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n INFORMAÇÃO 

O JORNAL ONLINE DA REGIÃO 
Primeiro jornal virtual de 

Formosa e região o Tribuna 
News, remodelou sua página 
online e passa a fornecer com 
mais atualização as notícias 

de sua área de abrangência no 
Entorno de Brasília, Nordeste 
goiano, Sudeste tocantinese e 
Noroeste mineiro. Basta aces-
sar: www.tribunanews.com.br. 

Comércio em área
pública, quem não quer? 

Praças e avenidas ocupadas por 
comércios que segundo a lei precisam 

ser licitados pela prefeitura  

Em Formosa prefeitura passará a ter usina de asfalto

Mudanças
e melhorias 
em São João 
d`Aliança são 
perceptíveis 

Prefeito de Cabeceiras 
anuncia criação de parque

ecológico dentro da cidade  
Obra vai transformar qualidade de 

vida das pessoas, além de incrementar 
questões como turismo e meio ambiente

O projeto de um parque ecológico municipal em Cabeceiras, 
chama a atenção pelo aspecto positivo e colocará a cidade em uma 
média elevada na qualidade de vida de seus moradores. Com recur-
sos do Governo Federal, através do ministério do Turismo o parque 
deverá ser construído na Avenida Brasília, dentro do perímetro 
urbano, interligando o Centro com praticamente todos os bairros. O 
local contará com uma extensão de aproximadamente 14 mil metros 
quadrados, além de um lago de 4 mil metros.

n INDEvIDO

Em Formosa o consenti-
mento da prefeitura, permi-
tindo a ocupação de praças 
e ruas para exploração co-
mercial, tem sido criticado, 
principalmente por quem paga 
alugueis caros e é obrigado a 
manter todas as obrigações 
e despesas de manutenção 
de seus estabelecimentos. As 

principais praças e avenidas 
da cidade estão tomadas por 
quiosques fixos, chumbados 
no solo, que vedem de tudo. 
Desde churrasquinhos, pinga 
e cerveja, sanduiches, cha-
veiros, confecções, bijuterias 
e bugigangas importadas, até 
remédios caseiros.  
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n INOvAÇÃO

n INvEstIMENtO

Com postura de tornar 
transparente as aquisições da 
prefeitura o prefeito Gustavo 
Marques, instituiu a transmis-
são ao vivo, com vídeo e áu-
dio, via Facebook, de todos os 
pregões, durante as licitações. 
Esse procedimento foi adota-
do para a obtenção da usina 
asfáltica com equipamentos 
para a usinagem de massa 
asfáltica, recapeamento e pa-
vimentação. Após a licitação, 
o prefeito explicou que houve 
economia na aquisição de 
todos os itens em relação aos 
valores praticados pelo mer-
cado, numa redução de quase 
17%. Em Brasília, no dia 12 
de junho, Gustavo se reuniu 
com o vice-governador do 
DF, Paco Britto, para reforçar 
a parceria entre o município e 
o governo do Distrito Federal, 
que contribua na melhoria do 
ambiente rural, recuperação 
de rodovias e impulso no 
turismo de Formosa. 
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n EMpENhO
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Moradores de São João 
d’Aliança e as pessoas que 
cortam a cidade na Rodovia 
GO 118, têm notando as mu-
danças na vida pública local. 
O município se consolidou 
como novo caminho indutor 
do turismo e deixou de ser 
“município de potencial” 
para se transformar em muni-
cípio com visível desenvol-
vimento. As conquistas estão 
ligadas à forma inovadora 
com que o município vem 
sendo administrado nos últi-
mos dois anos e meio. Desde 
que assumiu,  a  prefe i ta , 
Débora Domingues, trabalha 
na busca por melhorias. No 
meio político, ganhou status 
de administradora que busca 
e realiza obras. 

Estruturas montadas estão fixas em locais públicos 

Gustavo e Paco, com forte ligação em Formosa. Parceria 

“Tuta”. Trabalho e ações que têm agradado maioria da população Debora. Prefeita considerada eficaz e de resultados
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Reclame 
As reclamações contra o deputado estadual “Tião Caroço”, já 

chegam da região Nordeste do Estado. Cidades, onde os prefeitos 
e vereadores apoiaram “Tião” na eleição passada, afirmam que 
o ex-prefeito de Formosa se esqueceu dos compromissos e das 
pessoas que o ajudaram em 2018.  

Pouco 
“Tião Caroço”, vive na região, situação semelhante de sua 

cidade natal, onde obteve mais de 13 mil votos. Formosa foi 
deixada para traz nos trabalhos legislativos do político, que se 
quisesse, mesmo com o governo adversário, poderia ajudar a 
cidade e o município, que sempre o acolheu em seus projetos 
de poder. Por enquanto a ação do deputado a favor de Formosa 
foi a homenagem a uma pessoa, que recebeu no dia 3 de junho 
o título de cidadão goiano da assembleia legislativa em Goiânia.  

Alheio 
O  ex - p r e fe i to 

e deputado estad-
ual “Tião Caroço” 
(foto), mostrou de 
novo, que não se 
cansa de mostrar 
seu descaso e dis-
tanciamento com a 
cidade de Formosa 
e o formosense. Na 
posse do novo bis-
po diocesano, Adair 
José, na manhã do 
sábado, dia 01 de 
junho, Tião Caroço” 
não apareceu, não 
mandou represent-
ante e não se fez presente de nenhuma forma. Lembrando que 
nesse evento de posse, o governador Ronaldo Caiado compare-
ceu. “Tião”, ainda não esteve no maior acontecimento religioso 
da cidade, a festa do Divino Espírito Santo, mesmo estando em 
Brasília no último final de semana do evento.  

Ponte 
O prefeito de Formosa Gustavo Marques, que está no sexto 

mês de administração, precisa considerar a criação da secre-
taria de Articulação Política. Gustavo tem uma carga pesada de 
compromissos, obrigações e tarefas no dia-a-dia, impedindo que 
o jovem prefeito de 32 anos, articule e desenvolva contatos e 
conversas com os muitos representantes políticos do município. 
Lembrando que ano que vem tem eleições. 

Balela 
Quem ouviu a entrevista de Ernesto Roller numa emissora 

de rádio comunitária de Formosa, pôde ver que ele ainda não 
perdeu   a sua principal característica. A de prometer e prometer. 
Só mesmo quem não acompanha a política macro do Estado, 
poderia acreditar que o governo se voltaria de forma rápida para 
o formosense, por meio de investimentos. Prioridades como 
Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Rio Verde, Luziânia e 
outros maiores e politicamente mais expressivos municípios, 
ainda estão a ver navios. 

Reprise 
O que está acontecendo é a repetição dos fatos. O ex-prefeito 

Ernesto Roller, quando foi deputado, e estava diante de um 
governo de oposição, não tinha muito o que fazer em termos de 
benefício, principalmente, por que também tinha contra si a figura 
de “Tião Caroço”, que exercia toda uma influência no governo de 
Marconi Perillo. Agora, os fatos se inverteram. Tião é deputado, 
dentro do governo de Caiado e tem Ernesto, como influenciador, 
para que o adversário e inimigo não tenha nenhum tipo de priv-
ilégio dentro do governo estadual. 

Flagelo 
A questão é que Formosa está no meio dessa guerra inútil 

e é quem sofre, com seus cidadãos, os resultados de uma dis-
puta de vaidades e interesses, que nunca deu certo e não tem 
vencedores. O pior, na avaliação de quem consegue ler Formosa, 
é que isso nunca vai acabar entre os dois. A solução única, seria 
o eleitor, já a partir do ano que vem, trocar pelo voto a classe 
política de Formosa, e retirar de cena os representantes desses 
dois políticos, que incrivelmente ainda conseguem atrasar a 
cidade onde nasceram.  

Roda 
No momento a estratégia do grupo de Tião Caroço em For-

mosa, leia-se “Leo Teixeira”, “Betinho da Saneago”, Brasil Júnior, 
Marcos Goulart, que quer ser vereador e outros é se aventurar. 
Por enquanto, cada um por si e “Tião” por todos.  A intenção é se 
viabilizar eleitoralmente para a disputa do ano que vem. 

Grandeza 
A unidade de beneficiamento de sementes DuPont Pioneer 

em Formosa não é mais a Pioneer desde o último doa 1º de junho. 
Mudou para Corteva Agriscience uma unidade 

Vitela 
O Distrito do Bezerra o mais desenvolvido sócio economi-

camente entre os três de Formosa, está recebendo uma grande 
infraestrutura do DNIT (Governo Federal). Quando se desligou de 
Formosa em 1992, Vila Boa, tinha bem menos estrutura do que 
o Bezerra. Todo esse crescimento, é bom que se diga. Não tem 
nada a ver com política ou trabalho de vereadores e prefeitos. 

Legitimidade 
Os três distritos de Formosa, apresentaram, nas eleições do 

ano passado, número considerável de eleitores, que ainda não 
chegam a 10% do total de votantes do município.  Em Santa Rosa 
a Escola Municipal Júlio Cesar Lacerda, tem cadastrados 1.170 
eleitores. No JK, na Escola Municipal Euclides Wicar de Castro 
Parente Pessoa, são 882.  E na Escola Estadual Professora Sueli 
Maria Nichetti no Bezerra, foram 1.889 eleitores aptos.

Figura 
O  d e s e j o , 

normal, de con-
hecer e de es-
tar próximo às 
p e s s o a s  q u e 
determinam os 
rumos do País, 
fez com que o 
formosense, Ag-
naldo Caixeta, 
p o p u l a r  “ k a t -
sol”, estivesse 
na hora certa e 
no lugar cer to 
em Brasília, den-
tro do Congresso 
Nac ional .   Na 
caminhada, que sempre faz, entre o seu gabinete e o Plenário 
Ulysses Guimarães, no salão verde da Câmara dos Deputados o 
presidente da casa, deputado Rodrigo Maia/DEM, se esbarrou 
com “katsol”, que não perdeu a chance e fez um flash. 

Representação 
A matemática é simples para os eleitores dos três distritos. 

Se os moradores eleitores se unirem em torno de projetos sérios 
e comprometidos com esses locais e suas pessoas, será pos-
sível para o Bezerra, JK e Santa Rosa, elegerem no mínimo um 
vereador cada um.   

Atentado 
Parece mas é. Futuras nomeações em cargos comissionados 

no Estado em Formosa, passam pelas mãos de um vereador que 
está sob investigação do Ministério Público em várias frentes. 

Errata 
Ainda sobre vereadores de Formosa.  Continua de mal a pior 

a atuação da maioria. Desgastados politicamente e desacredita-
dos perante a sociedade, por conta da ineficiência demostrada 
nos últimos 30 meses, para piorar, tem vereador, que diz ser 
representante de distrito, que anunciou benefício de aposenta-
doria, com advogados gratuitos, numa espécie de mutirão. Isso 
causou reação imediata da Subseção da OAB, que não permite 
esse tipo de ação.  

Medida 
A OAB de Formosa, entrou em contato com os organizadores 

dos eventos dos “mutirões da aposentadoria”, que aconteceriam 
em Flores de Goiás, Vila Boa e Santa Rosa, ligando para os orga-
nizadores e notificando que a OAB Formosa, tomaria providências 
a respeito, além de sugerir que fossem abortados os referidos 
mutirões, evitando problemas, desgastes e até prisões.

Espectro 
O novo bispo de Formo-

sa, Adair José Guimarães 
(foto), afirmou que prefere 
morar no Seminário Nossa 
Senhora d´Abadia, no Cen-
tro da cidade, do que na 
casa episcopal. O motivo 
segundo ele, é que a casa 
ficou maculada, ou seja, 
suja, já que a polícia chegou 
de manhã, abriu o portão, 
entrou na casa e prendeu 
o bispo anterior e os sac-
erdotes. Ele prefere então 
morar no seminário, junto 
com os jovens. 

Ménage
Para membros do Ministério Público e da polícia, a casa já 

estava maculada e suja, bem antes da lei entrar e dar um basta 
nos atos praticados lá dentro. Interceptações telefônicas autor-
izadas pela Justiça, nos números do então bispo José Ronaldo 
e padres envolvidos é de corar de vergonha não só os coroinhas 
da igreja, mas também qualquer cristão. 

Enrosco 
Com relação ao bispo anterior e os padres que ficaram presos 

por 30 dias no presidio estadual de Formosa. O processo ainda 
tramita na comarca. A próxima ação judicial desse caso, será o 
interrogatório dos acusados, que acontecerá no final de junho. 
Isso, se os advogados de defesa não inventarem algo para adiar 
novamente.  

