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n DESMAZELO

“Tião Caroço” já soma duas condenações
por improbidade na Justiça Federal
O ex-prefeito de Formosa é condenado por improbidade (desonestidade) administrativa. Situação se agrava para o atual deputado
estadual que pode perder o mandato, diante das duas sentenças proferidas pelo juiz federal, Eduardo Luiz Rocha Cubas.
Sebastião Monteiro Guimaraes Filho/PSDB o “Tião
Caroço”, está condenado nos
processos de números: 5351
-58.2011.4.01.3506 e 000004943.2014.4.01.3506, ambos no
Tribunal Regional Federal da
Primeira Região, Subseção
Judiciária de Formosa. As irregularidades praticadas pelo
ex-prefeito, segundo a Justiça,
foram por envolvimento em
organização criminosa, que des-

n DINAMISMO

viava verbas federais do Fundo
Nacional de Saúde, destinada
à compra de ambulâncias. E a
outra, por não reter e recolher
a contribuição previdenciária
sobre o valor das remunerações pagas ao INSS. Crime
ocorrido no período de agosto
de 2004 a dezembro de 2007,
quando renunciou ao mandato
de prefeito para ocupar cargo
de conselheiro do Tribunal de
Contas dos Municípios goianos.
Página 3

Em Arraias prefeito Wagner e
população fazem grande
evento no 1º de agosto
A cidade sediará o IV Fórum
Internacional “Cidades Criativas”

Prefeito Wagner. Responsável pelo crescimento

Deputado e ex-prefeito ainda não explicou as duas condenações

n IMPACTO

“Mata da Bica” será parque
municipal aberto à visitação
Localizado na área central da cidade
espaço verde já tem projeto pronto

Mata dentro da cidade será novo ponto turístico

A Prefeitura de Formosa,
apresentou projeto piloto para
revitalizar e construir um novo
parque municipal, localizado na
Mata da Bica. Responsável pelo
projeto o prefeito Gustavo Marques, afirma que entre as obras,
será construído um deck em toda

a extensão do lago, com pista de
caminhada ao longo do parque.
A revitalização da área resolverá
em parte um grande problema
ambiental, para a mata e consequentemente para a população,
explica Gustavo.
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n CONQUISTA

Centro de hemodiálise será
construído com doações
em Campos Belos

Uma campanha pública
está viabilizando o Centro
de Hemodiálise de Campos
Belos, que recebeu em agosto
cerca de R$ 260 mil reais em
doação de bezerros, feita por
mais de 190 produtores rurais
do Nordeste goiano e Sudeste
do Tocantins. O centro é uma
necessidade e luta de centenas
de pessoas que três vezes
por semana, são obrigadas a
viajarem até 1200 km por dia
para fazerem o procedimento
de filtragem do sangue em
Palmas, Gurupi, Brasília, Formosa e até Goiânia. Cansados
de esperar pelo Poder Público,
as famílias e amigos se uniram
e por conta própria, resolveram

Solução privada com
dinheiro de cidadãos

montar o Centro de Hemodiálise em Campos Belos, que deve
ajudar cerca de 60 pacientes
renais crônicos da região.
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As comemorações dos 279
anos do município de Arraias, no
dia 1º de agosto, foi marcada por
uma série de eventos coordenados pela prefeitura, por meio de
todas as secretarias e supervisionados pelo prefeito Wagner
Gentil e a primeira-dama, Liz
Adriana. A programação, teve
início com uma maratona, que
saiu da câmara municipal, missa
na Igreja Nossa Senhora dos
Remédios e na Praça da Matriz

ENTREVISTA COM
O EMPRESÁRIO
SÉRGIO WELKER
(INTERBRASIL)
E SUA VISÃO A
RESPEITO DE
FORMOSA, ONDE
MORA HÁ 31 ANOS
Página 3

a realização da 11ª Feira e Encontro da Agricultura Familiar
de Arraias, que seguiu por todo
o dia. Apresentações culturais e
esportivas, envolvendo toda a
comunidade, marcaram o dia.
Ao lado da deputada federal,
“Professora Dorinha”, Wagner
anunciou, que Arraias será a
sede do IV Fórum Internacional
Cidades Criativas programado
para novembro desse ano.
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Figurões

A coluna abre essa edição, destacando que irá publicar em data
oportuna e a bem do futuro político e administrativo de Formosa os
reais motivos da tão propagada briga e inimizade entre os ex-prefeitos
“Tião Caroço” e Ernesto Roller, que aliás ainda são compadres. Um
apartamento camuflado em Goiânia, está no meio dessa guerra que
até aqui, só aparece como vítima o formosense. Lembrando que um
é deputado estadual e o outro secretário de governo do Estado.

Linha

Na administração de Gustavo Marques à frete da Prefeitura de
Formosa, ainda um dos maiores entraves para que o reconhecimento
popular se manifeste e o coloque à frente de prefeitos anteriores é
exatamente a manutenção de vários secretários, secretárias, superintendentes e outros comissionados nos cargos criados pelo último
prefeito, Ernesto Roller.

Tecla

Paira

Mesmo com a divulgação por parte da Polícia Civil do autor
do furto realizado dentro da Prefeitura de Formosa, no valor
anunciado de 15 mil reais, algumas dúvidas ainda pairam sobre
o assunto. Por exemplo, esse foi o único furto do dinheiro arrecadado no Parque Municipal do Itiquira?

Enguiço

Com duas motoniveladoras “patrolas” no pátio da garagem do
município de Formosa, ambas da marca Volvo, das quais, uma em
manutenção desde 2017, fica difícil para a equipe da prefeitura
resolver os muitos problemas de estradas da zona rural. Mais
difícil ainda fica para quem precisa usar as estradas no dia-a-dia.

Pasmaceira

Irreal

Em meio a tantos escândalos, denúncias e criminalização de
autoridades e ex-autoridades formosenses, não se vê nenhum
membro da mesa diretora da Câmara de Formosa se levantar em
defesa do patrimônio público municipal.

Dívida

Antipatia

Tudo está sendo feito para que o problema do trecho de 14
kms da importantíssima rodovia entre Cabeceiras e Unaí, que não
tem asfalto, seja resolvido. A classe produtora da região, tenta,
para que o Exército Brasileiro, comandado pelo presidente Jair
Bolsonaro, faça a obra que Marconi, José Eliton e agora Ronaldo
Caiado não fizeram e nem cogita fazer.

Ficha

O Hospital Municipal de Formosa está prestes a se transformar em hospital regional, gerenciado e estruturado pelo Governo
do Estado. Situação que já deveria ter sido homologada há anos,
uma vez que o HMF, tem recebido pacientes de quase todos os
municípios da região há tempos.

Em todas as sondagens, seja por meio de pesquisas ou apenas
enquetes, o maçom, Ramos, aparece com a maior taxa de desconhecimento e também com alto índice de rejeição. Ramos foi o candidato
a vice-prefeito de Rodrigo Lacerda em 2016, quando perderam, com
mais de 28 mil votos de diferença, para o renunciante Ernesto Roller.

Alguns velhos políticos de Formosa, ressurgem do ostracismo,
tentando ocupar espaço na cena política local, querendo uma candidatura a prefeito, sem ter, nas últimas décadas, feito qualquer bem para
a população. Estes, precisam dar muitas explicações para o eleitor.
Alguns, inclusive, além de explicações para o cidadão, precisam dar
também explicações às autoridades do Ministério Público Federal,
Justiça Federal e Polícia Federal.

Recepção

A sonora vaia recebida pelo deputado federal José Nelto em
Formosa, durante a abertura do rodeio na Expoagro 2019, foi a
demonstração da insatisfação da população com a classe política,
que na opinião de muita gente, nada faz para o coletivo. Nelto até
que tentou disfarçar o constrangimento, mas foi impossível, diante
de um coro de “ÚÚÚÚÚ” de milhares de pessoas

Princípio

NA OPINIÃO DE MUITA GENTE EM FORMOSA, SE NELTO, ANTES DAS
VAIAS, JÁ NÃO ESTAVA FAZENDO NADA PELO MUNICÍPIO, AGORA COM
A VERGONHA PASSADA NA PECUÁRIA, É QUE NÃO VAI FAZER MESMO.

Vaga

A verdade é que depois da saída de cena do Congresso Nacional
do ex-deputado federal Pedro Chaves, tanto Formosa, como o Nordeste
goiano ficaram órfãos de representação parlamentar.

Fileira

Formosa já possui uma seleção de pessoas públicas e conhecidas
enroladas com a Justiça, ministérios públicos estadual e federal e
também com as polícias Federal, Civil e Militar. No total, essa equipe
que só cresce, já somam mais de dois times. São problemas para
todos os gostos e técnicos. Vai de conduções coercitivas, prisões,
ajuizamentos, investigações, condenações e suspeitas. A verdade é
que nessa seara, não existem santos e santas.

Bombacha

A colônia sulista de Formosa se prepara para lançar um nome
ou apoiar um candidato a prefeito. A animação começa a crescer, já
que nos últimos mandatos os formosenses eleitos deixaram muito
a desejar

Farra

Assim como em Formosa, onde os vereadores, Acinemar Gonçalves o “Nema”; Eduardo de Paiva “Eduardinho”; Miguel Rubens,
“Macarrão” e Aristóteles de Lacerda o “Netinho” são os mais gastadores da câmara, em Brasília o deputado federal goiano que mais gasta
é Lucas Vergílio, que em Formosa arrancou 1.506 votos nas últimas
eleições. Ele é o parlamentar goiano que mais fez uso das verbas da
cota parlamentar na Câmara dos Deputados nesse ano, com base no
levantamento realizado pelo site Ranking dos Políticos.

Barraca

Uma das lutas da classe comercial de Formosa é acabar com
o comércio ambulante e fora do que determina o código de postura
do município. Quem visita por exemplo a cidade vizinha de Unaí,
vai poder ver logo nas entradas, placas com o aviso de que lá, não
são permitidos ambulantes. Em Formosa o problema é crescente
sem que providências definitivas sejam tomadas para beneficiar
quem paga e mantém as portas abertas o ano todo.

