento das tarifas de 
pedágios em rodovias nos três 
estados e no Distrito Federal. 
Em Goiás foram cumpridos 
nove mandados de busca e apre-
ensão em empresas e residências 
de pessoas alvo da investiga-
ção. O objetivo foi apreender 
provas dos crimes praticados 
e dar novos elementos para as 
investigações. Conforme a PF, 
são investigadas as concessões 
das rodovias BR-060 e BR-153. 
Uma concessionária do grupo 
Triunfo aumentou a tarifa em 
um dos trechos das rodovias que 
administra de forma indevida. 
No entanto, não há informa-
ções sobre em qual trecho isso 
ocorreu ou se foi em Goiás. Para 
isso, foram usados orçamentos 
falsos, emitidos por empresas 
que não existiam, mostrando 
que houve o aumento no custo 
de manutenção da estrada. De 
acordo com a decisão da Justi-
ça, que determinou as buscas, a 
denúncia partiu de Goiás. 

Providências no Centro da cidade Na saída Sul, moradores se mobilizaram Mão-de-obra e material adquiridos

Bruno e Edmundo. Irmã e sobrinha na prefeitura

Arno. Denúncias surtiram efeito  
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dREPRESENTAÇÃO

Câmara de Vila Boa cobra do
prefeito explicações e melhorias 
Os vereadores de 

Vila Boa, atenden-
do a reivindicação 

dos moradores da zona urbana e 
principalmente rural, cobram da 
prefeitura, por meio do prefeito 

e seus secretários, serviços de 
recuperação e manutenção das 
condições de tráfego nas estra-
das vicinais do município.  Nas 
sessões plenárias dos meses de 
março e abril o presidente, Nar-

ciso Dourado, usou da tribuna 
para cobrar do prefeito Felipe 
Santana, explicações quanto 
a contratação de empresa de 
alto custo para a prestação de 
serviço, fora do que exige a lei 

e também providências quanto a 
uma série de serviços que estão 
interrompidos. Sobre as estradas 
o presidente explica que estão 
em estado crítico, prejudicando 
um grande número de pessoas. 
Narciso destaca e também pede 
providências quanto a normali-
zação do transporte escolar, já 
que vários alunos da zona rural, 
têm perdido aulas por conta do 
transporte, cujo veículo constan-
temente apresenta problemas por 
falta de manutenção nas estradas. 
Por outro lado, a câmara de 
vereadores, aprovou no mês de 
abril, Projeto de Lei que autoriza 
o chefe do Executivo a assinar 
contrato com o Instituto Euvaldo 
Lodi/IEL, para fins de estágio no 
município de Vila Boa.

d TRATAMENTO

Em Formosa Hospital São 
Camilo agora é IBCC

Unidade de saúde passa a oferecer atendimentos oncológicos

ServiçO:
iBCC/Formosa

Av. Bosque 13, Centro
Telefone: (61) 3631 2520

Formosa/GO

Há 50 anos em São Paulo o 
Instituto Brasileiro de Controle 
do Câncer/IBCC, anuncia sua 
nova Unidade em Formosa. 
Referência em ginecologia-
-obstetrícia, o IBCC Formo-
sa possui as especialidades de 
Angiologia, Anestesiologia, 
Cardiologia, Clínica Médica e 
Cirúrgica e Plástica, Ginecolo-
gia – Obstetrícia, Dermatologia, 
Médico do Trabalho, Neurologia, 
Otorrinolaringologia, Ortopedia, 
Psiquiatria, Urologia, Psicologia 
adulto e infantil, Fonoaudiologia, 
Gastroenterologia, Bucomaxilo 
e Pediatria. Os atuais serviços 
oferecidos pelo Hospital em For-
mosa permanecem normalizados 
e mantidos, a única mudança 
acontece no âmbito de entidade 
gestora.

ONCOLOGIA - A mais re-
cente Unidade do IBCC, em For-

mosa, realiza atendimentos on-
cológicos sempre nas segundas-

-feiras a tarde.  A médica, Taiana 
Coelho, oncologista clínica é a 
responsável pelos atendimentos 
de consulta oncológica ambula-
torial. Taiana, que fez residência 
médica em Oncologia Clínica 
no ABC Paulista, atualmente 
também realiza atendimentos em 
dois hospitais de Brasília. 

Vereadores e vereadoras. Cada um responsável por seus mandatos 

Taiana Coelho. Encarregada pela Oncologia

Hospital é referência na região  