Ajuste 
Vereadores que têm parentes nomeados como comissionados 

na Prefeitura de Formosa, e mesmo aqueles que tenham paren-
tes concursados, que estejam fora de suas funções e ganhando 
benefícios há mais, deverão ter em junho uma surpresa. 

Contingente 
O número de eleitores em Formosa está crescendo.  Dos 68.540 

em 2018, poderá chegar, até na data limite para transferências de 
domicílio eleitoral, com vistas às eleições do dia 4 de outubro de 
2020, a um número aproximado de 70 e poucos mil eleitores. Isso 
coloca Formosa e a 11ª Zona Eleitoral, entre as maiores do Estado.  

Antecipado 
Ramos que é natural de Palmera D’oeste/SP, já teve o seu nome 

aclamado por um partido de Formosa. Segundo membros do PSL o 
paulista já é o nome da sigla para disputar a eleição que ainda vai 
acontecer daqui a 18 meses. 

Descuido 
A movimentação de pessoas 

ligadas a maçonaria em For-
mosa, para lançar um candidato 
a prefeito nas próximas eleições, 
já tem causado desarmonia. O 
empresário Cacildo Ramos (foto), 
que foi candidato a vice de Rodrigo 
Lacerda nas eleições de 2016, já 
está em franca articulação com o 
objetivo de ser, dessa vez, candi-
dato a prefeito. Ramos, atual ven-
erável (espécie de presidente) da 
Loja Maçônica União e Liberdade 
II em Formosa, segundo membros 
influentes, não tem consenso em 
torno de seu nome e ainda não 
comunicou sua pretensão, além 
de precisar de aprovação para se 
apresentar como pré-candidato 
da Maçonaria, que ainda engloba 
as lojas Fraternidade e Imperatriz.

Vontades 
Vereadores em Formosa fazem pressão em busca de benefícios. 

Imagina-se que não está sendo fácil para o prefeito Gustavo, manter 
uma base na câmara. Vereadores já experientes e principalmente 
os de primeiro mandato, ainda não conseguiram sintonia com seu 
eleitorado e nem com os anseios da população, e agora, correm atrás 
de meios para deslanchar seus mandatos. 

Consequências 
Os possíveis pré-candidatos a prefeito em Formosa estão soltos.  

Alguns já se queimaram politicamente, outros vão se queimar, assim 
que as verdades sobre cada um forem surgindo. Já outros, ainda 
nem se apresentaram. Nessa verdade, os potenciais candidatos sem 
manchas no passado e sem bagagem política, ou mesmo o próprio 
Gustavo Marques, que ocupa o cargo, com todas as suas dificuldades, 
conseguem crescer. 

Perda 
A anemia da classe política de Formosa, fica de novo evidente 

no caso da duplicação da BR 020 em seu trecho urbano. Com pre-
sença de ministro e deputados na prefeitura em 2018, essa história 
parecia estar resolvida, mas não. A duplicação e o investimento do 
Governo Federal, sofreu um revés. Segundo o ex-deputado federal, 
Pedro Chaves o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, reuniu 
a bancada federal de Goiás para dizer que precisava distribuir os R$ 
109 milhões destinados para a obra em Formosa, por outras rodovias 
federais do Estado. Com o consentimento dos deputados e senadores 
o ministério ficou autorizado a destinar esse orçamento também para 
outras regiões de Goiás.

Providência 
O que os defensores e representantes de Formosa, ou seja, seus 

agentes políticos, precisam fazer é reverter essa decisão, uma vez, que 
segundo Pedro Chaves o que sobrou para a duplicação da BR 020, 
foram apenas R$ 39 milhões. A obra toda, está orçada inicialmente 
em R$ 69 milhões. 

 Jura 
O deputado federal José Nelto, eleito ano passado pelo Podemos, 

tem a obrigação de interceder até o fim a favor de Formosa por dois 
motivos. Um é que ele foi eleito com 3.971 votos dos formosenses e 
dois, por que essa foi a promessa que ele fez em público por várias 
vezes. 

Carceragem 
Formosa terá em breve o seu quarto presidio. Já está acertado 

a transferência do “Cadeião” do centro da cidade para a região onde 
está o aterro sanitário, na saída para Planaltina de Goiás.  Junto com a 
casa de prisão provisória/CPP, Centro de Atendimento Socioeducativo/
CASE, presidio estadual e agora o novo presidio, Formosa pode ser 
considerada uma cidade com duas características.  Cidade prisão e 
cidade universitária, diante da grande quantidade de instituições de 
ensino superior. 

Lacuna 
A Dengue se alastra na região e também em Formosa. As ações de 

saúde no combate ao mosquito Aedes Aegypti é visível e está presente 
nos municípios, onde a política de Saúde é eficaz e de soluções. Em 
Formosa, o trabalho desenvolvido pelo núcleo de vigilância sanitária, 
não tem sido eficiente e até tem deixado a desejar, em vários setores 
da cidade com mais de 120 mil habitantes.

Colagem 
Os vereadores, considerados “espertões”, que acreditam que 

tudo se leva na conversa, tem em Formosa vários expoentes, que já 
não conseguem mais convencer.  
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n pROpOstA

projeto do deputado federal major 
vitor hugo quer preso trabalhando

Um projeto de au-
toria do líder do 
governo Bolsonaro 

na câmara, deputado Vitor Hugo 
de Araújo Almeida do PSL de 
Goiás, prevê que o preso conde-
nado só terá direito à progressão 
do regime se trabalhar. O parla-
mentar busca mudar os critérios 
para a obtenção do direito à 
progressão de regime pelo sen-
tenciado. A intenção do deputa-
do goiano é que, além do bom 
comportamento, o preso preci-
sará trabalhar 75% do tempo de 
encarceramento para ter direito 
a progressão de regime, sempre 
respeitando as normas jurídicas 
que vedam o benefício. A legis-
lação atual prevê apenas que os 

condenados que cumprem um 
sexto da penalidade imposta e 
mantêm bom comportamento 
carcerário fazem jus ao bene-
fício da progressão de regime. 
Por meio de sua assessoria Vitor 
Hugo destaca dados do último 
censo carcerário do Conselho 
Nacional de Justiça – no País há 
262.983 condenados em regime 
fechado. Outros 85.681 estão 
no regime semiaberto e 6.078 
no aberto.

Vitor Hugo argumenta que, 
“com a obrigatoriedade do 
trabalho voluntário para a pro-
gressão de pena, a ociosidade 
é combatida e o preso terá a 
possibilidade de aprimorar-se 
profissionalmente, fato que 

poderá colaborar com a sua 
subsistência econômica no 
momento em que regressar à 
sociedade”. Segundo o depu-
tado, “a intenção é criar mais 
uma exigência para que o preso 
possa progredir em regime de 
cumprimento de pena, passando 
do fechado para o semiaberto ou 
do semiaberto para o aberto”. 
“Nesse aspecto, é importante 
lembrar que a população presa 
no Brasil é superior a 600 mil. 
Somente no Estado de Goiás, 
essa população atinge um nú-
mero aproximado de 24 mil pre-
sos”, diz Vitor Hugo. Ele pontua 
que “o custo de um preso para o 
Estado, pode chegar a um valor 
de R$ 4.112,00 mensais”.

n EXAGERO

Salários de comissionados na 
Prefeitura de Formosa quase 
chega a R$ 700 mil por mês 

Em Formosa são 314 fun-
cionários comissionados na pre-
feitura, que somados absolvem 
um salário bruto de R$ 663 mil 
por mês dos cofres do municí-
pio. Desse total, com cargos de 

confiança, vários têm parentesco 
com vereadores, como irmãs, 
sobrinhas, esposas, primos, 
etc. O Ministério Público de 
Formosa, solicitou ao prefeito 
Gustavo Marques a relação de 

“Cadeião” sairá do Centro de Formosa 
e imóvel terá outra finalidade

PV de Formosa tem 
novo dirigente 

O Partido Verde/PV de Formosa, passa a ter novos 
dirigentes, com a finalidade de aprimorar no muni-
cípio a causa principal do partido, ligado ao meio 
ambiente e a preservação da vida no Planeta Terra. 
Assumem o PV formosense o jornalista, Jander Paulo 
de Sousa, como presidente: o comerciante, Rubens 
Aparecida de Assis, vice-presidente; Sandra Pfeiffr, 
secretária; João Gomes Neto, tesoureiro, Josiane da 
Silva Barros, 1ª secretária e Osvanir José da Nati-
vidade, 1º tesoureiro. Segundo Jander, O PV, com 
vistas às eleições do ano que vem, irá seguir uma 
linha diferente dos partidos tradicionais de Formosa e 
adotar uma postura mais exigente dos seus candidatos 
e parceiros. A meta, afirma, “é eleger e apoiar pessoas 
que estejam fora do atual eixo político administrativo 
que trouxe Formosa até aqui”.   

“Tião Caroço” é criticado 
em Campos Belos

todos os comissionados, com 
respectivos cargos e salários e foi 
atendido, com uma lista extensa 
e salários que vão de R$ 496 a 
R$ 10.580. Chamam a atenção, 
casos como o de Elaine Candido 
de Araújo, sobrinha do vereador 
Edmundo Dourado, com salário 
de R$ 2.544 e o de Priscilla de 
Araújo, irmã do vereador Bruno 
Araújo, salário de R$ 4.315, 
ambas comissionadas e inclusas 
na situação de nepotismo, por 
serem familiares de vereadores. 
O Ministério Público de Goiás, 
tem agido nesses casos no Esta-
do, com promotores de Justiça, 
instaurando inquéritos civis pú-
blicos para apurar a contratação 
de parentes de prefeitos e parla-
mentares em cargos públicos do 
Executivo.

n DEsGOtO

O deputado estadual Sebas-
tião Monteiro Guimarães Filho o 
“Tião Caroço” /PSDB, apoiado 
nas eleições do ano passado pelo 
prefeito de Campos Belos, Edu-
ardo Terra, conseguiu 795 votos 
no município e agora é dura-
mente criticado pela população, 
já que dos quatros candidatos 
mais votados em Campos Belos, 
apenas ele e Leda Borges foram 
eleitos. O motivo das críticas 
contra “Tião Caroço”, foi um 
publicação sua em redes sociais, 
informado que subscreveu reque-
rimento para a criação de mais 
um centro de hemodiálise em 
Formosa. A informação não soou 
bem no Nordeste goiano. Mora-
dores de várias cidades da região, 
reivindicam há anos a criação de 
um Centro de Hemodiálise em 
Campos Belos, com o objetivo de 

atender diariamente, mais de 50 
pessoas, com doença crônica re-
nal, que hoje são obrigadas a se 
deslocarem quase mil quilôme-
tros por viagem para consegui-
rem filtrar o sangue, função dos 
rins, em cidades como Formosa, 
Brasília, Goiânia e Palmas. Os 

críticos de “Tião”, afirmam que 
ele tinha duas opções no reque-
rimento feito na Assembleia 
Legislativa de Goiás: pedir dois 
centros: mais um para Formosa 
e um outro para Campos Belos, 
ou simplesmente, apenas um 
para Campos Belos.

n ADEQUAÇÃO

 O município de Formosa, 
finalmente conseguirá remover 
o popular “Cadeião”, que fica 
na Praça da Bíblica no Cen-
tro, para outro local, fora da 
cidade. O imóvel do Estado, 
onde hoje funciona a unidade 
prisional, será transferido para 
a prefeitura, que fará seu rea-
proveitamento com outras fina-
lidades. A nova unidade, será 
construída, fora do perímetro 
urbano e irá abrigar conde-
nados em regime semiaberto, 
além do presídio feminino. 
Trata-se de uma ação que en-
volve o Judiciário, Ministério 
Público, Estado e a prefeitura. 
No mês de maio o secretário de 
Segurança Pública de Goiás, 
Rodney Rocha Miranda, mem-
bros do Judiciário, Ministério 
Público local e o prefeito Gus-
tavo Marques visitaram o local 
onde será edificada a nova 
cadeia, nas proximidades do 
aterro sanitário na saída para 
Planaltina de Goiás.

n pOLÍtICA

Bolsonaro e Vitor Hugo. Representação irrestrita

Vereadores comprometidos com cargos e salários Prefeito Gustavo avaliza retirada de cadeia do Centro

Autoridades do Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público

Eduardo e “Tião”. Considerados decepções 
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d EstRUtURA

prefeito Gustavo adquire usina
de asfalto para o município 
Adotando postura de 

tornar transparente 
as aquisições da prefeitura, 
desde o início de todo o pro-
cesso, a partir da licitação o 
prefeito Gustavo Marques 
Oliveira, instituiu na adminis-
tração a transmissão ao vivo, 
com vídeo e áudio, via perfil 
da prefeitura no Facebook, de 
todos os pregões presenciais, 
durante as licitações. Esse pro-
cedimento também foi adotado 
para a obtenção da usina asfál-
tica, quando quatro empresas 

apresentaram propostas para 
vender os equipamentos ne-
cessários para a usinagem de 
massa asfáltica, recapeamento 
e pavimentação asfáltica. 
Uma das vencedoras a MGX 
Soluções Comerciais LTDA, 
vai fornecer uma usina de pré-
-misturados a base de emulsão 
asfáltica a frio PMF, uma cal-
deira térmica rebocável e uma 
mesa acabadora de asfalto. O 
prefeito explica que é positivo 
destacar a economia obtida na 
aquisição de todos os itens em 

relação aos valores praticados 
pelo mercado, em especial no 
item rolo compactador, que 
no mercado é vendido por 
aproximadamente R$ 149.957 
e após os lances feitos pelas 
empresas participantes, teve 
seu valor reduzido para R$ 
124.500, em proposta apresen-
tada pela PAV-Parts Comércio 
de Máquinas LTDA, outra 
vencedora do certame. Uma 
redução de quase 17%. Para os 
demais itens listados no edital, 
não houveram propostas e 

uma nova sessão será agenda-
da para que novas empresas 
apresentem suas propostas. 
Segundo Gustavo, com a aqui-
sição o município concluiu 
mais uma etapa no processo 
para colocar em prática o 
programa de recuperação das 
vias urbanas da cidade, que, 
por falta de um reparo ideal, 
sempre apresentam buracos, 
principalmente causados pelas 
chuvas, excesso de peso, má 
qualidade da pavimentação e 
falta de manutenção.