Fantoche

Pré-candidato a prefeito ou vereador representante, aliado,
funcionário ou algo parecido de qualquer um dos ex-prefeitos
de Formosa, não está sendo bem entendido e aceito pela população votante. Ao longo dos últimos meses do ano de 2019 as
pessoas passaram a ver que os ex-prefeitos não foram tão bons
para Formosa. Quem mostra isso de forma comprovatória é o
promotor Douglas.

É incrível a realidade da Câmara de Formosa. Ninguém sentiu
a sua falta durante o recesso parlamentar de julho a agosto. O
papel dos vereadores formossenses na sociedade é tido como insignificante e a produtividade dos parlamentares municipais pode
ser avaliada pelo trabalho que cada um desenvolveu até aqui.

Dentro das três lojas maçônicas de Formosa é unânime a afirmação de que três coisas são proibidas nas reuniões secretas. Política,
religião e futebol. Essa regra está sendo quebrada com a insistência
de Cacildo Ramos (foto), o todo venerável de uma das lojas, em ser
candidato a prefeito. Pessoas influentes da Maçonaria local, afirmam
publicamente que Ramos não terá o apoio da irmandade hoje e nem
amanhã.

Complicação

Um dos problemas que ainda persiste na Prefeitura de Formosa,
se mostra com a burocracia quando alguém precisa pagar alguma
taxa. Os sistemas e serviços ainda apresentam deficiências, exatamente para quem quer pagar

Remoção

Código

Depois que o juiz de Direito, Lucas Siquera extinguiu a Divisão de Proteção à Criança e ao Adolescente/DPCA, logo após
seus membros serem presos e condenados por vários crimes,
Formosa ficou sem estrutura para defender uma grande parcela
da sociedade.

Reconhecimento

As maiores decepções da Câmara de Formosa, são mesmo
os vereadores com média ou superior formação e que durante a
campanha de 2016 se mostraram conscientes e dispostos a tentar
mudar o horrível quadro de Formosa. São eles: Roberta Brito, Bruno
Araújo e Rafael Barros, já que da grande maioria dos outros, quase
nada se esperava mesmo. Na verdade a decepção dos eleitores
com os vereadores de Formosa é enorme e sem precedentes na
história dos últimos 176 anos.

Perfil

Os casos de Roberta Brito, a mais votada, Bruno Araújo, “Ceguinho” e Rafael Barros a decepção é ainda maior. Totalmente
ineficientes quanto ao propósito para o qual foram eleitos os
quatro estão em uma lista negra de descaso com o cargo e suas
responsabilidades.

Inativo

O vereador “Macarrão” além de decepcionar no papel de
vereador, decepciona também como cidadão, ao se manter no
cargo, mesmo após impedimentos físicos e de saúde. Ao desfalcar
o Legislativo de Formosa com restrições verbais e motoras, após
sofrer com graves problemas de saúde, “Macarrão” ocupa o lugar
de pessoas que realmente poderiam ajudar Formosa em seu momento mais crítico,

Constatação

SEGUNDO O MINISTÉRIO PÚBLICO DE FORMOSA A CORRUPÇÃO
NA PREFEITURA FOI CONTINUA E IMPIEDOSA AO LONGO DOS ÚLTIMOS
ANOS.

Valor

O promotor de justiça, Douglas Roberto Ribeiro de Magalhães
Chegury, é hoje a pessoa mais idolatrada de Formosa. E o motivo é
simples de ser entendido. Ele colocou para funcionar a promoção
da Justiça. Tem feito o que pode para corrigir as ilegalidades e tem
colocado na berlinda corruptos antigos e novos, conhecidos de
todos, mas que permaneciam impunes e acolhidos ainda por uma
parte da população.

Dupla

Bolso

“Eduardinho” de Paiva o Eduardo, que reveza com o irmão
Eliton de Paiva o “Com”, atual superintendente de Agricultura do
município o cargo de vereador, parece que se enrolou. Quando não
é um é o outro no mandato. Os dois já contabilizam algumas milhas
e juntos algumas investigações e ações.

Teste

Domingos Filho, Jurandir, Edmundo Dourado, “Macarrão”, são
vereadores com mais de um mandato consecutivo na câmara de
Formosa e já se tornaram profissionais em não cumprirem seus
papeis de legisladores. Basta ver a situação caótica de desmandos
e corrupção, finalmente levantadas pelo Ministério Público.

Por isso, se torna ainda mais importante a escolha acertada,
por meio do voto dos próximos membros dos conselhos tutelares.
Hoje a remuneração de cada conselheiro é de dois salários e meio,
ou seja cerca de R$ 2,500. A eleição para a escolha dos novos
conselheiros acontece no dia 6 de outubro desse ano.

São 10 vagas de conselheiro tutelar para os dois conselhos
de Formosa, cinco para cada um. Com eleição marcada para
outubro, os conselhos serão formados por novos e atuais membros. Dependendo do resultado da eleição. O formosense terá a
oportunidade de exercer o seu direito de voto e também a consciência, em escolher pessoas que realmente possam ajudar em
um dos problemas mais graves da sociedade, que é o desrespeito
ao estatuto da criança e adolescente

Descaso

“Tião Caroço”, já pode ser considerado, ao lado de Ernesto
Roller, os dois piores deputados estaduais da história de Formosa.
A omissão de “Tião” com a cidade natal é tão impressionante,
que os seus eleitores do ano passado, na sua maioria, já se arrependeram do voto dado.

Traíra

Os homens de confiança do ex-prefeito Itamar Barreto, parece
que traíram o chefe. Rodrigo Natividade, ex-motorista, assessor e
depois secretário de Administração. Marcelo Magalhaes, parceiro
de primeira hora, primeiro foi articulador político e depois secretário de Administração e também Eduardo de Paiva, ex-secretário
de Transportes, estão todos arrolados em ações criminais ou
investigações de improbidade, que complicam Itamar.

Semblante

Quem convive com o prefeito de Formosa, Gustavo Marques,
percebe que agora o geminiano apresenta uma outra fisionomia,
menos carregada do que quando assumiu o cargo em janeiro
desse ano. Parece já ter se adaptado à verdadeira panela de
pressão que é o cargo de prefeito de Formosa. O que falta para
Gustavo agora é se desamarrar das amarras do passado e dos
companheiros “mui amigos” e ávidos por poder.

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

Carimbado

Rastros

Os chamados legados dos ex-prefeitos de Formosa estão caindo
um a um. “Tião Caroço”, Pedro Ivo e Itamar Barreto que o digam. As
investigações dos MPs do Estado e Federal, mostram que existiu
muita corrupção durante a passagem destes três à frente da prefeitura. Aos poucos a população de Formosa fica sabendo dos rolos e
esquemas de autoridades municipais ao longos dos últimos anos.

Alvo

Em Formosa, até
aqui, passa em branco as ações do atual
presidente da câmara de vereadores.
Edmundo Dourado
(foto), com três mandatos consecutivos
e quatro passagens
pela presidência,
deve ser cobrado primeiro pelo que fez,
e depois, pelo o que
não fez. Edmundo,
chegou a especular
uma candidatura a
prefeito.

Matemática

Alguns presidentes de partidos em Formosa, ainda não se
deram conta que terão que trabalhar para conseguirem viabilizar
suas siglas para a eleição do ano que vem.

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

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

(61) 3631-7304/99647-4051/(63) 99210-6929
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ENTREVISTA COM O EMPRESÁRIO SÉRGIO RODOLFO
WELKER (INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA) E SUA
VISÃO A RESPEITO DE FORMOSA, SUA REALIDADE E
NECESSIDADES. SÉRGIO TEM 59 ANOS, NATURAL DE
NÃO-ME-TOQUE/RS E MORADOR DE FORMOSA HÁ 31 ANOS.
COMANDA UMA DAS MAIORES EMPRESAS DO ESTADO,
COM ATUAÇÃO EM PRATICAMENTE TODO O PAÍS.
Tribuna News – Sérgio, na
sua avaliação, qual a realidade
do município de Formosa com
relação a outros do mesmo
porte?
SÉRGIO – Entendo que
Formosa tem uma população
de cidade média/grande, porém
uma arrecadação muito pequena
pelo tamanho de sua população.
Municípios que têm o FPM
(Fundo de Participação dos Municípios) como maior receita, é
uma prova inequívoca que sua
arrecadação global é baixa. Portanto, o desafio para administrar
esse município é muito grande,
exige austeridade, honestidade,
criatividade e inteligência nos
gastos e investimentos.
Tribuna News – A classe
empresarial e comercial local,
consegue desenvolver e atingir
metas planejadas para gerar
emprego e renda?
SÉRGIO – Entendo que
mesmo que tenhamos empresários locais e até mesmo empresários de fora da nossa região
querendo investir, temos muitas
variáveis que são limitadoras
e inibidoras de grandes investimentos. Para começar, nem
energia elétrica suficiente temos. Hoje temos em Formosa
grandes empresas que têm que
complementar sua energia com
geradores diesel. Isso inviabiliza qualquer investimento.
Estamos em um país que até
poucos meses atrás, os governantes e políticos aplaudiam e
eram simpáticos aos desastrados países comunistas. Então
pergunto: Quem vai colocar o
seu capital em um país que tem
vontade de ser comunista? Seria
a mesma coisa recomendarmos
investimentos na Venezuela,
Cuba, Nicarágua, Irã, Coreia do
Norte. Alguém se candidata a
investir em um país quebrado e
comunista? Precisamos de leis e
regras claras que deem segurança jurídica para os investidores.
Somente o investidor/empregador que pode gerar empregos,
produtos e impostos, pois a falta
desse emprego é hoje nosso
maior problema.
Tribuna News - Qual a
avalição que o senhor faz sobre
a relação entre o Poder Público
formosense e o setor privado?
SÉRGIO – O poder público
municipal quebrado do jeito que
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está, não tem nenhuma condição
estrutural e muito menos financeira para ajudar ou fomentar a
iniciativa privada. Creio que em
muitos momentos o município
gastou muito mais do que arrecadou, ainda pior porque gastou
mal, gastou em despesas obrigatórias, máquina pública altamente
inchada, pesada, pouco operante.
Hoje a conta (fatura) chegou
para todos os formosenses e ela
deverá ser paga. Nem irei entrar
no mérito das desonestidades
que possam ter acontecido nas
gestões administrativas.
Tribuna News - Quais são
hoje as dificuldades enfrentadas pela classe empresarial em
Formosa?
SÉRGIO – Quanto aos empresários de Formosa que vendem
seus produtos para este município, um dos grandes problemas
é o baixo poder aquisitivo de seu
povo. O poder público municipal
está totalmente desestruturado e,
com isso, não tem nenhuma condição de fazer ações para induzir
o crescimento e desenvolvimento
de nosso município.
Tribuna News - Na sua opinião, quais seriam as medidas
que a administração pública
deveria tomar e que ainda não
fazem parte do dia-a-dia da
população?
SÉRGIO – Infelizmente no
Brasil, ainda temos a ESTABILIDADE DE EMPREGO para
os servidores públicos. Todas
as maiores nações do mundo já
extinguiram a estabilidade de
emprego aos servidores públicos,
caso contrário, iriam quebrar
como está o nosso Brasil, nossos estados e municípios. Para
exemplificar, nos Estados Unidos, mesmo sendo 50% maior
que o Brasil em população eles
possuem apenas 1/3 dos funcionários públicos que se tem no
Brasil. Portanto, um funcionário
público americano trabalha por
05 brasileiros. Então, o Brasil
mexe nesta lei ou estaremos a
caminho da inviabilidade total.
Tribuna News - Quanto aos
representantes de Formosa no
cenário estadual e federal. Qual