Duplicação da 020 em Formosa pode não acontecer 
d ApREENsÃO

Mais de mil famílias são atendidas com agasalhos em campanha

“Prefeitura em Ação”
começa com meta de

atender todos os bairros
e resolver problemas

Itego de Formosa
volta a oferecer

cursos de qualificação 
profissional 

Regularização 
fundiária chega ao 
Distrito Santa Rosa

 Estima-se que 60% dos imóveis de 
Formosa não são escriturados e donos se 

beneficiarão com reconhecimento 
da propriedade

A informação partiu do 
ex-deputado federal, Pedro 
Chaves, que nos últimos anos 
foi o principal responsável e 
defensor da obra. Segundo ele 
a duplicação no trecho urbano 
da BR 020 em Formosa, ainda 
corre o risco de não ser con-
cretizada, por falta de recursos 
que já tinham sido orçados e 
uma parte já empenhada no 
orçamento da União para esse 
ano. A duplicação da rodovia, 
com viadutos e até o Distrito do 
Bezerra, contava com a dotação 
de R$ 109 milhões, suficientes 
para contemplar toda a obra 
desde a divisa com o Distrito 
Federal até o Bezerra. O fato 

novo, segundo Chaves é que 
o ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas, 
solicitou à bancada goiana no 
Congresso Nacional a aplicação 

de parte desse recurso em outras 
rodovias federais de Goiás e 
teria sido autorizado por depu-
tados e senadores. O prefeito 
de Formosa, Gustavo Marques, 

questionado sobre o possível 
cancelamento da obra, entrou 
em contato com o deputado 
federal, José Nelto, buscando 
explicações e se reuniu com o 
diretor geral do DNIT, Antônio 
Leite dos Santos Filho. Gustavo 
afirma que reforçou para o dire-
tor a importância da duplicação 
para Formosa e municípios da 
região. O prefeito publicou em 
suas redes sociais que a resposta 
de Antônio Leite, foi a de que 
o remanejamento dos recursos, 
não vai interferir no andamento 
da obra, que está em frase de 
elaboração do projeto e que vai 
seguir normalmente com seu 
cronograma de execução.

d NECEssIDADE

A secretaria de Desenvol-
vimento Social e Trabalho de 
Formosa, desenvolve nesse 
inverno a campanha “Espalhe 
Amor”, visando a arrecadação 
de cobertores, mantas e agasa-
lhos em geral, que estejam em 
bom estado, para distribuição 
as famílias carentes do muni-

cípio. Segundo a secretária, 
Caroline Cichetti Marques, 
as doações podem ser feitas 
em um dos muitos pontos 
oficiais de coleta, como na 
própria prefeitura, câmara de 
vereadores, fórum e secretaria 
de Desenvolvimento Social e 
Trabalho, ao lado do Centro 

Comercial Ibrahim Jorge. O 
prefeito Gustavo Marques, 
durante o lançamento da cam-
panha no gabinete, fez um 
apelo à sociedade, pedindo 
donativos para a causa, con-
clamando a participação de 
todos. As primeiras doações já 
foram distribuídas e de acordo 

com a secretária, mais de 600 
famílias receberam agasalhos. 
“O frio chegou e para aquecer 
as famílias precisamos da par-
ticipação de todos”. “Nossa 
campanha está apenas come-
çando. Participe doando um 
cobertor ou agasalho”, afirmou 
Caroline.  

d sOLUÇÕEs

 A população de Formosa 
vem acompanhando a operação 
tapa-buracos e também ações 
de manutenção, como limpeza, 
troca de lâmpadas, pintura de 
meio-fio, reparo de sinalização 
de trânsito e reforma de escolas. 
O trabalho, faz parte do “Pro-
grama Prefeitura em Ação”, 
iniciado com cronograma de 25 
etapas. Cada etapa é um bairro 
da cidade que teve início pelo 
Pantanal. Segundo o prefeito 
Gustavo Marques o programa 
reúne ao todo um contingente 
de aproximadamente 80 traba-
lhadores, com meta de atender 
todos os setores de Formosa. 

Ele explica que quando as 
equipes chegam a um bairro, 
a determinação é que se re-
solvam todos os problemas. 
Desta forma a prefeitura almeja 
melhorar a qualidade de vida 
da população. O programa teve 
cuidado para que as obras não 
atrapalhem os munícipes em 
suas atividades diárias. Para 
isso uma equipe especial está 
trabalhando à noite nas áreas 
centrais, explica. O formosense 
pode ter acesso ao cronograma 
de atendimento pela internet, 
através do site: http://bit.ly/
CRONOGRAMA-Pref_em_
Acao.

d EstUDO

d MEDIDA

 Está em andamento o pro-
cesso de regularização fundiá-
ria no município de Formosa. 
Trata-se de um conjunto de 
medidas jurídicas, urbanísticas, 
ambientais e sociais que visam 
regularizar a situação de imó-
veis e assentamentos perante o 
poder público, reconhecendo 
sua propriedade e conceden-
do suas devidas escrituras. A 
regularização fundiária é um 
instrumento para promoção da 
cidadania, e tem como objetivo 
principal garantir o direito so-
cial à moradia. Estima-se que 
em Formosa cerca de 60% dos 

imóveis não são escriturados. 
Os proprietários, sofrem com a 
insegurança jurídica e com sua 
desvalorização, o que também 
prejudica o mercado imobiliá-
rio local. Além disso, o municí-
pio perde um grande montante 
em arrecadação tributária, o 
IPTU, justamente o que ga-
rante o bom funcionamento 
dos serviços públicos, afirma 
o prefeito Gustavo Marques. A 
próxima etapa da regularização 
será no Distrito Santa Rosa, 
e começa com a medição dos 
lotes, outros espaços e sua 
demarcação. 

Para quem espera por uma oportunidade de conhecimento 
gratuito em Formosa o Instituto Tecnológico do Estado de Goiás/
Itego Carmem Dutra de Araújo, retomou as atividades e oferece 
os cursos de Práticas Agrícolas, Empreendedorismo, Redes de 
Computadores, Guia de Turismo, Editor de Projetos Visualgrá-
fico, Controle de Estoque, Auxiliar Administrativo, Eventos: 
Planejamento, Operacionalização e Organização, Garçom, In-
formática Básica e Práticas Ambientais. Ao todo são cerca de 
690 vagas disponíveis com carga horária de até 200 horas. As 
matrículas podem ser feitas das 8h às 12h, das 14h às 18h e das 
19h às 22h, na sede da unidade localizada na Rua 65 esq. com 
Ruas 11 e 12, no Setor Parque Lago. O candidato deve portar 
no ato da matrícula seus documentos originais e cópias legíveis. 
Deve ainda ter idade mínima de 16 ou 18 anos e ter concluído o 
Ensino Fundamental. Inaugurado em setembro de 2017, o Itego 
em Formosa é mais uma unidade comprometida em promover 
o desenvolvimento da região através da capacitação de jovens 
e adultos para o mercado de trabalho. Para mais informações, 
o candidato deve entrar no site do Ibraceds (www.ibraces.org.
br) e consultar o edital.

Antônio Leite, José Nelto e Gustavo Marques 

Caroline nas entregas de cobertoresLançamento da campanha necessária

Serviço em andamento e ininterrupto
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d RECONhECIMENtO

d  sOCIALIZAÇÃO

Antônio Costa do grupo ABC recebe na 
Alego título de cidadão goiano 

Apesar de possuir há 
décadas a cidada-
nia formosense o 

pecuarista, Antônio Brito Costa, 
recebeu no dia 3 de junho em 
Goiânia o título de cidadão goia-
no. A homenagem, concedida 
pelo Palácio Alfredo Nasser, 
onde funciona a Assembleia 
Legislativa do Estado de Goiás/
Alego e proposta pelo deputado 
estadual, Sebastião Monteiro 
Guimarães Filho o “Tião Caro-
ço”, “contempla aqueles, que 
ao longo da vida, se dedicam a 
melhorar a realidade das pessoas 
e o lugar onde vivem”, explicou 
um dos deputados presentes 
no plenário Getulino Artiaga. 
Participaram da sessão solene 

o homenageado, sua mulher, 
Lélia Campos Costa e os filhos, 
Ana Margareth Campos Costa e 
Marco Antônio Campos Costa. 
Conhecido pela sigla, “ABC”, 
iniciais de seu nome, Antônio 
Costa, no ano de 1959, deixou 
a Bahia com sua família, Brito 
Costa, e migrou para Formosa, 
naquela época, uma pequena 
cidade, próxima à nova capital 
do País, que seria inaugurada 
no ano seguinte. Em Formosa, 
Antônio atuou em várias frentes 
de trabalho e negócios. Como 
tabelião do Cartório do 1º Ofí-
cio por 50 anos. Na construção 
civil, quando ergueu o primeiro 
prédio de andar na Rua Visconde 
de Porto Seguro, além do Hotel 

ABC e Shopping ABC.  Cons-
truiu também, homenageando a 
tataravó da sua esposa a Escola 
Municipal Auta Vidal.  Antônio 
Brito Costa, foi presidente e fun-
dador do Lions Clube em 1964, 
secretário do Sindicato Rural de 
Formosa e várias outras funções 
e empreendimentos. Em 2009, 
recebeu o título de Ordem ao Mé-
rito Judiciário do Distrito Federal 
e atualmente atua no seguimento 
do agronegócio, como produtor 
pecuarista de cria, recria, engor-
da e melhoramento genético do 
gado Nelore. Hoje com 80 anos, 
afirma estar agradecido aos 
formosenses e ao povo goiano 
e diz ter os olhos voltados para 
o futuro, com uma visão global, 

sem deixar de almejar futuros 
empreendimentos e sonhos que 
serão realizados na cidade es-
colhida por ele. Ele destaca 

que deseja ver Formosa crescer 
ainda mais como “contribuidor” 
e investidor. O conhecido ABC, 
agradeceu ao deputado “Tião 

Caroço” pela homenagem e afir-
mou que a noite, em que recebeu 
o título, se tornou inesquecível 
para ele e sua família.

Faculdades Iesgo participa como 
parceria da OAB em projeto social 

Subseção de Formosa volta a realizar
o projeto “A OAB Vai Até Você” 
Primeira edição do ano aconteceu no Setor Padre José na 

Escola Eduardo Sousa Lobo  

Vertinho cumpre últimos compromissos como governador do Rotary Club

A Ordem dos Advogados 
do Brasil/OAB Subseção de 
Formosa, retomou em 2019 o 
projeto “OAB Vai até Você”, 
vencedor da primeira edição 
do prêmio estadual “Subseção 
Destaque” em 2014. Em maio 
desse ano, o evento foi executa-
do na Escola Municipal Eduar-
do Souza Lobo, no Setor Padre 
José com as Faculdades Iesgo 
contribuindo e propiciando 
um dia de brincadeiras para as 
crianças da localidade. A Iesgo 
participou ainda com prestação 
de serviços diversos, ofertados 
pelos docentes e acadêmicos 
do curso de Enfermagem, com 
dicas de saúde da mulher e 
saúde do adulto, com foco em 
prevenção do câncer de colo de 
útero, hipertensão e diabetes. O 
curso de Pedagogia, atuou com 
brincadeiras pedagógicas, e o 
curso de Psicologia, com pales-
tra sobre o papel do psicólogo 
no tratamento e prevenção ao 
uso de drogas, acolhimento 
psicológico e divulgação dos 
serviços oferecidos pelo Centro 
Integrado de Estudo, Pesqui-
sa e Prática em Psicologia/
CIEPPSI, Clínica-Escola das 
Faculdades Integradas IESGO. 
Estes serviços são voltados 
para a comunidade em geral 
de Formosa e seu entorno. As 

modalidades de atendimento 
são de acolhimento psicológico 
e a Psicoterapia. A clínica es-
cola oferece psicoterapia para 
crianças, adolescentes, adultos 
e idosos. 

Serviço:
Clínica Escola Psicologia Iesgo 

Segunda a sexta-feira
08:00 às 12:00h 13:30 às 17:30

Tel: (61) 3642 1900
Formosa/GO

d vOLUNtÁRIO

O formosense, Vertinho 
de Oliveira, chega ao final dos 
compromissos como governador 
do Distrito 4530 do Rotary Club, 
composto por Goiás, Distrito Fe-
deral e Tocantins, com a realiza-
ção da 64ª Conferência Distrital 
– “Conferência da Inspiração”, 
evento realizado no Centro de 
Convecções da Pousada dos 
Pirineus, em Pirenópolis/GO. 
Uma vasta programação foi re-
alizada em torno da conferencia, 
prestigiada por centenas de pes-
soas e autoridades. Vertinho foi 
eleito governador para a gestão 
2018/2019, na eleição do Rotary 
Club International, realizada em 
abril de 2017, no Estádio Mané 

Garricha em Brasília, quando 
obteve vitória expressiva sobre a 
candidata concorrente, receben-
do a confiança dos rotarianos dos 
dois estados e DF. Um grande 
número de pessoas passaram 
pelo local da conferência em 
Pirenópolis e centenas foram 
atendidas com serviços de orien-
tação nas áreas de agronomia, 
medicina veterinária, zootecnia, 
direito, farmácia, enfermagem, 
administração, economia e tu-
rismo, prestados pela Faculdade 
União Pioneira de Integração 
Social/UPIS, cerca de 800 pes-
soas participaram.

O prefeito do município, 
João Batista Cabral, que partici-

pou da abertura da conferência e 
elogiou a organização do evento, 
destacou que a comunidade local 
se sentia orgulhosa em receber 
os rotarianos. O Governo de 
Goiás, foi representado pelo 
presidente da Agência Goiana 
de Infraestrutura e Transportes, 
Enio Caiado Rocha Lima, que 
garantiu a parceria nas ações 
da entidade em todo o Estado e 
representantes do Sebrae, lan-
çaram um Selo Comemorativo, 
alusivo à 64ª Conferência Dis-
trital. Vertinho agradeceu o em-
penho de todos. O representante 
do Rotary International, Paulo 
Eduardo de Barros Fonseca, res-
saltou a importância do evento e 

a participação das pessoas. Ele 
destacou as novidades e reco-
nheceu o trabalho do governador 
do distrito. O casal Alberto Brito 
e Antônia Lopes, do Rotary Club 
de Araguaína/TO, foram aclama-
dos e apresentados como o novo 
casal governador do Distrito 
4530 para os anos 2019/2020. Já 
Sandra Maria Gonçalves Dias, 
do Rotary Club de Trindade/GO, 
foi eleita e será a governadora 
para o ano rotário 2021/2022. 
A eleição para o cargo de go-
vernador do distrito, composto 
por 74 clubes é realiza com três 
anos de antecedência, com a 
participação dos presidentes e 
ex-governadores. O Rotary, está 

presente em 217 países, atuando 
por meio de mais de 35 mil Ro-

tary Clubs, que reúnem mais de 
1,2 milhão de voluntários.

d  MUDANÇA

d  DIREItOs

Atendimentos gratuitos para 
a população e sem vínculos de 
contratação com advogados é o 
objetivo do projeto idealizado 
e realizado pelo presidente da 
Subseção da OAB de Formosa, 
Marco Aurélio Basso de Matos 
Azevedo. Com participação dos 
melhores advogados da região 
o OAB Vai Até Você”, será rea-

lizado durante todo o ano, cada 
edição em um setor da cidade, 
além de distritos e nas cidades 
vizinhas.  Advogados voluntários, 
promoverão em cada local, um 
dia de consultas e orientações 
gratuitas.  Marco Aurélio, lembra 
que nesse ano o projeto conta com 
a participação de profissionais de 
saúde, com testes de glicemia, 

bioimpedância e hipertensão. 
Também orientações sobre a 
saúde feminina, aferição de pres-
são, além de recreação infantil, 
participação de acadêmicos das 
Faculdades Iesgo, dos cursos 
de Psicologia e Enfermagem e 
de uma equipe da Delegacia de 
Mulher, para os casos de mulheres 
vítimas de agressão

Antônio e “Tião Caroço”A família do homenageado e o apoio“ABC”. Trajetória de trabalho e sucesso

Pioneer Sementes agora é Corteva 
que amplia sua unidade em Formosa 

Considerada a maior em-
pregadora de Formosa e região a 
Pionner é desde o dia 1º de junho 
desse ano Corteva Agriscience, 
uma empresa global que atua 
em três segmentos: proteção de 
cultivos, sementes e agricultura 
digital, e tornou-se indepen-
dente da holding DowDuPont. 
A empresa está ampliando sete 
unidades no Brasil com investi-
mento total de US$ 90 milhões 
para aumentar a capacidade de 
produção e desenvolvimento de 
novas soluções.  Em Formosa, 
que faz parte desse plano de 
investimento, será inaugurado 
um Centro de Tratamento de 
Sementes, com investimento 
em ampliação da sua estrutura 
em mais mil metros quadra-

dos. A unidade contará com 
uma área de tecnologia com 
laboratório, sala de tratamento 
de sementes, além de uma es-
trutura administrativa, salas de 
reuniões e auditório. Trata-se do 
primeiro Centro de Tratamento 
de Sementes da Corteva fora 

dos Estados Unidos. O objetivo 
é que o local seja um centro de 
excelência na área de tratamento 
de sementes, atendendo a equi-
pe interna da Corteva, além de 
clientes e parceiros. O centro 
também dará suporte aos outros 
países da América Latina. 

Empresa muda de nome no mesmo local 

Acadêmicos no aprendizado em campo

Equipe unida em torno do projeto Atendimento profissional e gratuito

Vertinho. Missão cumprida

Palestras e acompanhamento psicológico
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d ApURAÇÃO

Corrupção em Formosa tem três réus até agora 
Mesmo com a possi-

bilidade de aguar-
dar os julgamentos 

em liberdade, os envolvidos, 
André Luiz Gontijo de Souza, 
Vanessa Maris Araújo Fernan-
des, que chegaram a ser presos, 
a empresa Mult X Service Ltda, 
e o ex-secretário de Obras de 
Formosa, Jorge Saad Neto, já são 
réus em três ações de improbida-
de administrativa. 

As três ações foram ajuiza-
das pelo Ministério Público de 
Goiás/MP-GO, na operação que 
apurou fraudes em processos 
licitatórios para operação tapa-
-buraco em ruas do município, 
em investigação conjunta com 
o Ministério Público de Contas 
com atuação no Tribunal de 
Contas dos Municípios de Goi-
ás. Na terceira ação o Judiciário 
novamente, determinou de forma 
liminar o bloqueio de bens no 
valor de R$ 1.481.044,82 de cada 
um. O processo, movido em abril 
deste ano, visa à condenação dos 
réus nas penalidades previstas na 
Lei de Improbidade Adminis-
trativa, em razão de fraude na 
licitação, promovida por eles, 
ao utilizarem documentos falsos, 
bem como de intimidações e 
ameaças a servidores públicos, 
com objetivo de enriquecerem 
ilicitamente, às custas do patri-
mônio público municipal.

COMO FUNCIONOU -  Se-
gundo a ação, em maio de 2017, 
o município, administrado pelo 
então prefeito, Ernesto Roller, 
que tinha como secretário de 

Finanças, Luiz Gustavo Nunes 
de Araújo o “Guto Araújo”, 
publicou o Edital de Toma-
da de Preços n° 6/2017 para 
contratação de empresa para 
prestação de serviço de restau-
ração do pavimento asfáltico 
com aplicação de lama asfáltica 
em diversas ruas da cidade. Os 
promotores Douglas Chegury 
e Fernanda Balbinot, autores 
da ação, explicam que André 
Gontijo e Vanessa, donos da 
Mult X, falsificaram o atestado 
de capacidade técnica para pre-
encher o requisito de comprova-
ção de capacidade técnica para 
realização da obra, exigência 
para participar no processo lici-

tatório. O documento, assinado 
por André, relata que a Mult X, 
havia realizado obras de pavi-
mentação asfáltica em municí-
pios da região e que portanto, 
teria condições para participar 
da licitação e ganhar as obras 
em Formosa.  As investigações 
do MP, no entanto, constataram 
que o documento é falso, uma 
vez que o seu conteúdo se refere 
a um contrato firmado pela pre-
feitura de Guarani para compra 
de pneus, câmaras e protetores 
de veículos.

Concluiu-se, portanto, que 
André, Vanessa e a empresa, 
venceram a licitação mediante 
mentiras e enganações. Na ação, 

o MP sustenta também que o 
casal tinha relações comerciais 
e financeiras com Jorge Saad. 
Tanto que o projeto básico e o 
termo de referência da licitação, 
foram feitos por Saad. Na sequ-
ência, descobriu-se que Jorge e 
André, mantinham contratos de 
permuta e promessa de compra e 
venda de imóveis, apreendidos 
na busca e apreensão feitas na 
casa do ex-secretário. Em um 
desses pactos contratuais, André 
destina a Jorge R$ 250 mil, sem 
que exista lastro condicional ou 
obrigacional, sobre a compra e 
venda do terreno com fundos 
para o Laguinho do Vovô, onde 
foi construída uma espécie 

de galeria comercial. No pro-
cesso, o MP aponta ainda que 
André e Jorge usaram atitudes 
intimidatórias contra ocupantes 
de funções públicas ligadas às 
atividades de fiscalização de 
obras realizadas pela empresa de 
André e Vanessa. O MP, inclu-
sive, relata um episódio em que 
uma engenheira da prefeitura, 
foi obrigada a assinar um ates-

tado de realização de obra, sem 
que o ato fosse realizado pela 
Mult X. Por fim, a ação indica 
que Vanessa, André e Jorge in-
tegram organização criminosa 
que atua na prática de crimes 
em licitações no Nordeste goia-
no, tendo sido denunciados na 
esfera criminal em ação penal 
cuja decisão inicial decretou 
suas prisões preventivas.

Formosa e Cabeceiras realizam primeiras grandes 
festas sem proteção às crianças e adolescentes

Retrocesso na comarca é real nas agressões ao Estatuto da Criança e do Adolescente/
ECA. Extinção da DPCA por juiz mostra que policias Civil e Militar não têm estrutura 

para coibir crimes contra essa população.   

Impedimentos técnicos aumentam no 
condômino Diamond Ville 

Antes eram o abastecimento de água e coleta de esgoto. Agora, se sabe que a
 energia elétrica também não está disponível no condomínio, que se prepara 

para reiniciar as vendas de terrenos.   

Município de Formosa 
precisa regularizar 

autorizações de escolas 

d pOLêMICA

d sItUAÇÃO

O Diamond Ville, localizado 
na saída Sul da cidade, chama a 
atenção por dois motivos. O pri-
meiro, por sua ostentosa fachada, 
com vidros espelhados e palmei-
ras exóticas. O segundo motivo, 
pela total falta de estrutura obri-
gatória em qualquer empreendi-

mento imobiliário, com vistas à 
moradia e vendas de terrenos. 
Além de água e esgoto o Dia-
mond Ville, também não possui 
a disponibilidade de energia elé-
trica para quem adquirir terrenos 
dentro do condomínio, que está 
atrasado em seus cronogramas 
de lançamento e de publicidade. 
A pessoa, que se apresenta como 

o responsável pelo condômino, 
Alex Rogério de Carvalho, ainda 
não apresentou a verdade dos fa-
tos e não cometa os documentos 
apresentados pelas empresas de 
Saneamento de Goiás/Saneago 
e Enel Brasil, que atestam a 
deficiência do empreendimento 
em quesitos básicos. Ele tam-
bém não cumpriu um Termo de 

Ajuste de Conduta/TAC, firmado 
com o Ministério Público de 
Goiás, onde se comprometeu a 
cumprir uma série de exigências, 
que inda estão pendentes.   