a sua opinião?
SÉRGIO – Diante de tudo
que mencionei, os representantes estão um pouco de mãos
amarradas, pois o Estado não
tem mais dinheiro. Inclusive
deve a folha de dezembro 2018.
A União Federal está no quarto
ano consecutivo deficitária, ou
seja, gasta mais do que arrecada.
Nossa solução inquestionavelmente é diminuir drasticamente
os gastos com a máquina pública (União, estados e municípios), criar um macro projeto de
privatizações. O agente público
tem que cuidar apenas e tão
somente da SAÚDE, EDUCAÇÃO e SEGURANÇA.
Mesmo assim, nestas 03 pastas
tem muita coisa que pode ser
atendida pela iniciativa privada.
Quanto menos empresas públicas e menos mãos de governos,
menos lugares para desviarem
verbas do povo.
Tribuna News – Para o
senhor. Qual seria o perfil de
um prefeito, que pudesse colocar a cidade e o município de
Formosa em um outro patamar
de desenvolvimento?
SÉRGIO – Acho que o
futuro prefeito tem que ter uma
visão empresarial, administrar
com austeridade, cortar tudo
que for desperdícios, cobrar
mais rendimentos do funcionalismo público. Honestidade
não é mérito, é obrigação. Ter
competência para administrar e
para fazer boas parcerias com o
Governo Federal, pois estamos
ao lado. É preciso tentar cobrar
o Estado para que nos forneça
energia elétrica suficiente para
tentar atrair novas e boas empresas para o município. O nosso município geograficamente
está no centro do país, facilitando a logística de produção e
distribuição para todo o Brasil.
Também, estamos ao lado do
poder federal, centro do poder
político e administrativo do
país. Qual grande empresário
não gosta de ter essas variáveis
favoráveis? Observação: As
reformas terão que ser feitas
nas três esferas. Quanto mais
demorar, maior será as penas
para o povo.

Ex-prefeito “Tião Caroço” está
condenado a devolver dinheiro para
Formosa em duas sentenças da JF

P

RIMEIRA CONDENAÇÃO – O juiz,
Eduardo Luiz Rocha
Cubas, da Justiça Federal/JF de
Formosa, condenou por crime
de improbidade (desonestidade)
administrativa o ex-prefeito e
atual deputado estadual, Sebastião Monteiro Guimaraes
Filho/PSDB o “Tião Caroço”,
primeiro no processo de número:
5351 -58.2011.4.01.3506, com
sentença publicada em fevereiro de 2018. Nesse caso, por
envolvimento em organização
criminosa, que a partir do ano
2000, começou a desviar verbas
federais do Fundo Nacional de
Saúde, destinada à compra de
ambulâncias. Em 2006, com
a operação “Sanguessuga” da
Policia Federal a organização foi
desarticulada, expondo os nomes
de Darci José Vedoin e de seu
filho, Luiz Antônio Trevisan Vedoin, proprietários de empresas
de fachada, que contatava prefeitos interessados em participar
do esquema. O crime de “Tião”,
teve início quando ele fracionou
indevidamente processo licitatório falso e convidou empresas
que faziam parte do esquema de
fraudes, sediadas em Cuiabá/MT
ou em municípios distantes mais
de mil quilômetros de Formosa.
Na sentença de condenação
do atual deputado estadual,”
Tião Caroço”, consta que como
prefeito, ele teve participação
direta nos crimes, causando
prejuízo ao município. A pena
estipulada nesse processo é a de
ressarcimento integral do dano,
suspensão dos direitos políticos
por 5 anos, proibição de contratar
com o poder público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais,
além do pagamento de multa
civil.

Deputado pode perder o mandato na Assembleia de Goiás

SEGUNDA CONDENAÇÃO – O ex-prefeito “Tião”,
também está condenado por
desonestidade administrativa no processo 000004943.2014.4.01.3506, com sentença de julho de 2018, emitida
pelo mesmo juiz federal, Eduardo Cubas. Dessa vez o atual
deputado estadual, na condição
de prefeito de Formosa - gestão
2001/2004 e 2005/2007- deixou
de reter e recolher a contribuição
previdenciária sobre o valor das
remunerações pagas, devidas
ou creditadas aos segurados
junto ao Instituto Nacional
do Seguro Social/INSS, no
período de agosto de 2004 a
13 de dezembro de 2007, data
em que renunciou ao mandato
de prefeito para ocupar cargo
de conselheiro do Tribunal de
Contas dos Municípios goianos
o TCM. O juiz afirma que o ato
desonesto, foi descoberto em
análise de auditores fiscais da
Receita Federal e que “Tião Caroço”, sequer apontou justificativa para o descumprimento das
obrigações com a previdência.
A sua conduta, afirma Cubas,

acarretou graves prejuízos ao
cofre municipal. O juiz diz ainda
que “Tião”, ocupando a posição
de prefeito, tinha conhecimento
dos procedimentos que estavam
sendo adotados em sua administração, principalmente no
seu caso, que exercia o cargo
por duas gestões seguidas. Na
sentença de condenação, consta
que o prejuízo moral causado
aos munícipes e município, ao
figurar em cadastros negativos
de crédito, privou a comunidade
dos benefícios proporcionados
por recursos do Fundo de Participação dos Municípios/FPM
e de convênios federais, por
conta da conduta negligente do
atual deputado. “Tião”, nesse
processo, está condenado ao
ressarcimento do dano pelos valores referentes às multas, juros
e demais encargos, decorrentes
de sua conduta. Pagamento da
quantia de R$ 50 mil a título de
dano moral coletivo, que deverá
ser revertido em favor do Fundo
Federal de Defesa dos Direitos
Difusos e também ao pagamento
das custas processuais e de honorários advocatícios.

n REPERCUSSÃO

Juiz federal que condenou “Tião Caroço”
em dois processos de improbidade
é o presidente da UNAJUF
A atuação do juiz do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Subseção Judiciária de Formosa, Eduardo Luiz
Rocha Cubas, coloca Formosa
no cenário nacional da Justiça brasileira. Eduardo Cubas,
conhecido em todo o País é o
presidente da União dos Juízes
Federais do Brasil/UNAJUF,
referendado por decisões e
condutas corajosas, que nem
sempre lhe rendem simpatias
é o magistrado que assina duas
sentenças contra o deputado estadual e ex-prefeito de Formosa,
Sebastião Monteiro Guimaraes
Filho/PSDB o “Tião Caroço”,
condenado duas vezes por improbidade (desonestidade) administrativa dentro do mandato
de prefeito. Cubas começou
sua carreira como motorista

Cubas. Reconhecidamente
competente e compenetrado

do Supremo Tribunal Federal,
assessor no Superior Tribunal de
Justiça, juiz de Direito em Goiás
e professor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás/PUC,
para depois chegar à magistratura
federal, aos 27 anos. Mestre em
Direito Penal pela Universidade
de Salamanca na Espanha, com
passagens pela Nova Zelândia

e Peru, é um dos nomes mais
conhecidos da Justiça Federal.
Ele se notabilizou na impressa
nacional por diversas vezes,
entre elas, quando contestou a
nomeação de Gilmar Mendes
para o Supremo Tribunal Federal, em 2002, alegando que, se
ele tinha notável saber jurídico,
faltava-lhe reputação ilibada
para ocupar o cargo. Por ocasião
da nomeação de Antônio Dias
Toffoli, fez a mesma coisa. Ele
também se notabilizou em 2018,
quando planejava conceder
liminar, nas últimas horas do
dia 5 de outubro, determinando
ao Exército Brasileiro recolher
as urnas eletrônicas que seriam
utilizadas durante a votação do
dia 7 de outubro, nas eleições de
deputados, senadores, governadores e presidente da República.

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

Parque Municipal na “Mata da Bica”
finalmente sairá do papel
Prefeitura
apresenta projeto
para construção
do maior parque
ecológico urbano
do Estado

A

Prefeitura de Formosa,
através da secretaria de
Meio Ambiente e Turismo, apresentou projeto piloto para revitalização e construção de um novo
parque municipal, localizado na
Mata da Bica, na região central
da cidade. Segundo o prefeito
Gustavo Marques, o projeto
contemplará a construção de
um deck em toda a extensão do
lago, com pista de caminhada
ao longo do parque, guaritas
para Guarda Municipal, além
da abertura de trilhas guiadas
dentro da mata. Ele explica
que os recursos para a obra, que
será iniciada ainda em 2019,
foram garantidos pelo Termo de
Ajustamento de Conduta/TAC,
através do Ministério Público
e recursos próprios do Executivo municipal e destaca que a
construção desse parque, trará
imensos benefícios para à população formosense, que ganhará
uma nova opção de lazer em
contato direto com à natureza. O
parque, além de um novo ponto
turístico para a cidade, oferecerá
uma opção para prática saudável
de esportes. A magnitude deste
projeto, deverá aquecer a economia local aumentando a prática
do ecoturismo, afirma.
AMENIZAÇÃO - A revitalização da área resolverá
em parte um grande problema

Entradas modernas e vigiadas

Transformação do lago com acessibilidade

O parque vai transformar a vida do formosense

sedimentos, afirma. O prefeito
considera a mata um dos “pulmões de Formosa”, lembrando

que há muito tempo não se via
um projeto tão ambicioso para
a cidade.

d DESLOCAMENTOS

Ações nas ruas de Formosa
agradam população
Uma nova paisagem no Centro da cidade

ambiental, para a mata e consequentemente para a população,
explica Gustavo. Ao elaborarmos o projeto os técnicos
realizaram diversas análises
junto aos órgãos competentes e

constataram, dentre outros problemas, o caimento indiscriminado de lixo, através das bocas
de lobo e ruas perpendiculares
no lago, que está na parte mais
baixa da mata. Para amenizar

este problema o projeto aponta
que haverá dissipadores de
energia com telas de proteção,
em cada rua concordante ao
parque, o que garantirá o amortecimento de boa parte desses

d BENEFÍCIO

d SOLUÇÃO

47 famílias do PA
Brejão são beneficiadas
com água potável
O prefeito de Formosa,
Gustavo Marques, esteve
em vários assentamentos do
município para acompanhar a
realidade e ver de perto a situação das pessoas que vivem
nestas regiões do município.
No Projeto de Assentamento/
PA Brejão, Gustavo esteve
com as 47 famílias que vivem
no local e entregou para a comunidade um reservatório de
200 mil litros de água, abaste-

cido por uma mina localizada
no assentamento e distribuída,
por meio de uma rede principal para todas as chácaras. Na
construção do reservatório,
que beneficia com água de boa
qualidade todos os moradores
do Brejão, foram investidos
R$ 620.369,48, através de
convênio entre a prefeitura e
o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária/
INCRA.

Distrito do Bezerra
passa a ter feira livre
Trabalho ininterrupto e com resultados

Novo local para a comercialização de produtos

Projeto criado pela Prefeitura de Formosa o “Prefeitura
em Ação”, tem levado vários
serviços de manutenção para
os bairros da cidade, como limpeza, capina e roçagem, reparo
em sinalização e iluminação,
pintura de meio-fio, além do
emergencial tapa-buraco. Segundo os responsáveis pelas
ações as equipes da prefeitura
tem trabalhado de forma rápida
em reparos mais urgentes de
infraestrutura em espaços públicos, como praças, canteiros
e ruas. As equipes trabalham
em várias frentes durante o dia
e as vezes a noite também. A
situação encontrada nas ruas e
avenidas pela atual administração era caótica e a recuperação
total é complicada, avalia
Sérgio Espíndola, coordena-

dor dos trabalhos. São muitos
bairros já atendidos, afirma.
Setor Rosa Maria, Formosinha (Avenida 2), Pampulha,
Parque das Laranjeiras, Setor
de Chácaras Sul, Parque da
Colina, Setor Nordeste, Lagoa
Feia, Barroquinha, Imperatriz,
Bosque, área de Manobras
Radicais da Lagoa Feia, Bela
Vista e outros, com serviços
variados, além do trabalho na
base da PM da saída para Planaltina de Goiás, compactando
o terreno com brita e pintando
a lombada, explica. Ele lembra
que a massa asfáltica precisa de
48 horas para assentar. Nesse
período, não se deve varrer o
asfalto ou deixar água escorrer
na rua, pois isso compromete
todo o serviço e atrasa o cronograma.

Reservatório com capacidade de atendimento

Substituído o antigo local sem segurança e proteção

União de forças em torno do beneficio

A Prefeitura de Formosa, informou por meio de sua assessoria
de imprensa que alugou um galpão para ser utilizado por produtores
e comerciantes, exclusivamente para que a comunidade do Distrito
do Bezerra e adjacências, possam ter um local para vender suas
mercadorias em feira livre aos sábados e domingos. Essa era uma das
principais reivindicações da comunidade, que na opinião do prefeito
Gustavo Marques, tem peso relevante na economia do município.
O Bezerra é hoje o maior e mais desenvolvido distrito de Formosa,
com uma economia pujante e em franco desenvolvimento econômico, imobiliário e social. Com quase 2.000 eleitores o distrito está
inserido em uma região de grandes lavouras e forte movimentação
de veículos e pessoas, que acabam fixando suas residências no local,
que tem um comércio próprio e grande movimentação de dinheiro.

Melhorias na Formosinha. Avenida Brasília

Agosto/2019 n

5

d DESPRENDIMENTO

Sem dinheiro vereador consegue montar
estrutura médica e social em Formosa
Projeto “Lar Azul” teve início para atendimento às crianças autistas e se estendeu para mais pessoas

Equipe da PC de Goiânia em Formosa

A

Wenner, vereador mais bem avaliado de Formosa

necessidade de se
criar mecanismos
não alinhados ao
poder público, seja prefeitura ou câmara de vereadores
para atender uma parcela da
população, fez surgir em For-

mosa a entidade “Lar Azul”.
Comandada por pessoas de
diversos segmentos da sociedade o “Lar Azul” surgiu do
trabalho desempenhado em
Formosa, Brasília e Goiana
pelo vereador Wenner Patrick,

Atendimentos à população mais carente

de forma independente e sem
vínculos com a câmara, onde
exerce seu segundo mandato.
Wenner, explica que as atividades só estão sendo possíveis,
graças às parcerias com pessoas
como a presidente da entidade,

d INVESTIMENTO

Iniciativa de empresários traz para
Formosa o BERBACK GASTROBAR

Misto de casa noturna com bar e restaurante o espaço tem
previsão de inauguração para outubro. Inauguração da 3ª loja
da rede de farmácias Brasil também foi anunciada

Formosa entra definitivamente para o circuito noturno da
região do Entorno de Brasília,
com a iniciativa do empresário
e produtor rural formosense,
Brasil Júnior, que promove na
cidade com seus parceiros Dennis
Oliveira, Mário Eudes e Lucas
Serra, com o cantor Hungria e
seu empresário Eduardo Basto o
maior investimento de sua história no ramo de entretenimento e
vida noturna. Por meio de sociedade com os amigos e o rapper,
Gustavo da Hungria Neves o

“Hungria”, brasiliense de Ceilândia e conhecido nacionalmente
pelas letras de suas músicas e
seu estilo de vida, Brasil Júnior e
seus parceiros locais, anunciam
para outubro desse ano a inauguração de um novo segmento
de bar, com especialização em
gastronomia. Com estrutura
europeia de equipamentos eletrônicos, mobiliário e atendimento
o Berback Gastrobar, está sendo
instalado na entrada da cidade,
Avenida Maestro João Luiz do
Espirito Santo, às margens da

Brasil Júnior

BR 020. Segundo Brasil e os seus
parceiros, o propósito do empreendimento é proporcionar ao
formosense, público de Brasília
e região, um espaço sintonizado
com o que há de mais moderno e
profissional em serviços e produtos. Ele explica que diante do fato
de acreditar em Formosa e nas
pessoas, seu grupo empresarial
decidiu continuar investindo no
ramo farmacêutico, inaugurando
uma nova farmácia na cidade,
localizada ao lado do Hospital
Luciano Chaves.

União de amigos no investimento

d PRESTAÇÃO

Justiça do Trabalho passa a funcionar
na sede da OAB em Formosa
advocacia, uma vez que o TRT
também promoverá algumas
melhorias na sede da subseção,
esclareceu.

Diretoria da OAB Formosa com o presidente do TRT 18

Obras de reforma estão
sendo realizadas no prédio da
Justiça do Trabalho no Centro
da cidade e durante a interdição os atendimentos e todo o
funcionamento foram transferidos para a sede da Ordem dos
Advogados do Brasil/OAB,
Subseção de Formosa, próximo
ao fórum da comarca, no Parque
Laguna. A parceria entre Justiça
do Trabalho e OAB/Formosa,
foi viabilizada durante visita do
presidente do Tribunal Regional
do Trabalho da 18ª Região/TRT
18, Paulo Pimenta ao presidente

da subseção, Marco Aurélio
Basso de Matos Azevedo. Pimenta relatou a necessidade de
se conseguir um espaço para o
funcionamento da vara do trabalho em Formosa, por ocasião da
ampla reforma a ser promovida
no prédio. Então, houve em
comum acordo da diretoria da
OAB local, oferecer a estrutura
para que a Justiça do Trabalho
passasse a funcionar na sua sede
durante a reforma. Segundo
Marco Aurélio a decisão foi
tomada para contribuir com a
Justiça, sociedade e a própria

Cirlene Lopes e sua equipe,
Wilmar Weber, proprietário
da casa onde está instalada e
também graças ao auxilio fornecido por empresários como
D’Artagnan Costamilan, que
tem investido na estrutura do
lar. O “Lar Azul”, fez mais
de 200 atendimentos no mês
de julho. Em pouco tempo de
existência a entidade se impõe
como maior referência de tra-

tamento ao autismo na cidade
de Formosa. Idealizado por
Cirlene e Wenner a instituição
atende gratuitamente, através
de profissionais voluntários na
área de Neuro Pediatria, Pediatria, Clínica Geral, Psicologia,
Psicopedagogia, Terapia e Assistência Social. Em agosto,
afirma Cirlene, será inserido o
atendimento ginecológico e até
o final desse ano, implantado o
consultório dentário. Tudo por
meio de parcerias e doações de
pessoas que incentivam a causa,
explica Wenner,
IDENTIDADE – Paralelo

ao trabalho desenvolvido no
“Lar Azul”, Wenner idealizou
e realizou em Formosa, com
uma equipe do Instituto de
Identificação da Polícia Civil
de Goiás/PC, um mutirão da
carteira de identidade, onde o
trabalho dos agentes da PC na
cidade, alcançou 331 carteiras
de identidade validadas. O vereador afirma que basta vontade
e organização nas atividades de
atendimento público e anuncia
a volta da equipe do instituto
de identificação à Formosa para
atendimentos nos distritos do
Bezerra, JK e Santa Rosa.

d INICIATIVA

3ª Expor-Formosa apresenta
móveis fabricados na cidade

Stand do evento desse ano

Prefeito Gustavo e Paulo Dutra

Conhecida no Estado por
sua produção moveleira, Formosa reúne um grande número
de fábricas e uma cadeia de
produção pulsante da atividade
de fabricação de móveis. Espalhadas por todos os bairros
da cidade a atividade ligada ao
setor gera empregos, renda e
sempre foi importante para a
economia local. Com o objetivo
de mostrar um pouco dessa produção, empresários moveleiros
realizaram a 3ª Expor-Formosa
de
25 de julho a 04 de agosto,
na saída Sul da cidade, ao lado
do Ginásio de Esportes “Tio
Luís. Um dos organizadores,
Paulo Dutra de Araújo, que esteve à frente de todo o projeto, explica que a realização do evento
só foi possível graças às parce-

rias firmadas, principalmente
com a prefeitura, por meio do
prefeito Gustavo Marques,
que segundo ele, mostrou boa
vontade em apoiar a realização
da exposição. Os membros da
Associação dos Moveleiros de
Formosa/Asmof, responsável

pela exposição, explicam que a
cidade e o município precisam
de indústrias e empregos e que
a feira, que passa a ser anual,
contribui de forma positiva
com o entretenimento, além de
incentivar a cultura, turismo a
indústria e o comércio.