Alex Rogério, que se tornou 
conhecido em Formosa, por suas 
relações comerciais tempestu-
osas, com vários segmentos da 
construção civil local, tem se 
negado a apresentar informações 
verdadeiras sobre o condomínio, 
e quando questionado e con-
frontado com a verdade, prefere 
registrar boletim de ocorrência 
policial contra jornalista na 
cidade catarinense de Balneário 
Camboriú e divulgá-lo em blogs 
e emissoras de rádio de Formosa, 
com acusações falsas. Alex, que 
desde a sua chegada a Formosa, 
tem criado polêmicas e situações 
prejudiciais, está sendo inter-
pelado judicialmente, para que 
apresente as provas de extorsões 
e propostas desonestas, que 
segundo ele, teriam acontecido. 

d REALIDADE

A proximidade das maiores 
festas de Formosa e Cabeceiras, 
no final de julho, início de agos-
to e setembro, período em que 
milhares de pessoas se dirigem 
aos parques de exposições destas 
duas cidades, para participarem 
dos shows e rodeios da 68ª Expo-
agro de Formosa e 3ª Expocabe-
ceiras, levantam algumas dúvidas 
e receios, sobre o comportamento 
das forças de segurança, no con-
trole e punição de crimes contra 
crianças e adolescentes. Os ques-
tionamentos e a preocupação de 
pais e sociedade, são reais por 
conta da falta de estrutura pública 
de fiscalização e contenção de 
abusos, que cresceram nestes 
municípios, após o juiz de Di-
reito, Lucas Siqueira, titular da 
1ª Vara Civil, da Infância e da 
Juventude, extinguir em outubro 
de 2018 a Divisão de Proteção 
à Criança e ao Adolescente/
DPCA da comarca, depois da 
prisão pela Polícia Civil, de seus 
membros, nomeados e mantidos 
pelo juiz por quatro anos. Presos 
e condenados pela Justiça, por 
crimes diversos no exercício da 

função de representantes do juiz, 
os agentes, segundo a polícia, há 
anos praticavam crimes que só 
agravaram a situação de quem 
deveria ser protegido. O crime 
de venda e fornecimento de 
bebida alcoólica a esse público, 
em eventos festivos, e mesmo no 
dia-a-dia, em estabelecimentos 
comerciais espalhados pelas 
cidades, deixaram de ser fisca-
lizados e punidos. Na portaria 
de extinção da DPCA, Lucas 
Siqueira, resolveu comunicar a 
Delegacia Regional de Polícia 
Civil/PC e o comando da Policia 
Militar/PM, que intensifiquem e 
sejam responsáveis pelo combate 
ao crime de venda e fornecimen-
to de bebida alcoólica a crianças 
e adolescentes, medida, que na 
opinião de educadores e policiais 
é prejudicial, diante da realidade 
de pouco efetivo e estrutura para 
esse fim, tanto da PC como da 
PM no Estado de Goiás. 

POSIÇÃO PC - Segundo 
Jandson Bernardo da Silva, dele-
gado regional a Policia Civil, não 
tem estrutura para cumprir a por-
taria do juiz e fiscalizar a venda 

de bebidas e outros produtos para 
adolescentes em depósitos de be-
bidas, bares ou eventos festivos. 
Ele afirma que a PC trabalha com 
efetivo reduzido e que os servido-
res não tem condições de realizar 
esse serviço. Jandson destaca que 
as denúncias que chegarem até a 
polícia, essas serão investigadas. 

POSIÇÃO PM -  Para o 
major Dário de Araújo Martins, 
comandante do 16º Batalhão de 
Policia Militar com sede em For-
mosa, fiscalizar venda de bebida 
para adolescentes e o consumo 
não são atribuições constitucio-
nais da PM e que ela, sempre vai 
estar presente de forma ostensiva 
nos eventos e nas situações em 
que for acionada nos casos de 
atentados à lei.  

DECISÃO - O juiz de direi-
to, Fernando Oliveira Samuel, 
também da Comarca de Formosa, 
após colher depoimentos de 36 
testemunhas, acolheu os pedidos 
do Ministério Público e conde-
nou os quatro réus, que atuavam 
no DPCA de Formosa a penas 
variadas. O ex diretor da divisão, 
Deyvson Batista Queiroz, pegou 
15 anos, 6 meses e 20 dias de 
prisão, em regime inicialmente fe-
chado. Barzilai de Oliveira Júnior, 
13 anos e 4 meses. José Sebastião 
Muniz da Silva, 7 anos, 9 meses 
e 10 dias, em regime inicialmente 
semiaberto e Alexandre dos San-
tos Teixeira, 06 anos, em regime 
semiaberto. 

d LEGALIZAÇÃO

A Prefeitura de Formosa precisa fazer o cadastramento perante o con-
selho municipal de Educação, para concessão dos atos autorizativos das 
escolas municipais até o final do ano letivo de 2019. A recomendação é do 
Ministério Púbico, por meio da 4ª Promotoria de Justiça de Formosa. Para 
que uma instituição de ensino possa funcionar legalmente, deve obter o alvará 
de funcionamento e de reconhecimento, ambos emitidos pelos conselhos de 
Educação, sob pena de operar ilegalmente. Na ação é apontado que, desde 
2014, o MP tem acompanhado esta situação, exigindo informações sobre a 
regularidade dos atos autorizativos tanto para escolas públicas como particula-
res.  Em Formosa duas escolas, o Colégio Majoritário Educacional e a Escola 
Adventista, estão sendo obrigados a fazerem seu cadastramento no conselho 
municipal para concessão dos atos autorizativos até o final deste ano, sob 
pena de suspensão de atividades letivas do ano de 2020 e multa no valor de 
R$ 100 mil. Segundo Fabiano Rabelo, presidente do conselho de educação, o 
Adventista já está praticamente regularizado, enquanto o Majoritário continua 
com as pendencias identificadas. 

André Vanessa Jorge

Pendências identificadas

Alex.  Muitas dúvidas

Deyvson. 15 anos de prisão 

Ocupações deverão ser revistas

Ocupações de áreas públicas 
em Formosa devem acabar ou 

serem regulamentadas
Praças e avenidas estão ocupadas, 
segundo a lei, de forma ilegal por 
comerciantes que vendem de tudo  

Em Formosa o consentimento 
de administrações públicas para 
que áreas públicas fossem ocu-
padas para exploração comercial, 
passou a ser alvo de reclamações, 
críticas e denúncias por quem paga 
aluguel e é obrigado a manter todas 
as obrigações e despesas de manu-
tenção de seus estabelecimento e 
também recomendações do Minis-
tério Público. As principais praças 
e avenidas da cidade estão tomadas 
por quiosques fixos, chumbados 
no solo, que vedem de tudo. Desde 
churrasquinhos, pinga e cerveja, 
sanduiches, chaveiros, confecções, 
bijuterias, bugigangas importadas 
e até remédios caseiros.  Em alguns 
casos o ocupante da área pública, 
“ousou e chega a pensar que é o dono 
do local”, afirma um dos comercian-
tes insatisfeitos com as ocupações.  
O caso chegou ao conhecimento do 
prefeito Gustavo Marques, que por 

meio do secretário de Gestão e Pla-
nejamento, Antônio Alves de Freitas 
Júnior, mandou apurar as condições 
de algumas dessas ocupações, para 
tentar resolver o problema. A lei 
determina que liberar um ambulante 
para comercializar produtos ou pres-
tar serviços em vias públicas seria 
através de autorização, sempre a títu-
lo precário. Já que “ambulante” não 
se instala em um local, ele circula. 
Por outro lado, liberar a instalação 
de um quiosque, já seria por meio 
de permissão, sendo obrigatória a 
licitação por maior preço ofertado 
à municipalidade, situação que não 
ocorreu no caso de Formosa. A le-
gislação nesse caso, determina ainda 
que de qualquer maneira, autorizar 
ou permitir o uso da área pública 
para interesses privados deve, prio-
ritariamente, atender a fins públicos. 
E que não prejudique o uso normal 
desses locais públicos.

Empreendimento ainda sem conformidades
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d EvENtO

d MODERNIDADE

Cabeceiras pode receber parque 
ecológico no perímetro urbano 

Obra mudará aspecto da cidade e visa questões turísticas e ambientais, 
melhorando qualidade de vida da população   

O projeto e a constru-
ção de um parque 
ecológico municipal 

em Cabeceiras, coloca a cidade 
e o município em um novo pata-
mar de qualidade de vida de seus 
moradores e visitantes. Com 
recursos do Governo Federal, 
através do ministério do Turis-
mo o Parque Ecológico Muni-
cipal de Cabeceiras, projetado 
para ser construído na Avenida 
Brasília, no Setor de Chácaras, 
dentro do perímetro urbano e 
interligando o Centro com o 
Jardim Palmeira, Setor Mariano 
e praticamente todos os bairros, 
contará com uma extensão de 
aproximadamente 14 mil metros 

quadrados, além de um lago de 4 
mil metros. Segundo o secretário 
de Obras do município, Roberto 
Sandoval, que responde interi-
namente por Agricultura, Pecu-
ária, Turismo e Meio Ambiente 
o projeto do parque, contempla, 
ainda, pergolado, quiosques 
para comércio, calçamento, 
arborização, paisagismo, aca-
demia ao ar livre, playground, 
todos de uso coletivo. Ele diz 
que a dotação orçamentária da 
obra é contemplada por dois 
convênios. A primeira etapa de 
R$ 462 mil e a etapa dois de R$ 
270 mil, ambas do ministério 
do Turismo. Sandoval diz que 
a previsão de conclusão é para 

a segunda metade de 2020 e que 
esse recurso é exclusivo para a 
construção do parque, já que a 
Caixa Econômica Federal/CEF, 
não disponibiliza esse valor para 
ser empregado em outra obra 
ou serviço. O prefeito, Everton 
Francisco de Matos o “Tuta”, 
esclarece que se trata da me-
lhoria da qualidade de vida de 
toda a população, que passará a 
contar com um local diferenciado 
para conviver. Ele explica que a 
questão do turismo também será 
incrementada, além da preser-
vação ambiental, uma vez que o 
parque está projetado dentro de 
uma zona especial de interesse 
paisagístico.

AUDIÊNCIA PÚBLICA -  O 
prefeito e parte de sua equipe de 
trabalho, realizou no auditório 
da câmara municipal, audiência, 
como forma de consulta pública, 
para apresentar a proposta de 
implantação do parque. Segundo 
“Tuta” a inciativa teve como obje-
tivo ouvir a opinião da sociedade, 
bem como discutir alternativas. 
Ele esclareceu que “Todo este 
projeto se deu pensando, antes de 
tudo, nas pessoas” e que está dis-
ponível na prefeitura para quem 
queira obter mais informações. O 
prefeito agradeceu a participação 

das pessoas e falou da importância 
desse momento para esclarecer 
algumas dúvidas da população 
e tornar público as verdadeiras 
intenções da administração com 
esse projeto, que é de suma 
importância para o município, 
afirmou. Ele agradeceu e destacou 
que estão sendo providenciados 
todos os trâmites e questões bu-
rocráticas, ambientais e análises 
do projeto na Gerência Executiva 
de Governo da CEF.  

Futebol de Cabeceiras consagra 
time do Red Bull campeão 2019

d tORNEIO

O Campeonato Municipal de 
Futebol 2019 de Cabeceiras, teve 
a participação de seis equipes: 
Agroreservas do Brasil, Lagoa, 
Guerreiros e Vip, além dos times 
do Elite e Red Bull, que dispu-
taram a final. No desfecho da 
competição, dia 2 de junho, no 
Estádio “Divinão” o Red Bull 
venceu o Elite por 4 a 1. Uma 
das novidades desse ano foi a 
participação nas partidas de árbi-
tros do Distrito Federal, inclusive 
com a arbitragem de uma mulher, 
que foi aprovada por todas as 
equipes e comunidade esportiva. 
A artilharia do campeonato ficou 

com Evanaldo, popular “Gordi-
nho”, do Red Bull, que marcou 
6 vezes, recebendo troféu e mais 
R$ 225,00 em dinheiro arreca-
dado com a cobrança de cartões. 
Goleiro menos vazado, Josimar, 
da equipe do Lagoa, que recebeu 
as mesmas premiações. Jogador 
revelação: Igor/Agroreservas. 
Melhor jogador, Luís Henrique/
Lagoa e equipe mais disciplina-
da o time do Agroreservas, que 
apesar de não conseguir pontuar 
na competição, se destacou por 
ter disputado todos os jogos e 
também por ser a equipe que 
menos cometeu faltas e levou 

cartões. A entrega das premiações 
aconteceu no Parque Municipal, 
com a participação do prefeito 
“Tuta”, além do presidente do 
Legislativo municipal, Gilberto 
Araújo, e os vereadores Rogério, 
Edmundo e Pedro Ramos. Após 
a partida final, os jogadores e 
torcedores comemoraram durante 
a premiação. A prefeitura, por 
meio da secretaria de Educação, 
Esportes e Lazer, aproveitou a 
estrutura montada no parque, para 
o “Arraiá Municipal” e serviu o 
almoço com churrasco para todas 
as pessoas que participaram ou 
assistiram a finalíssima.