Móveis fabricados em Formosa e comercializados em todo o Brasil
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d melhoria

Presidente Narciso retoma
obras da Câmara de Vila Boa
O

Prédio terá amplo plenário e salas para todos os vereadores

prédio da câmara de
vereadores de Vila
Boa, apesar de receber os trabalhos legislativos
do município já há algum tempo,
ainda não está pronto e necessita
de conclusão. De acordo com
o presidente da casa, vereador,
Narciso Dourado a retomada da
obra de ampliação é necessária
para comportar o pessoal do
administrativo, vereadores e população, cada vez mais crescente.
Ele lembra que Vila Boa, tem
problema com a falta de espaço
para reuniões e eventos públicos
e que a construção do plenário
irá mudar isso. Narciso Dourado,
mesmo com as dificuldades e com

pouquíssimos recursos, iniciou em
julho a retomada das obras do prédio sede da câmara, somente com
recursos próprios. Ele explica que
se trata da sobra do duodécimo,
a sobra do repasse institucional,
feito todo mês pelo Executivo.
O presidente, lembra que após
realizar todos os pagamentos de
salários e fornecedores o restante
está sendo empregado na obra.
Ele explica também que a estrutura do prédio, depois de pronta,
terá um amplo plenário, e cada
vereador terá seu próprio gabinete,
tudo isso para oferecer espaços de
trabalho e instalações adequadas
para receber com conforto e organização toda a população, afirma.

Narciso investe na câmara o dinheiro da casa

Obras estão adiantadas

Plenário será de uso múltiplo

d SEGURANÇA

União de forças reativa
posto policial em Formosa
Uma parceria envolvendo
o Estado, prefeitura, produtores
rurais e empresários de Formosa, viabilizou a reforma física
para que pudesse ser reativada
a Base Policial do Indaiá, na
saída para Planaltina de Goiás.
Com sua localização estratégica em uma das principais vias
de acesso e saída de Formosa
a base avançada da Polícia
Militar, permite ações variadas
de combate à criminalidade,
como bloqueio, cerco policial

a infratores da lei, abordagem à
pessoa sob suspeita, dentre outras ações de caráter preventivo.
O posto reativado, conta com
efetivo e viaturas permanentes
e atende solicitações dirigidas
diretamente aos policiais militares de serviço e as demandas
encaminhadas por intermédio do
Centro de Operações da Polícia
Militar. Inaugurada no dia 16 de
outubro de 2008, a Base Indaiá,
por questões estruturais estava
desativada.

Comando local da PM e prefeito reinauguram posto

Policia Militar e Executivo municipal unidos

d DESCASO

Em Flores de Goiás o MP e Justiça têm
que intervir a favor da população
Prefeito e vice se isentam de responsabilidades junto ao
Governo do Estado quanto a rodovia de acesso e Polícia Civil

Prefeito Jadiel. Deixa a desejar

Justiça determinou recuperação de rodovia em Flores

Primeiro foi a intervenção
da Justiça para que o governo
estadual começasse a recuperar a rodovia GO 114, de
acesso à Flores de Goiás, que
chegou a ponto crítico, quase
sem condições de tráfego.
A Justiça da comarca determinou à Agência Goiana de
Infraestrutura e Transportes/
Goinfra, que realizasse em 45
dias, operação tapa-buracos
nessa estrada, no trecho entre
a cidade e o trevo da BR-020.
O recapeamento da massa asfáltica, se faz necessário, uma
vez que a “rodovia encontra-se
tomada por buracos, num avançado estágio de degradação,
em decorrência da omissão da
Goinfra na deflagração de manutenção. Esse, para a maioria
da população local, deveria ser
uma atribuição do prefeito,
Jadiel de Oliveira. Depois
disso, novamente a Justiça

precisou intervir para garantir
o funcionamento de delegacia
da Polícia Civil em Flores de
Goiás e Vila Boa, determinado
a alocação, designação e manutenção de um delegado, dois
agentes e um escrivão. O MP
esclarece que há na comarca,
mais de 2,6 mil famílias abrigadas em 20 assentamentos da
reforma agrária na zona rural
de Flores de Goiás e Vila Boa,
além da população urbana. Por
isso é evidente o crescimento
do índice de violência, em
especial, nos casos de homicídios e violência doméstica, não
havendo infraestrutura mínima
e de pessoal para garantir a segurança das comunidades, uma
vez que sequer há delegacias
de polícia nessas localidades.
Para a população a conta recai
principalmente no prefeito de
Flores de Goiás, município
mais prejudicado.

d AMEAÇA

Construção de meio fio
em rodovia aumenta
riscos de acidentes

No novo trevo para Cabeceiras empresa constrói
meio fio desnecessário e perigoso, afirma
Arno Weis, presidente do sindicato rural
As mudanças e melhorias
ao longo da BR 020 no trecho
entre a cidade de Formosa e
o Distrito do Bezerra, passando pelo trevo de acesso a
Cabeceiras, tem preocupado
usuários da via e produtores
rurais da região. Um dos motivos é a construção de meio
fio nos trevos de acesso e nas
duplicações da rodovia, que
segundo o presidente do Sindicato Rural de Cabeceiras, Arno
Bruno Weis, não segue padrões
nacionais e internacionais de
segurança. Ele lembra que no
mundo inteiro, os acidentes
Arno. Produtor
de trânsito matam mais que
conflitos armados e catástrofes
ambientais. Para permitir que ras. A empresa responsável em
motoristas e passageiros trafe- construir o novo trevo para Caguem nas rodovias brasileiras beceiras na BR 020, construiu o
com mais tranquilidade, as meio fio em local desnecessário
normas que regulamentam os e arriscado, esclarece Arno.
projetos de segurança viária Essa estrutura na beira da pista,
sofrem atualizações frequentes, dificulta uma possível saída do
promovidas pela Associação asfalto e coloca em risco a vida
Brasileira de Normas Técni- de muita gente, afirma. Ele diz
cas/ABNT. Arno destaca que que tomará providências para
a existência de meio fio nas que o meio fio seja retirado
estradas é um problema e que e que irá em todos os órgãos
uma batida nele ajuda a causar a necessários para que o usurácapotagem. Pelo Brasil são vá- rio dessas estradas esteja mais
rios os casos em que batidas no seguro.
meio fio provocam tragédias, já
que eles podem
funcionar como
alavancas para
carros e motos
no momento de
uma eventual
saída de pista. O
próprio manual
de construção
de rodovias do
Departamento
Nacional de Infraestrutura de
Tr a n s p o r t e s /
DNIT, esclarece
que a sarjeta de
aterro ou meio
meter a segurança do tráfego
e que cuidados
especiais devem ser tomados quanto ao
posicionamento
dessas estrutuMeio fio. Gerador de riscos em rodovias
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Em Iaciara avanços na saúde
melhoram vida das pessoas
Prefeito e equipe investem em estrutura e ações
voltadas para todo o município

N

Prefeito “Mano”, bem avaliado pela população

as viagens que faz
a Brasília e Goiânia e nos contatos
que mantém com autoridades
federais e estaduais o prefeito
de Iaciara, Haicer Lima/PR
o “Mano”, sempre tem afirmado que a população de seu
município espera e merece
mudanças na realidade tanto na
zona urbana como rural. Em
32 meses de mandato, “Mano”
vem conseguindo melhorar a
qualidade de vida das pessoas,
com investimentos da própria
prefeitura e com emendas parlamentares, por meio de parcerias
com os seus deputados estadual
e federal, além dos encontros
que mantém com o governador
Ronaldo Caiado e senadores. O
prefeito sempre que pode, tem
mencionado também a parceria
com a câmara de vereadores em
prol da melhoria do município,
união muito importante para
que as coisas possam dar certo,
afirma “Mano”.

SAÚDE - No dia-a-dia as
mudanças podem ser observadas, como no caso do hospital
municipal e também em todo
setor. No hospital que chegou
a ser interditado no passado e
hoje se tornou referência na região, foram investidos recursos
na estrutura e na aquisição de
equipamentos. Na área de saúde
o município de Iaciara deu um
salto nos últimos dois anos e
meio. A criação do Programa
“Saúde Mais Perto de Você”,
ação totalmente direcionada
à população e realizada com
recursos do município, equipamentos e funcionários de várias
secretárias, está atendendo as
pessoas dos setores e povoados.
“Mano’ lembra que todos os
procedimentos são gratuitos e
disponíveis a todos, independe
de qualquer coisa, explica. O
sucesso do “Saúde Mais Perto
de Você” é tão grande, explica
a secretária Iévora Aparecida
Pereira Lima, que apenas no

Povoado Água Quente, foram
realizados 242 procedimentos,
entre exames laboratoriais, atendimentos médicos, ultrassonografias, além dos testes rápidos.
Iévora, esclarece que o bom
andamento dos trabalhos só está
sendo possível graças aos esforços de todos os funcionários e
aos colaboradores, como o vice
prefeito Marcos Pereira de Macedo o “Marcos Bó”, vereadores
e lideranças locais. A secretária
explica ainda que nas edições do
programa, são disponibilizados
vários tipos de ultrassonografias
como: tireoide, mama, próstata,
transvaginal, bolsa escrotal e região inguinal. Exames de sangue
tipo: PSA, TSH, T3 e T4. Palestras com orientações médicas e
outras ações. O prefeito diz que
esse mesmo programa, realizou
mais de 400 tipos de exames no
PSF II do Setor São Pedro e que
irá continuar com melhorias e
aperfeiçoamentos no decorrer
desse ano e no próximo.