3ª edição de festa junina em Cabeceiras
repete o êxito das anteriores 

“Arraiá Municipal” é promovido pela prefeitura por meio de secretarias 

Realizado de 30 de maio a 
1º de junho no Parque Munici-
pal o 3º “Arraiá Municipal”, já 
faz parte do calendário festivo 
do município de Cabeceiras, 
e se firma como umas das 
melhores opções de festa de 
inverno da região. Promovido 
pela prefeitura, nesse ano, con-
tou com shows de Ana Teresa, 
Erick e Davi, Flávio Brasil, 
Banda Primavera e Monya 

Kattiane. Segundo o secretário 
de Educação, Célcio de Deus 
Basílio, nessa terceira edição, 
os grandes responsáveis pelo 
sucesso do evento foram as 
escolas Júlio de Souza Dutra, 
Antônio Francisco Maciel, 
Jesuíno Torres, Centro Muni-
cipal de Educação Integral / 
Cemei Matias Pereira, Cemei 
Lais Inácio Ferreira, Cemei 
Nevis Vieira dia Santos, 3º 

Ano B do Colégio Oemis Ma-
chado e também a escola par-
ticular Pingo de Gente. Além 
do prefeito, Everton Francisco 
de Matos e da secretária de 
Promoção Social, Trabalho 
e Habitação, Rita Pereira de 
Souza Matos a organização 
do evento ficou a cargo da 
secretaria de Educação, com o 
apoio da câmara de vereadores 
e membros da comunidade.  

Evento em Cabeceiras reúne 
classe ruralista da região

Na Confraternização da Família Rural apresentações de 
violeiros, catireiros com almoço e cavalgada   

d COstUMEs

O Sindicato Rural de Cabe-
ceiras, realizou no sábado, dia 
25 de maio a 1ª Confraternização 
Família Rural do município e 
região. O encontro da classe 
ruralista local, organizado pelo 
presidente da entidade, Arno 
Bruno Weis, com apoio de vários 
proprietários rurais, empresas, 
prefeitura, câmara de vereadores 
e imprensa, totalizado cerca de 
50 patrocinadores,  teve início 
pela manhã com um café, servi-
do no Rancho Thaylla Sophia, 
de onde saiu uma cavalgada em 
direção a cidade e ao parque de 
exposições do sindicato rural. 
Participaram do  encontro além 
da classe ruralista regional os 
prefeitos de Cabeceiras, Everton 
Francisco de Matos o “Tuta”, 
de Formosa, Gustavo Marques; 
vereador, Gilberto Gomes de 
Araújo, presidente da Câmara de 
Cabeceiras, além de presidentes 
de sindicatos rurais vizinhos e 
representantes dos governos de 
Goiás e Distrito Federal. Arno 
Weis, explicou que embora o 
evento seja voltado à integração 
e à confraternização das famílias 
rurais a geração de renda é um 
dos focos, já que, apesar de ter 
sido sua primeira edição, con-
seguiu   atrair pessoas de vários 
municípios vizinhos. O presiden-
te do sindicato anunciou, durante 
o almoço coletivo com todos os 
participantes, que no ano que 
vem, o encontro será novamente 

realizado e que o empenho e par-
ceria com todos os envolvidos 
está mantida. O prefeito “Tuta”, 
destacou que realizações desse 
porte engradecem e ajudam 
Cabeceiras a se consolidar como 
local propicio às atividades 
agropecuárias e como município 

produtor de grãos e amizades. 
Gustavo Marques, explicou que 
a sua presença na cidade vizinha 
foi mais um passo em direção 
às quebras de barreiras entre os 
dois municípios, fortalecendo 
uma parceria que beneficie 
cidadãos dos dois municípios. 

Maquete do parque está disponível na prefeitura

Vereadores e população na expectativa 

Prefeito faz esclarecimentos 

Equipe do Red Bull. Campeã Premiação concorrida

Arno, destaca parceiras com o sindicato

Prefeito “Tuta” fala da importância de eventos assim 

Apresentação cultural local. Catira ou cateretê

Alunos e professores envolvidos no evento Festa simples de grande alcance social 
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d REALIZAÇÃO

prefeito de Damianópolis mantem 
tradição de festa famosa na região

6º Rodeio Show em Guarani de Goiás 
repete sucesso das edições anteriores  

Câmara de Vila Boa se 
moderniza com ações 
do presidente Narciso 

Dificuldades financeiras não poderiam romper costumes, diz Gilmar 

d tRABALhO

Diante de momentos in-
certos e difíceis na relação 
institucional Legislativo/Exe-
cutivo do município o vereador 
Narciso Dourado de Araújo, há 
pouco mais e seis meses na pre-
sidência da câmara municipal, 
implantou um novo ritmo de 
trabalho, organizando e moder-
nizado a casa com aquisições 
de novos equipamentos. Narci-
so explica que como se trata da 
casa do povo, a câmara precisa 
ter meios de atender as pessoas 
de forma rápida e eficiente. Fo-
ram adquiridos recentemente 
novos microfones, uniformes 
para servidores, cronometro, 
púlpito e outros utensílios para 

o dia-a-dia dos trabalhos. Com 
parcerias e apoios o presidente 
também vem realizando um 
serviço de arborização externa 
do prédio, com o plantio de 
árvores. Narciso diz ainda, que 
diante da evolução dos meios 
de comunicação e das tecno-
logias disponíveis, tornou-se 
imprescindível ter um canal 
entre os trabalhos de todos os 
vereadores e as pessoas. Essa 
necessidade fez com que a 
Câmara de Vila Boa mantenha 
uma parceria com a página de 
Facebook “TV Vila Boa”, que 
tem transmitido ao vivo todas 
as sessões plenárias sem qual-
quer ônus para o município.

A situação orçamen-
tária de todas as 
prefeituras da re-

gião Nordeste do Estado é 
preocupante para os prefeitos e 
secretários e tem levado o Mi-
nistério Público/MP a intervir 
em vários municípios, recomen-
dado o cancelamento de festas 
e eventos que dependam de di-
nheiro público. Casos recentes 
como o de São Domingos, onde 
o MP, recomendou ao prefeito, 
Cleiton Gonçalves Martins a 
não utilização de verba pública 
para promover show artístico 
com o cantor Amado Batista, 
que aconteceria no dia 3 de 
agosto, enquanto a situação 
financeira do município perma-
necer insuficiente para cuidar 
das demandas básicas e míni-
mas da população. Também 
em Divinópolis, após polêmica 
nas redes sociais, a juíza da 
comarca, manteve o decreto do 
prefeito Charley Tolentino, que 
embargou a festa que acontece-
ria no Distrito de Vazante. Mes-
mo diante dessa realidade, em 
Damianópolis o prefeito Gilmar 

José Ferreira, determinou que 
a tradição não fosse quebrada 
e nesse ano, realizou a edição 
51 da Festa de Abril, famosa e 
uma das maiores na região, que 
durante três dias, incrementa o 
comércio local e movimenta a 
cidade com milhares de pesso-
as. Em Damianópolis não há 
cobrança de ingressos, já que 
é promovida pela prefeitura 
e recebe visitantes de Goiás, 

Bahia, Minas Gerais e Distrito 
Federal.  Nos três dias, cantoras, 
cantores, duplas e bandas se re-
vezam no enorme palco instala-
do na rua, totalizando neste ano 
nove atrações, além de torneios 
esportivos e corrida de cavalos. 
Com o apoio da câmara de vere-
adores e comunidade o prefeito 
e sua equipe de trabalho sabem 
que as atrações de um ano para 
o outro se alteram muito e que a 

intenção é proporcionar alegria 
para as pessoas. Gilmar Ferreira 
esclarece que tempos melhores 
virão e garante para o próximo 
ano a continuidade da festa.   

d CONtINUIDADE

Povoado São Pedro recebe um grande número de pessoas 

A sexta edição do rodeio 
realizado no Povoado de São 
Pedro, no município de Guarani 

de Goiás, já faz parte do roteiro 
de festas country do Nordeste 
goiano. A parceria entre co-

munidade, produtores rurais e 
poder público, faz com que a 
cada ano o evento Se torne mais 
conhecido e prestigiado por 
pessoas de vários outras cidades 
e estados.  Um grande público, 
montarias em touros, shows e 
outras atrações, mostram que 
a iniciativa e a manutenção do 
projeto por pessoas como Joel-
son José de Oliveira, presidente 
da festa, patrocinadores e do 
prefeito, Volnei José Momoli, 
se mostram positivas e rendem 
projeção e receita para Guarani 

de Goiás e sua população.  Em 
2019 os destaques do rodeio 
foram os peões: O campeão 
Matheus Júnior; Germano Neto, 
segundo colocado; Marcos Au-
rélio, terceiro; Clarismar Neres, 
quarto e kleyton Lopes, quinto 
colocado.  

Lideranças e comunidade unidas no dia-a-dia

População e visitantes participam e se divertem 

Prefeito Gilmar agradece e explica

Cidade tem passando por grande desenvolvimento urbano

Os 5 primeiros colocados desse ano Joelson, presidente da festa agradece a todos

Narciso. Comprometimento com o município

Matheus, campeão, recebe premiação do prefeito Representantes femininas do evento

“Lucão”; primeira dama, Elisabeth; prefeito Volnei; secretária de Finanças, 
Larissa Melo, comentarista “Falcão” e Gilberto

Fotos: Stúdio Seven



917 junho a 17 de julho/2019n
d REALIDADE

são João d’Aliança apresenta gestão pautada no
desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida

Município vive momento de
desenvolvimento acima da média nacional 

Moradores de São 
João d’Aliança, 
visitantes e aque-

les que cortam a cidade pela 
Rodovia GO 118, têm notando 
as mudanças na vida pública 
local. O município, recen-
temente passou a integrar o 
mapa do turismo nacional, se 
consolidando como novo ca-
minho indutor, fortalecendo o 
rótulo de “Portal da Chapada 
dos Veadeiros”. São João d’ 
Aliança, está deixando de ser 
“município de potencial” para 
se transformar em município 
com visível desenvolvimento. 
Grande parte destas conquistas, 
está ligada a forma inovadora 
com que o município vem sen-
do administrado nos últimos 
dois anos e meio. Desde que 
assumiu em janeiro de 2017, 
a prefeita, Débora Domingues 
Carvalhêdo Barros, trabalha 
na busca por melhorias. No 
meio político, ganhou status 
de prefeita que busca e realiza 

obras, além de exercer lide-
rança junto aos prefeitos da 
região, tornando-se presidente 
da Associação dos Municípios 
do Nordeste Goiano. Entre os 
companheiros de trabalho, ga-
nhou fama de ser determinada 
e exigente e na comunidade, 
de ser trabalhadora e corajosa. 
Débora, mesmo atenta ao co-
tidiano da cidade, está sempre 
em audiências com os governos 
Federal e Estadual, poderes le-
gislativos e em compromissos 
diversos. Como exemplo, no 
mesmo dia que estava em audi-
ência com deputados em Goiâ-
nia, esteve em São Paulo, com 
o grupo coreano que pretende 
instalar em São João d’Aliança 
a maior usina de geração de 
energia solar do mundo. Com 
menos de três anos de mandato, 
diversos avanços foram dispo-
nibilizados à população, que 
retomou a esperança, vendo 
o município se transformar, 
através de obras, melhorias e 

na postura da gestão municipal. 
Antes de chegar a 31 meses 
de administração a prefeitura 
concluiu diversas obras e ou-
tras estão em andamento. Na 
avaliação de pessoas da região e 
cidade, o que demoraria décadas 
para acontecer, foi realizado no 
primeiro biênio de gestão da 
prefeita. 