Atendimentos sem interrupção

Estrutura de leitos no hospital

A saúde mais perto das pessoas

Hospital recuperado e com atendimentos regularizados

Ações importantes de prevenção

d ATUAÇÃO

Conservação e recuperação de estradas
devem chegar a 100% esse ano em Iaciara
Ruas e avenidas estão sendo asfaltadas nos últimos dois anos
Outro foco da administração
de Haicer Lima o “Mano” à frente da Prefeitura de Iaciara são as
condições de ruas e estradas. São
avenidas e ruas já recuperadas e
melhoradas, com previsão orçamentária para asfaltar e recuperar
várias outras. Um dos exemplos é
o asfalto da Avenida Paranã, que
será beneficiada com os esforços
de pessoas como o presidente da
câmara, vereador, Benedito Pereira
da Silva Júnior e do engenheiro,
Justos Carlos, afirma “Mano”.
Ele também esclarece que as
parcerias nesse sentido, estão
sendo muito importantes e cita os
deputados Iso Moreira, estadual

Prefeito vem conseguindo recuperar ruas, avenidas e estradas

e Magda Mofatto, federal, que
são parceiros da administração e
do município e estão liberando
emendas parlamentares para as

Asfalto no Setor São Pedro

Manutenção em estradas como na região do Brejo do Cândido

obras, esclarece. Recuperação da
GO 112 que liga Iaciara às cidades
de Simolândia e Nova Roma; da
GO 446, que liga Iaciara à Posse,
estradas patroladas e cascalhadas
recentemente nos povoados Bom
Sucesso, Santa Tereza, Sussurana,
Coqueiro, Sabonete e Brejo do
Cândido, são conquistas recentes
do prefeito. Ele também anuncia
que o objetivo é o de deixar 100
por centro de todas as estradas do
município recuperadas, em boas
condições de tráfego, até o final de
setembro desse ano, afirma.

Recuperação total na Avenida Brasília
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Alvorada do Norte faz
novos investimentos em
saúde e infraestrutura

Parceria entre prefeita Iolanda e deputado Iso Moreira se fortalece

Prefeita Iolanda. Mais pela saúde

A Prefeitura de Alvorada
do Norte, sob a administração
da prefeita Iolanda Holiceni
Moreira dos Santos, tem priorizado o setor de saúde com
aquisições e investimentos que
têm transformado o atendimento à população nos últimos
anos. No final do ano passado,
Iolanda já havia feito a entrega
de equipamentos hospitalares
e veículos novos, além da
inauguração de uma unidade do
SAMU no Setor Alvoradinha e
de equipamentos hospitalares
para o hospital municipal. No
início do mês a prefeitura volta
a anunciar novos investimentos
no município, nas áreas de saúde e infraestrutura. A prefeita
explica que essas conquistas
estão sendo possíveis, graças
as parcerias firmadas com o
deputado estadual Iso Moreira
e com pessoas como o ex-deputado federal Pedro Chaves. Na
segunda-feira, dia 5 de agosto,
Iolanda se reuniu na prefeitura
com Iso Moreira e ao lado do
vice-prefeito, Ari Fernandes
da Silva Bigio, vereadores o
ex-prefeito Alessandro Moreira, várias outras autoridades
e parte da equipe de trabalho
da administração para receber
uma nova emenda parlamentar
de autoria do deputado, no
valor de R$ 500 mil para custeio do hospital municipal. A
prefeita assinou ainda a ordem
de serviço para o asfaltamento
do Bairro Corrente, que será

Mais recursos para o município

Administradores e vereadores unidos pelo desenvolvimento

Alvorada tem sido polo de desenvolvimento nos últimos anos

executado pela Construtora
Cedro, recurso de autoria do
ex-deputado federal, Pedro
Chaves, no valor de R$ 391
mil. Iolanda explicou que além

do asfalto, o Bairro Corrente
receberá obras do esgotamento
sanitário, levando infraestrutura e serviços de qualidade aos
moradores do setor.
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d ESTRUTURA

Casa de Apoio Coração Solidário em Goiânia
é referência de atendimento no Estado
A

Casa de Apoio “Coração Solidário” na
capital goiana, empresa privada, mantida por
convênios com prefeituras do
interior do Estado, ajuda centenas de famílias que necessitam
de apoio para tratamento de
saúde e para onde pacientes
são encaminhados para realização de exames e internações
hospitalares. A casa tem boa estrutura, com 40 apartamentos e
banheiros individuais, armários
embutidos e 120 leitos. Conta
com cozinha industrial e uma
lavanderia. Na casa o paciente
tem direito a hospedagem com
acompanhante, café da manhã,
almoço, jantar e transporte
para as atividades hospitalares.
A casa de apoio é reconhecida
como referência para centenas
de famílias goianas que dependem de hospedagem, alimenta-

ção e transporte durante algum
tratamento médico na capital.
Segundo estatísticas, ao longo
dos últimos dois anos (2016/
2018), foram realizadas mais
de 20 mil atendimentos na casa.
Em média são atendidas mais de
80 pessoas por dia. No primeiro
semestre de 2019, a procura pelos serviços de apoio aumentou
muito, com isto, o proprietário,
Edson Ferreira dos Santos,
contratou a empresa Central das
ONGs, com sede em Teresina
de Goiás, de propriedade de
Evônio Madureira, para constituir uma Organização Não
Governamental e administrar
a casa nos próximos anos. A
ONG, foio denominada “Coração Solidário Luiz Ferreira dos
Santos”, em homenagem ao pai
de Edson Ferreira, que fundou
a Cooperativa dos Produtores
Rurais do Distrito da Prata e

promoveu o primeiro assentamento no município de Monte
Alegre de Goiás em 1990.
Segundo Edson, com a criação
da ONG, ficará mais fácil celebrar parcerias e convênios com
empresas privadas e órgãos
públicos municipal, estadual e
federal, isentando a empresa
das despesas tributárias. A ideia
é reformar e ampliar o prédio onde funciona a casa para
oferecer melhores condições
de hospedagem, alimentação
e transporte para os pacientes.
Serviço:
Casa de Apoio
“Coração Solidário”
Rua 07, Quadra “H”,
Lote 07, nº 229
Setor Marechal Rondon
Tel: (62) 3534-1264
Goiânia/ GO.

Parte da equipe da casa de atendimento

d SITUAÇÃO

Prefeito de Campos Belos que é advogado
começa a ter problemas com a Justiça
Eduardo já teve bloqueio de bens e sua relação
com vereadores não melhora

Eduardo Terra

O juiz, Marcelo Alexander
Carvalho Batista, da Comarca
de Campos Belos, determinou
a indisponibilidade de bens do
prefeito do município, Carlos
Eduardo Pereira Terra, até o valor de R$ 750 mil, para garantir
o pagamento de eventual ressarcimento ao cofre da prefeitura.
De acordo com a ação civil

pública do Ministério Público/
MP o prefeito Eduardo Terra,
decretou a suspenção de todas
as despesas referentes ao município, por falta de orçamento,
incluindo serviços de saúde,
educação, transporte público
e escolar, entre outros, mas
manteve a programação da festa denominada “Arráia Belo”.

Para o MP, ao editar o decreto
suspendendo todas as despesas
o prefeito utilizou a medida
com “fins políticos e espúrios,
como forma de pressão sobre a
câmara, colocando a população
contra os vereadores. O prefeito
suspendeu todos os serviços
do município e determinou a
redução da carga horária de
transporte escolar e merenda
a todos os alunos da rede pública municipal de ensino e a
suspensão de todos os serviços
inerentes à saúde, como cirurgias, transporte de pacientes e
exames, entre outros. O decreto
de Eduardo, suspendeu também
o patrolamento de estadas vicinais, coleta de lixo, manutenção
viária e de todos os pagamentos,
sem qualquer aviso. Por outro
lado os promotores, conseguiram na Justiça, suspender os
efeitos desse decreto. Para o juiz
o prefeito Eduardo, mesmo alegando falta de recursos, manteve a realização da festa “Arráia
Belo”, entre os dias 27 e 29 de
junho, sendo absolutamente incoerente haver verba para festa
pública e não ter para os demais
serviços e despesas, mesmo os
mais urgentes e essenciais.

d REPERCUSSÃO

Cozinheiro famoso em todo Brasil é
contestado por kalungas de Cavalcante
Comunidade culpa chef Alex Atala por fracasso no projeto da baunilha
O Projeto Baunilha do Cerrado, conduzido pelo Instituto
Atá, presidido por Alex Atala,
com os kalungas, entre dezembro
de 2016 e o fim de 2018, acabou
se transformando em desentendimentos e acusações de ambas as
partes. Nesse período a Fundação
Banco do Brasil liberou R$ 382
mil para a criação de uma estufa
para as mudas de baunilha, que
hoje está abandonada, gerando
uma disputa entre a comunidade
isolada e Alex Atala, principal
chef do país. Os moradores da
comunidade de Vão das Almas,
culpam o Instituto Atá pelo projeto não ter dado o retorno financeiro esperado. Eles se queixam
ainda de Atala ter registrado as
marcas Baunilha do Cerrado e
Projeto Baunilha do Cerrado
junto ao Instituto Nacional de
Propriedade Industrial/Inpi. Moradores acreditavam que a renda
viria na forma de empregos. Na
comunidade há uma oferta escassa, e a população se sustenta
com a venda de outros tipos
de produtos ou com trabalhos
nas vizinhas Cavalcante e Alto
Paraíso. Atala afirma que fez a
requisição no Inpi, para proteger
a pesquisa e que pode ter havido

Alex Atala. Diz ter agido com boa fé

falha na comunicação entre a
comunidade e o Atá. “Não estou
afirmando que é tudo maravilhoso. Pode existir polêmica? Sim.
Mas não má-fé.” Ele registrou,
numa escritura pública, que
vai transferir os direitos de registro a interessados, seguindo
critérios de “autenticidade cultural relacionada ao uso ou por

critérios de territorialidade”. A
baunilha vem de favas obtidas
de orquídeas tradicionalmente
cultivadas em alguns lugares das
Africa, valiosa pela dificuldade
e o tempo da produção - uma
orquídea demora até cinco anos
para frutificar e, depois, passa
por longo processo de maturação
e secagem.