Trabalho e intervenções em 
todas as áreas do município 

Vocações fortes e novos fatores 
de desenvolvimento 

Ações concretas e perspectivas 
de melhorias no futuro  

d pRINCÍpIOs

A Prefeitura de São João 
d`Aliança, na gestao da prefeita 
Débora, contabiliza mais de 50 
mil metros quadrados de pavi-
mentação asfáltica em quatro 
bairros: Monte das Oliveiras, 
Rodoviário, Tiradentes e Boa 
Esperança. Vinte ruas foram pa-
vimentadas, totalizando mais de 
oito quilômetros livres da poeira 
e lama, obra aguardada há anos 

pela comunidade. Recapeamen-
to na Rua Felipe Crisostomo do 
Carmo e na Avenida Frederico 
Bernardes Rabelo. Revitali-
zação da Praça Dirceu Adona 
e construção da Praça Olhos 
d’Água da Marçala. Construção 
e reforma em dezenas de pontes. 
Obras de captação de águas 
pluviais, construção de unida-
des habitacionais e constantes 

operações tapa buracos que trans-
foraram a cidade em local mais 
limpo e agradável.   Aquisição de 
dezenas de veículos novos, como 
ambulâncias, vans, caminhões, 
carros pequenos, ônibus escola-
res, retroescavadeiras e veículos 
com capacidade estendida. 

EDUCAÇÃO – O objetivo é 
a melhoria na qualidade do ensi-
no ofertado aos alunos, melhoria 
no transporte escolar, com a aqui-
sição de ônibus zero quilometro, 
valorização dos profissionais do 
magistério, com o pagamento do 
Piso Nacional dos Professores e 
a qualidade da merenda escolar, 
que segue rigorosos padrões de 
qualidade, com produtos originá-
rios da agricultura familiar local. 

SAÚDE – O setor deu um 
salto de qualidade. Todos os 
equipamentos do laboratório 
municipal foram substituídos 
por equipamentos novos e mo-
dernos, melhorando o diagnós-
tico. Uma nova sala de gesso e 
de Raio X foi inaugurada, com 
equipamentos de última geração. 
O hospital municipal, também 
foi totalmente reaparelhado, com 
dezenas de novos equipamen-
tos, como desfibriladores, auto 
claves e ultrassom. Um gerador 
de energia de grande porte foi 
instalado. Mais três ambulân-
cias, uma van e dois veículos 
com capacidade estendida foram 
adquiridos. A prefeitura também 
firmou convênio com uma casa 
de apoio em Goiânia, permitindo 
mais comodidade aos pacientes 
que necessitam de atendimento 
médico na capital do Estado. 
Diversas especialidades médicas 
são oferecidas à comunidade. 
A assistência social, vem re-
alizando um amplo trabalho, 
especialmente junto aqueles com 
vulnerabilidade social. A atenção 
às crianças e aos da melhor idade 
são constantes, com a realização 
de cursos, oficinas, palestras e 
atividades de convívio social. 
Um veículo zero quilometro foi 
adquirido para esse fim.

AGRICULTURA – Municí-
pio forte no agronegócio o foco é 
o incentivo à produção agrícola e 
ao pequeno produtor rural, atra-
vés de diversos benefícios, como 
o preparo de terras para plantio. 
Mais de trezentos quilômetros de 
estradas vicinais foram recupe-
radas, melhorando o escoamento 
da safra e a locomoção de mo-
radores da área rural. A cidade 
está notadamente mais limpa e 
bem cuidada. A prefeitura realiza 
periodicamente campanhas de 
conscientização relacionadas a 
manutenção da limpeza e cuida 
de ruas e avenidas, com roçagens 
e pintura de meios fios. 

d tENDêNCIAs

d pREpARAÇÃO

Tem chamado a atenção 
novas leis que regulamentam 
direitos e deveres dos cidadãos 
e estão sendo cumpridas pelo 
Poder Público. O município 
projeta crescimento acima da 
média nacional e caminha para 
um desenvolvimento sustentável. 
A prefeita Débora e sua equipe, 
estão em busca de aprovações de 
matérias que permitirão o orde-
namento da cidade e mudanças 
indispensáveis para o município, 
como a reforma tributária. De 
acordo com Débora, é preciso ter 
coragem e ousadia para continuar 
evoluindo. “Não podemos fechar 
os olhos para os nossos proble-
mas e nossas limitações. Somos 
todos responsáveis por nossa 
Cidade. Não podemos pensar só 
no hoje, no agora, precisamos 
continuar evoluindo, e neste pon-
to a aplicação de leis modernas 
e eficientes são imprescindíveis 
para continuarmos no caminho 
certo. É preciso coragem para 
isto, mas o meu compromisso 
não é individual, é coletivo, e 
juntos venceremos todos os obs-
táculos. É para isso que trabalho. 
É para isso que fui eleita”, ressal-
ta a prefeita. São João d`Aliança 
está se tornando referência para 
os municípios vizinhos. Não só 
a população local, mas todos 
notam a evolução da cidade. 

Vários projetos apresentados 
estão aprovados e prontos para 
se tronarem realidade. O início 
das obras para a construção de 
mais duas praças está marcada 
para o mês de junho. A Praça 
“Dona Romana”, em frente à 
igreja matriz e a Praça “P”, na 
entrada da cidade, já foram lici-
tadas e em breve passará a ser 
realidade. Com percepção de fu-
turo, além das praças a prefeita 
promete investir na revitalização 
da entrada da Cidade. Além 
disso, está previsto para esse 
ano a construção do centro de 
referência da assistência social/
CREAS, obra que contribuirá 

para a melhoria no atendimento 
a pessoas com vulnerabilidade 
social. O local escolhido para a 
construção foi o Bairro Monte 
das Oliveiras. Uma das gran-
des ações de trabalho da atual 
administração é a confirmação 
da instalação da maior usina 
de energia solar do mundo em 
São João d’Aliança. A prefeita 
vem articulando com políticos 
do Estado e com representantes 
da empresa coreana autora do 
projeto, que estuda incentivos 
e benefícios para que a implan-
tação ocorra o mais rápido pos-
sível, gerando emprego, renda 
e desenvolvimento sustentável.

Nova proposta de desenvol-
vimento está no setor de turismo, 
com a reativação da secretaria 
municipal, ponto de partida para 
que São João d´Aliança, passas-
se a integrar o mapa do turismo 
nacional. O conselho municipal 
de Turismo, foi remodelado e o 
aumento significante do número 
de visitantes e eventos como o 
Fórum de Turismo Regional, 
acenam para uma nova realidade 
no município. O esporte amador 
também vem se destacando com 
o fomento, realização de eventos 
com grande público e as obras de 
modernização do estádio muni-
cipal, conquistas esperadas por 
esportistas, que viram episódios 

esportivos como a Fórmula 200, 
realizada duas vezes na cidade. 
As ruas, avenidas e praças 
estão cuidadas e nos períodos 
natalinos, se transformam em 
atrativos de luzes e decoração, 
graças à iniciativa do Poder Pú-
blico, que realiza todos os anos a 
iluminação da cidade. Jovens es-
tão impressionados com a qua-
lidade dos eventos organizados 
pela gestão da prefeita Débora, 
que desde o primeiro ano de 
mandato, promove shows com 
artistas de renome nacional. As 
comemorações do aniversário de 
emaciação e a tradicional festa 
da “Barracona” estão no calen-
dário festivo.  A prefeita também 

vem se destacando pelo choque 
de gestão. O zelo pelos recursos 
públicos e o cumprimento dos 
compromissos assumidos, faz 
com que o município colha os 
frutos de uma gestão ética e 
compromissada. As milionárias 
despesas previdenciárias estão 
sendo pagas em dia, tanto as 
obrigações mensais, quanto os 
mais de dez milhões de reais 
em dívidas herdadas de outros 
prefeitos. 

Prefeita Débora. Ação Uma das inaugurações na saúde

Decoração e visitas

Atrativo em ascensão. Label 
Entrega de benefícios para o atendimento Zona rural recebe constante atenção 

Ruas recuperadas e pavimentadas 

Praças construídas e melhoras Paisagismo e acessibilidade para todos
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d ALERtA

H É L I O  M O N T E I R O 
G U I M A R Ã E S ,  C P F : 
020.507.651-34, torna pú-
blico que recebeu da Supe-
rintendência Municipal de 
Meio Ambiente, Formosa/
Goiás a licença ambiental 
prévia, de instalação, e 
de funcionamento, para 
extração de cascalho, em-
preendimento localizado 
no endereço: Fazenda 
Pindaíbas/Imbé, (matricula 
-:  BR 020 zona rural - pró-
ximo ao Distrito do Bezer-
ra) Formosa/GO. Não foi 
determinado Estudo de 
Impacto Ambiental.

MANTENHA A CIDADE LIMPA. A LIMPEZA
 É UM PATRIMÔNIO DE TODOS!

PREFEITURA MUNICIPAL 
ADMINISTRAÇÃO : 2017/2020 

Número grande de cidades em Goiás pode
ficar sem água durante a seca deste ano

Saneago informa que Formosa, Planaltina e Alto Paraíso estão na relação. A empresa, segundo o Ministério Público Federal e 
Policia Federal foi alvo de saques milionários por parte de suposta organização criminosa nos governos anteriores 

Eleição de conselhos
 tutelares acontece

em outubro com
urnas eletrônicas 

Prefeitura de 
Formosa faz 

doação de mudas

A Saneago infor-
mou recentemen-
te que 45 cidades 

e um distrito de Goiás correm 
o risco de desabastecimento 
em 2019, durante o perío-
do de estiagem. Conforme 
a notificação, o município 
que deve ser mais afetado é 
Aparecida de Goiânia, que 
encontrará dificuldades em 
seis sistemas de abastecimen-
to. Ainda segundo a empresa 
de saneamento a região Me-
tropolitana de Goiânia será a 
área mais afetada do Estado. 
Além de Aparecida, outras 
oito cidades constam no rela-
tório. O Entorno do Distrito 
Federal também deve sofrer 
mais com as consequências. 
Na região, sete cidades cor-

rem risco de desabasteci-
mento. Em abril desse ano o 
governador de Goiás Ronaldo 
Caiado, assinou o decreto de 
Alerta Hídrico em função 
da redução do volume de 
chuvas na região da capital. 
A medida tem como objetivo 
dar mecanismos para gerir 
uma possível crise hídrica 
e evitar o desabastecimento 
de água durante o período de 
estiagem, que se inicia em 
maio e segue até o início de 
outubro. No Nordeste do Es-
tado. Formosa, Planaltina de 
Goiás e Alto Paraíso poderão 
ter problemas com o abasteci-
mento de água, ocasionados 
por uma série de fatores, entre 
eles o baixo investimento dos 
governos anteriores no setor. 

d FACILItAÇÃO

PORTELA INDUSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 
n° 05.790.721/0002-47, 
torna público que requereu 
à Superintendência Mu-
nicipal de Meio Ambiente 
-  SEMMA, a Licença de 
Funcionamento-LF, para 
Fabricação de alimentos 
para animais, na Avenida 
Maestro João Luiz do Espí-
rito Santo n°1235  Parque 
Vila Verde - Formosa-Go.

Em Goiás o Tribunal 
Regional Eleitoral/TRE-GO 
fará o empréstimo gratuito 
de urnas eletrônicas para a 
realização das eleições dos 
membros dos conselhos tu-
telares que solicitaram esse 
atendimento diretamente 
junto ao juízo eleitoral até o 
ultimo dia de maio passado. 
O processo eletivo para a 
escolha dos novos conse-
lheiros tutelares, acontecerá 
em data unificada em todo 

o País, no dia 6 de outubro 
desse ano. O processo de es-
colha dos membros desses 
conselhos, a ser realizado 
pelos conselhos municipais 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente/CMDCA, é 
fiscalizado pelo Ministério 
Público/MP. A Coordenação 
do Centro de Apoio da In-
fância, Juventude e Educa-
ção do MP-GO aponta que a 
urnas melhoram a condução 
das eleições.

d INOvAÇÃO

O cidadão que pretende 
arborizar sua rua, casa ou até 
propriedade rural, pode contar 
com o apoio da prefeitura, atra-
vés da secretaria municipal de 
Meio Ambiente e Turismo, por 
meio da superintendência de 
Turismo. O projeto “Formosa 
Verde”, promove a doação de 
mudas de variadas espécies, 
como aroeira, pau-brasil, ace-
rola, pitanga, ipês de todas as 
cores e muitas outras. Qual-
quer morador de Formosa 
pode solicitar e receber as mu-
das que precisar. A iniciativa 
tem como objetivo arborizar a 
cidade e incentivar o cuidado 

com o meio ambiente, pro-
porcionando mais qualidade 
de vida para todos, a médio e 
longo prazo, com diminuição 
da poluição e temperatura do 
ar, preservação da biodiversi-
dade e um maior contato com 
a natureza, elemento essencial 
para o bem-estar, afirma o 
superintendente Ian de Mo-
raes Tomé.  Desde o início do 
projeto, já foram doadas mais 
de 5 mil mudas. Para solicitar 
as mudas e consultoria para o 
projeto, basta fazer uma visita 
à secretaria, localizada na 
entrada do Parque Municipal 
Mata da Bica. 