Importante auxilio na capital de Goiás
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Arraias chega aos 279
anos de olho no futuro
Prefeito Wagner e sua equipe da prefeitura fazem
grande comemoração no 1º de agosto

Representante Ruraltins, vereador Wesley Siqueira,
deputada “Dorinha” e Wagner

A

comemoração dos
279 anos de emancipação política administrativa do município de
Arraias, no dia 1º de agosto, foi
marcada por uma série de eventos coordenados pela prefeitura,
por meio de todas as secretarias
e supervisionados pelo prefeito
Antônio Wagner Barbosa Gentil/DEM e a primeira-dama,
secretária municipal de Assistência Social, Liz Adriana
Santos Martins. A programação
do aniversário, teve início com
uma maratona, que saiu da câmara municipal, as 7h30, missa
solene na Igreja Nossa Senhora
dos Remédios e logo depois,
na Praça da Matriz, foi realizada a 11ª Feira e Encontro da
Agricultura Familiar de Arraias,
que seguiu por todo o dia. Apresentações culturais e esportivas,
envolvendo toda a comunidade,
marcaram o dia. Segundo o
prefeito, o objetivo da feira é
incentivar a comercialização

Liz Adriana, deputada e o prefeito

e divulgação de produtos da
agricultura familiar, artesanato
e comidas típicas, produzidos
nessa edição por 120 expositores. Wagner explica que a feira
foi uma parceria do Instituto
de Desenvolvimento Rural do
Tocantins/Ruraltins, Prefeitura
de Arraias e Itafós Mineração.
VISITA- A deputada federal, Maria Auxiliadora Seabra
Rezende, a “Professora Dorinha” /DEM, foi recepcionada
em Arraias pelo prefeito, primeira-dama e pelo presidente
da câmara municipal, Wesley
Siqueira Braga. “Dorinha”,
que participou dos eventos e se
reuniu com lideranças políticas
da região, afirmou que, com o
novo cenário nacional do seu
partido, que hoje comanda a
Casa Civil, as presidências do
Senado e câmara, além dos
ministérios da Saúde e Agricultura, o DEM tem crescido, com
impactos diretos no Tocantins.
REALIZAÇÃO - Como

parte da comemoração a população participou de atividades
de lazer em campeonatos de
sinuca, dama e vôlei de areia,
também se beneficiando de
atendimentos de saúde, por
meio de aferição de pressão arterial e glicemia, testes rápidos
para hepatite e HIV, vacinação
contra HPV e gripe influenza. O
encerramento da programação,
contou com show do cantor
Adriano Lima, seguido de apresentação da Banda Focus, na
Praça da Matriz. Emancipada
politicamente em 1740, uma
das origens do nome Arraias se
deve à espécie de peixes com
ferrões venenosos encontrados
no ribeirão que nasce próximo
a cidade. O povoamento da
região ganhou expressão anos
depois, em 1792, incentivado
com a descoberta do novo garimpo de Ouro Podre em suas
proximidades, o que atraiu
imigrantes e aventureiros de
todos os lugares.

Presidente Wesley parabeniza Arraias e as pessoas

Ações sociais e parcerias

Suporte e amizade com a classe produtora

Manifestações artistas da futura geração

Engajamento cultural e social

Projetos tocados pela prefeitura com jovens

d AVANÇO

Arraias sediará em novembro o IV Fórum
Internacional “Cidades Criativas”

Reconhecida como patrimônio

Histórias e ações da cidade

O prefeito, Wagner Gentil,
ao lado da deputada federal,
“Professora Dorinha”, anunciou,
durante o 279º aniversário do
município, que Arraias será a
sede do IV Fórum Internacional
Cidades Criativas a ser realizado
em novembro desse ano e segundo o prefeito, colocará o nome de
Arraias em evidência no cenário
nacional de forma positiva. Ele
lembra que entre os objetivos
do fórum internacional, está o
de compartilhar experiências do
Brasil e exterior, levando conhecimento para que ações criativas
sejam desenvolvidas para divulgar as ideias que surgem, trocar
experiências, avaliar os avanços
e as dificuldades das cidades e
regiões. O fórum é destinado a
gestores públicos, arquitetos,
urbanistas, ambientalistas, artistas e representantes da sociedade
civil que tenham interesse em
debater as questões desafiadoras
das cidades, explica o prefeito.
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São João d’ Aliança faz contratação para
substituir médico do Governo Federal
Com o fim do programa
Mais Médicos, pelo Governo
Federal a região do Vale do
Paranã, no município de São
João d`Aliança ficou sem um
profissional para atender a
população, situação que incomodava a comunidade e autoridades municipais. Diante da
situação de pendência a prefeita
Débora Domingues Carvalhêdo
Barros, buscou, junto com sua
equipe da área de saúde uma
solução para o problema. A
prefeita conseguiu contratar,
com recursos da prefeitura, um
médico que atenderá a região,
durante toda a semana, de segunda a sexta-feira: “A partir
de agora a UBS do Santa Maria,
conta com um profissional, o
Dr. Heber”, informou Débora.
Complementando, a prefeita
disse que o médico já começou
atender no Forte. “O atendimento será todas as segundas
e terças-feiras no Forte, nas
quartas e sextas-feiras no PA
Santa Maria e às quintas-feiras
no Palmital”, disse. Heber, que
irá residir no Distrito do Forte,
irá compor a equipe de Saúde da
Família III, que além do médico,

Prefeita Debora trabalhando

conta com um enfermeiro, uma
técnica de enfermagem e oito
agentes comunitários de saúde.
A equipe é responsável pela
assistência de atenção básica
em saúde da população de toda
a região do Vale do Paranã.
A atenção básica ou atenção
primária em saúde é conhecida
como a “porta de entrada” dos
usuários nos sistemas de saúde
e tem como principal objetivo

a orientação sobre a prevenção
de doenças e encaminhamento
de possíveis casos graves. É
na atenção básica que se faz o
acompanhamento da saúde de
crianças, o pré-natal, o cuidado
de hipertensos e diabéticos e
portadores de outras doenças
crônicas. Estima-se que neste
nível de atenção é possível
atender cerca de 75% das necessidades de saúde da população.

d realização

Em São João d’Aliança estádio recebe
iluminação e melhorias da prefeitura

Inauguração do estádio

Torneio para marcar a nova fase da arena

Iluminação pronta e entregue

A Prefeitura de João
d`Aliança realizou um torneio
regional de futebol para marcar
a inauguração da iluminação e
melhorias gerais na estrutura
do Estádio Municipal Terezino
de Jesus. É mais uma ação da
“Gestão Dinâmica e Participativa”, implantada pela prefeita
Débora Domingues em atendimento aos anseios da sociedade
e comunidade esportiva local. O
Torneio Regional de Futebol de
Campo, foi realizado nos dias
27 e 28 de julho. No sábado,
27, logo após a cerimônia de
inauguração a bola rolou com
os primeiros confrontos do
torneio, que teve continuidade
no domingo a partir das 8:00hs.
A competição reuniu equipes de
todos os municípios da região e
atraiu grande público ao estádio. Ao final, os desportistas da
cidade fizeram as premiações e
agradecimentos ao Executivo
municipal pela realização de
mais esta importante obra.

Eventos noturnos com claridade
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d PRESENÇA

d COTIDIANO

13ª Parada Gay novamente Mulheres cada vez
mais usadas por
mostra a diversidade de Formosa presos para receber
drogas e celulares
A
“Se ferir a minha resistência, eu serei resistente”. Esse foi o tema desse ano

Associação de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis,
Transexuais ou Transgêneros/
LGBTQ de Formosa, presidida
por Hugo Borges, realizou no
início de agosto a 13ª edição
da Parada do Orgulho Gay na
Praça Rui Barbosa, Centro da
cidade. Como nas anteriores
a concentração aconteceu na
principal praça da cidade, com
grande concentração de pessoas e apoio da prefeitura com a
Guarda Municipal e funcionários
da Saúde. Um trio elétrico com
disc jockey/DJ e mais uma vez,
muita alegria de gays, lésbicas,
transexuais, simpatizantes, militantes, estudantes e parceiros,
que se encontraram ao ritmo de
música eletrônica para homenagear dessa vez o empresário,
Gilvan Juvenal de Almeida o
“Gilvan da Star Som”, que faleceu recentemente. Hugo explica
que nesse ano, tanto a qualidade,
como a quantidade das pessoas
que participaram foi excelente,
e que a associação já trabalha
com a realização da parada do
ano que vem. Ele diz ainda que
o mais importante, continua sendo o respeito entre todos e que
todos têm muitos motivos para
serem felizes. Como nas edições
anteriores o movimento elegeu
a rainha, madrinha, príncipe e a
musa da parada do orgulho gay
formosense.

Em Formosa várias já foram flagradas
tentando entrar em presidio
com aparelhos e até cabo USB na vagina

Os agentes responsáveis
pela revista e monitoramento das
visitas no presídio de Formosa
foram novamente surpreendidos no final de julho por uma
mulher que tentou levar para o
marido um aparelho de celular
e um cabo USB. Para driblar o
sistema de segurança, ela introduziu os objetos na vagina, que
só foram descobertos graças ao
detector de metal. A mulher, de
45 anos, cujo nome não foi revelado, disse que estava tentando
atender a um pedido do marido.
Residente em Orizona-GO ela é
reincidente neste tipo de crime,
já que no dia 16 de junho praticou a mesma ação no presídio
de Rio Verde onde tem um filho
detido. No Complexo Prisional
de Aparecida de Goiânia, foi
descoberto que as namoradas
de dois presos montaram um

Hugo e as representantes do movimento

esquema de aliciamento de
outras mulheres para levar drogas, aparelhos de celulares e
outros objetos para os presos.
As duas mulheres contratavam
outras para adentrar no presídio com os objetos e com elas
foram apreendidos porções de
maconha, cocaína, balanças de
precisão, além de smartphones,
chips para celular e carregadores. Em Aparecida, o esquema
contava com sofisticações para
driblar até mesmo os detectores
de metal: a droga, antes de ser
colocada no órgão genital da
mulher contratada para levá-la
até determinado preso, era embalada em papel carbono e fita
isolante, e depois prensada com
martelo; os celulares só podiam
ser os Iphones e, assim como
carregadores e chips também
recebiam a mesma proteção.

Madrinha e o presidente

Mulheres presas em fragrante em presídios

Estrutura de segurança cedida pela prefeitura

Trio elétrico na festa

Servidoras auxiliando o bom andamento

DJ e o som

PARTICIPE DO DESENVOLVIMENTO DO
MUNICÍPIO. COLABORE COM O SERVIÇO
DE LIMPEZA URBANA.

A UMA RESPONSABILIDADE DE TODOS!
PREFEITURA MUNICIPAL DE IACIARA/GOIÁS
Representação e animação
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Caso do Fundo Previdenciário de
Formosa começa a ser desvendado
Formosa Prev é vítima de más gestões que causam prejuízo de R$ 12 milhões. Abílio Siqueira, Rodrigo Natividade
e o ex-prefeito, Pedro Ivo têm a situação mais complicada

Q

Marcelo também na administração de Itamar

Siqueira no mandato de Pedro Ivo

uatro mandados de
busca e apreensão
foram cumpridos
em julho, contra pessoas envolvidas na prática de possíveis atos
de desonestidade e desvio de
dinheiro público entre os anos
de 2012 e 2016 em Formosa.
Policias civis e dois promotores
de Justiça entraram nas casas de
três ex-secretários de administração e de uma ex-gestora do
fundo próprio de previdência
do município (Abílio Siqueira,
Rodrigo Natividade, Marcelo
Magalhães e Thaís Martins).
Segundo as investigações, ao
longo dos anos de 2012 a 2016,
os gastos realizados pelo fun-

do de previdência, atingiram
somas totalmente abusivas e
desproporcionais com a sua estrutura, ao ponto de terem sido
detectados gastos fraudulentos
como a compra de 1.440 copos
descartáveis por dia, sete “tonners” de impressora por dia, dez
rolos de papel higiênico por dia e
mais de 2 vassouras por dia. Na
base dos desvios foram identificados fracionamentos ilegais
de despesas e falta de processos
licitatórios. Também foi constatado, em razão de investimentos
em fundos podres, um prejuízo
de mais de R$ 9 milhões. Com
relação a este último fato, dois
dos investigados já respondem

Rodrigo, Gestão Itamar Barreto.

ção Miquéias, deflagrada pela
Polícia Federal. Nesta ação,
foi concedida em 2016, liminar
decretando a indisponibilidade
de bens dos acusados em R$ 9
milhões. Em 2018, houve um
aditamento à denúncia para
incluir como réu o ex-prefeito
de Formosa, Pedro Ivo de Campos Faria. Na última ação do
Ministério Público em julho,
contra o crime apurado dentro
do Formosa Prev, os promotores de Justiça e a Polícia Civil,

a processo criminal que teve
origem na Operação Miquéias
da Polícia Federal. O total do
prejuízo causado aos cofres
públicos até o momento é estimado em aproximadamente R$
12 milhões.
FATOS – Até agora a ação
judicial é movida contra os
ex-gestores do fundo de previdência, Abílio de Siqueira Filho
e Rodrigo Melo Natividade,
também por irregularidades
apuradas no âmbito da opera-

d CONSEQUÊNCIAS

Seis viram réus em Formosa
acusados
de
esquema
criminoso
Cooperativa Recicla, criada no mandato de Pedro Ivo e mantida no de Itamar vira caso de polícia

O Ministério Público/MP
de Formosa, por meio das 2ª e
6ª Promotorias de Formosa e a
Polícia Civil, entraram na casa
da empresária Flavineide Rocha
dos Santos, dona da Arraial Reciclagem e Cultura, cumprindo determinação judicial com mandato
de busca e apreensão. O objetivo
foi juntar mais documentos para
reforçar provas que constam da
denúncia criminal recebida no
final de julho pelo juiz Fernando Oliveira Samuel, da 2ª Vara
Criminal de Formosa. Na ação
criminal, ela é ré, junto com os
ex-prefeitos Pedro Ivo de Campos Faria e Itamar Sebastião Barreto, bem como os ex-secretários
municipais, Abílio de Siqueira
Filho, Eduardo Leonel de Paiva e
Gilmar Francisco de Souza, todos
com seus bens bloqueados, em
razão da sua participação no esquema criminoso de fraudes em
processos licitatórios e falsidade
ideológica, ocorrido entre os anos
de 2012 e 2016. Investigações
das Promotorias de Justiça revelaram que o município celebrou,
nesse período, contratos milio-
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Pedro Ivo. Ex-prefeito

nários com dispensa indevida de
licitação com a Cooperativa Recicla, cujo objeto supostamente
seria a contratação de pessoas de
baixa renda para trabalhar como
catadores de recicláveis no lixão
da cidade. Conforme esclarecem
os promotores de Justiça Douglas
Chegury e Fernanda Balbinot,

Ex-prefeito Itamar Barreto

coordenadores da operação, os
denunciados celebraram mais
de mil contratos com pessoas, às
quais eram imposta a criação de
microempresas individuais para
prestação de serviços de funcionários públicos em secretarias
municipais, hospitais, escolas,
delegacia, horta comunitária,
entre outras.
HISTÓRIA - Em 2009 e
2010, existiam cerca de 20
pessoas em Formosa que viviam no lixão do município. Na
época, o MP fez um termo de
conduta para criar uma cooperativa e retirar o grupo do local.
Assim, ficou acordado que a
prefeitura faria a contratação
dessas pessoas de baixa renda
na cooperativa em questão para
trabalharem com reciclagem.
No entanto o então prefeito
Pedro Ivo, celebrou mais de
500 contratos com pessoas que

passaram a atuar em secretarias
municipais, hospitais, escolas,
delegacias, horta comunitária e
UPA. O esquema que depois foi
mantido pelo sucessor Itamar
Barreto, se aproveitou de uma
brecha no termo que possibilitou
a contratação sem licitação. Os
ex-gestores aproveitaram essa
brecha e começaram a contratar
outras pessoas sem concurso ou
processo seletivo, teoricamente,
para trabalhar na cooperativa,
mas com atuação em outras
esferas” informou o promotor
Douglas Chegury. Além disso,
o grupo também obrigava os
contratados a criarem microempresas individuais. “O objetivo
era burlar a fiscalização e parecer
que a prefeitura contratava o
serviço de uma empresa”. Caso
sejam condenados, os réus estão
sujeitos a penas que podem ultrapassar os dez anos de reclusão.

Thaís. Esteve nas duas administrações

chegaram cedo nas casas dos
ex-secretários de Administração dos ex-prefeitos, Pedro
Ivo e Itamar Barreto. Abílio
Siqueira, Rodrigo Natividade e
Marcelo Magalhães, além da ex-superintendente, Thaís Martins,
são acusados de sumirem com
o dinheiro do Fundo de Previ-

dência Social do Município de
Formosa. Para os promotores,
Douglas Chegury e Fernanda
Balbinot, trata-se de gastos fraudulentos, que fizeram o fundo
previdenciário dos funcionários
da prefeitura desaparecer nos
últimos anos. As investigações
estão apenas no início, segundo
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Prefeitura restaura patrimônio para preservar a história
O que sobrou do
casario antigo está
sendo recuperado

Coreto da Praça da Prefeitura,
única obra tombada como patrimônio cultural que pertence
ao município, inaugurado em

A

Prefeitura de Formosa, por meio da
superintendência
de Cultura do município, vinculada à secretaria municipal
de Educação, está revitalizando os antigos casarões
formosenses, tombados como
patrimônio histórico-cultural
da cidade com o objetivo de
resgatar a cultura e a história
do município, além de viabilizar estrutura física para a realização de atividades culturais.
Ao todo, são 12 obras a serem
restauradas mais o Coreto da
Praça Rui Barbosa. O trabalho
de recuperação dos prédios

Casa recuperada e pronta

antigos, está sendo feito em
três frentes: a mais simples é
a pintura, que trata apenas do
aspecto estético. A reforma,
mais complexa, faz intervenções na estrutura, e serve para

Segundo casarão a ser restaurado

tornar o imóvel utilizável e
prevenir sua deterioração. Já a
restauração é o trabalho mais
completo, e tem como objetivo resgatar a originalidade do
projeto, o que inclui inicialmente uma pesquisa histórico/
cultural antropológica para o
levantamento de todas as suas
características iniciais, como
cores e outros detalhes que se
perderam com o tempo.
TRABALAHO - Duas
obras foram revitalizadas, e
têm chamado a atenção de
quem passa por perto. Uma delas é o casarão Clarindo Vieira,
no Pau Ferro, onde funcionou
a Subsecretaria de Educação
do Estado. Durante o trabalho
foi identificada a presença de
um baixo relevo nas colunas da
parede externa que havia sido
coberto por massa no passado.
Com a restauração, essa massa
foi retirada e o detalhe voltou
a adornar o local. A outra é o

Coreto. Monumento
histórico da cidade

1943 para marcar os 100 anos
da cidade. Todas as obras serão catalogadas pelo Instituto
do Patrimônio Histórico e

Artístico Nacional/ IPHAN, o
que coloca Formosa num novo
patamar quanto à preservação
cultural.