Desabastecimento previsto pela própria empresa

Iniciativa positiva e bem aceita
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d tRANstORNOs

ADMiNiSTrAçÃo
 2017/2020

COLABORE! PARTICIPE DO 
DESENVOLVIMENTO DO

 SEU MUNICÍPIO!

LIMPEZA É UMA RESPONSABILIDADE 
DE TODOS. PREFEITURA MUNICIPAL 

DE DAMIANÓPOLIS/GOIÁS
ADMINISTRAÇÃO 2017/2020 

POLÍCIA AGORA!
JUNHO REGISTRA OS NÚMEROS MAIS VIOLENTOS DO ANO EM 

FORMOSA. EM APENAS DUAS SEMANAS, FORAM REGISTRADAS:  
QUATRO MORTES, SENDO TRÊS POR HOMICÍDIO, ALÉM DE TRÊS 
TENTATIVAS DE HOMICÍDIO COM USO DE ARMA BRANCA (FACA), 

SEM LISTAR OS CRIMES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO.

EX-CIUMENTO -  No dia 2 de 
junho: Um caso de feminícidio 
chocou a população. Regina Braz 
da Costa, de 37 anos, foi morta a 
facadas por seu ex-marido, Alberto 
Pereira de Deus, 57 anos.  A vítima 
ainda foi arrastada por cerca de 
20 metros, em seguida atropelada 
no Jardim Califórnia. O autor até 
o fechamento desta matéria não 
tinha sido preso.

 
FRONTAL - Dois 

dias depois, em 4 de 
junho: José Vanilson 
Barbosa dos Santos, 
morreu em violento 
acidente na BR-020, 
nas proximidades do 
posto de fiscalização 
desativado da PRF, 
em Formosa. Teste-
munhas relataram 
que José Vanilson, 
conduzindo um veí-
culo VW-Gol, tran-
sitava no sentido 
Bahia/Formosa, te-
ria tentando realizar 
uma ultrapassagem quando acabou colidindo frontalmente com um 
caminhão que seguia em sentido oposto. O condutor do caminhão 
tentou desviar, jogando o veículo para o acostamento, quando infel-
izmente, José Vanilson realizou a mesma manobra. 

BEBEDEIRA - Em 8 de junho: Um homem foi preso por tentativa de 
homicídio.  Utilizando-se de uma faca, Wanderson de Oliveira Pereira, 
24 anos, golpeou Lenilson da Silva Nogueira Santos de 34, no Setor 
Primavera em Formosa. Segundo a vítima ele e outros amigos estavam 
bebendo, após uma discussão, Lenilson acabou atingido por um golpe 
de faca, o acusado acabou preso horas depois pela Polícia Militar. 

ATROPELAMENTO -  
No mesmo dia: Um grave 
acidente na GO-116, saída 
para o Itiquira, vitimou 
Santino Gonçalves da Cos-
ta de 81 anos. Segundo 
relatos de testemunhas, 
um homem com sinais de 
embriaguez, conduzindo 
um veículo Ford Ranger, 
com placas JDV-4001, de 
Urucuia/MG, atropelou 
Santino, que estava em 
uma carroça pela via. Ao 
perceber o que tinha feito 
o homem abandonou o veículo sem prestar socorro à vítima, dizendo: 
“Meu Deus, olha o que fiz, não posso ficar aqui”. Até o fechamento 
da matéria o condutor do veículo não havia se apresentado a polícia.

FAMÍLIA - Um dia depois, em 9 de junho: Outra tentativa de 
homicídio foi registrada, desta vez no bairro São Benedito. Após 
uma briga entre irmãos, um homem foi ferido sete vezes com golpes 
de faca pelo seu cunhado, identificado como: Francisco Carvalho 
de Souza Filho.  A vítima, Gilmar Costa da Luz, foi encaminhado em 
estado grave para o Hospital Municipal de Formosa. 

ASSASSINATO 
- Também em 9 de 
junho: Um homem 
identificado como: 
Romário Correia de 
Lima, de 24 anos, 
foi morto com uma 
facada no peito, du-
rante uma briga entre 
a vítima e sua com-
panheira.  O irmão da 
vítima, Solimar Lopes 
Barbosa, autor do 
crime, teria tentado 
conter a discussão, 
quando foi atingido 
por um copo arremes-
sado por Romário. Em 
seguida Solimar, sob 
posse de uma faca, 
golpeou Romário no 
peito, que acabou não 
resistindo ao ferimen-

to. O autor até o fechamento dessa matéria, não havia sido preso. 

Mineradoras operam em
Cabeceiras sem licenciamento

As empresas Ca-
becal Calcário de 
Cabeceiras Mine-

ração e seu proprietário, Antônio 
Cardoso da Silva, e a Britacal 
Indústria e Comércio de Brita 
e Calcário Brasílio, são alvos 
de ação civil pública ambiental 
que segundo a denúncia, atuam 
irregularmente desde 2003 no 
município de Cabeceiras, na co-
marca de Formosa. O processo 
tem por objetivo impedir que a 
Cabecal realize as atividades de 
extração de calcário dentro do 
polígono do processo minerário 
de propriedade da empresa Bri-
tacal, até que consiga obter as 
licenças ambientais necessárias, 
bem como a devida autorização 
do Departamento Nacional de 
Produção Mineral/DMPM. Tam-
bém tem como meta impedir que 
a Britacal comece a explorar, de 

forma direta ou por terceiros, 
na área desse mesmo processo 
minerário. Para garantir essas 
providências, o Ministério Pú-
blico de Goiás/MP, requereu a 
apreensão e o lacre das máquinas 
das empresas que estiverem no 
terreno em questão, bem como 
o bloqueio de bens visando à 
recuperação ambiental das áreas 
e a cobertura dos danos morais 
ao meio ambiente. Os aciona-
dos também deverão custear 
as reparações ambientais, sob 
pena de multa diária de R$ 10 
mil, e ainda pagar indenização 
por danos ambientais materiais 
e morais coletivos, a ser fixado 
pelo Judiciário.

ENTENDA O CASO - Con-
forme apontado o MP recebeu 
no ano passado, remessa de 
inquérito do Ministério Público 
Federal que apurava suposta 

extração irregular e ilegal de 
calcário por três empresas, a 
partir de 2003, em uma fazenda 
no município de Cabeceiras. No 
inquérito constava que a empre-
sa Agrofiller Corretivo de Solos 
extraía minérios no local sem 
autorização de órgão ambiental 
e em lavra não registrada no 
DNPM. Na ocasião, essa em-
presa já não era a responsável 
pela extração, mas, sim, Antônio 
Cardoso da Silva, que recebeu da 
Agrofiller a cessão de direitos 
de exploração. Assim, em 2003, 
a atividade já era exercida por 
Antônio, tendo sido, inclusive, 
interditada pelo DNPM. Ainda 
assim, o empresário continuou 
atuando, desta vez como sócio 
administrador da Cabecal Cal-
cário, como confirmado pelo 
órgão fiscalizador em vistoria 
realizada no ano seguinte. Em 

2015, peritos da Polícia Fede-
ral detectaram irregularidades 
nas áreas de exploração, onde 
acontecia o processo industrial 
de extração da rocha bruta, com 
sua transformação em calcário, 
de forma mecanizada. Já em 
2016, a antiga Secretaria de 
Meio Ambiente, Recursos Hí-
dricos, Infraestrutura, Cidades 
e Assuntos Metropolitanos/Seci-
ma, confirmou a falta de licença 
ambiental de funcionamento de 
exploração de calcário e tam-
bém em local não registrado 
em processo minerário, entre 
outras irregularidades. Assim, 
em razão de mais de 15 anos 
de irregularidades e à recusa 
em cumprimento das regras 
mínimas ambientais e minerá-
rias de exploração da atividade 
degradadora, o MP ajuizou a 
ação ambiental.

Justiça determina tapa-buracos na rodovia de Flores 
d EXIGêNCIA

A Promotoria de Justiça 
de Flores de Goiás, conseguiu 
decisão judicial para que a 
Agência Goiana de Infraes-
trutura e Transportes/Goinfra, 
realize a operação tapa-buracos 
na Rodovia GO-114, no trecho 
entre a cidade e o trevo da BR-
020. Na ação civil pública, os 
promotores de Justiça, Samuel 
Sales Fonteles e Douglas Che-
gury, solicitaram que fosse 
determinado o recapeamento da 
massa asfáltica, uma vez que a 
“rodovia encontra-se tomada por 
buracos, num avançado estágio 
de degradação, em decorrência 
da omissão do Governo do Esta-
do, na deflagração de manuten-
ção preventiva e corretiva”. De 
acordo com Ministério Público 
de Goiás/MP-GO, a falta de 

manutenção da rodovia, causa 
inúmeros transtornos à popula-
ção local e aos usuários. “Basta 
transitar num pequeno trecho 
dessa estrada, para perceber que 
o seu pavimento não tem recebi-
do, por parte do poder público, a 
manutenção necessária, estando 
tomada por verdadeiras crateras 
que dificultam o trânsito de ve-
ículos automotores”, afirmaram 
na ação os promotores. Segundo 
eles, a má-conservação também 
traz prejuízos de ordem financei-
ra aos proprietários de veículos, 
que têm pneus e amortecedores 
danificados pelos constantes 
impactos causados pelos bu-
racos e principalmente, coloca 
em risco a vida dos motoristas. 
O juiz Marco Antônio Azevedo 
Jacob de Araújo, explicou que 

“O recapeamento consiste na 
substituição do asfalto antigo, 

por novo, sendo a solução defini-
tiva para o problema analisado”.

Empresa com exploração irregular é penalizada 

Intervenção judicial contra o Estado na estrada de acesso 
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Restaurada antiga Estação Ferroviária de 
Goiânia é um dos prédios mais bonitos da capital 

Museu reabre as portas para a população 
d OpÇÃO

Após ficar por um longo perío-
do fechado e sem visitação o Museu 
Couros, localizado na Praça São 
Vicente em Formosa, Reabre suas 
portas à população. Dotado com 
um rico acervo de obras de arte, 
documentos, objetos antigos, como 

câmeras, telefones, rádios, ferra-
mentas, moedas e outras relíquias, 
que inclui um gramofone, datado 
do século 19, charrete, fotos, etc., 
fascina as pessoas que passam por 
ele. Aberto à visitação e também 
para passeios de escolas e excursões 

em geral é uma boa dica para jovens 
e adultos.  O museu e a galeria ficam 
abertos de segunda a sexta, das 8 h 
às 17 h e, além disso, o espaço conta 
com um teatro que pode ser utilizado 
por terceiros, mediante taxa de ma-
nutenção, para a realização de peças, 
shows, concertos e outros eventos. A 
Fundação Museu Couros, foi criada 
em 1996, e desde então tem passado 
por muitas evoluções e se prepara 
para uma nova fase, com atrativos 
que irão aproximar o formosense de 
sua própria história, arte e cultura. 
O advogado, Edmar Amorim, pre-
sidente da fundação, mantenedora 

do museu e teatro, comenta que as 
pessoas que tiverem interesse em 
doar artigos e antiguidades, podem 
procurar a entidade diretamente no 
museu em frente a Igreja São José, 
no Pau Ferro. 

A locomotiva conhecida como Maria 
Fumaça foi realocada na plataforma 
de embarque e dois painéis de Frei 
Confaloni, com afrescos originais 

também foram restaurados 

Era a década de 1950, 
quando a Maria Fumaça 
apitou pela primeira vez 

no Centro de Goiânia, capital de 
Goiás, inaugurada em 24 de outubro 
de 1933. As estradas de ferro que 
contam a rica história de ocupação 
e desenvolvimento do País não 
percorrem mais aqueles caminhos, 
mas continua no coração da cidade 
a Estação Ferroviária, com os traços 
marcantes e detalhes que tão bem 
simbolizam o acervo art déco da 
capital goiana. Completamente 
restaurado pelo Governo Federal, 
através do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional/
Iphan, que investiu R$ 5,87 mi-
lhões o edifício que é um dos mais 
importantes e representativos da 
cidade, foi entregue à população 

em maio. Na reforma realizada na 
estação, mais do que a restauração 
arquitetônica do edifício, buscou-se 
a transformação do espaço, permi-
tindo que novos usos dinamizem 
a região, atraindo público para 
o local, preservando a memória 
ferroviária e valorizando o estilo 
art déco - manifestação essencial-
mente decorativa, que inspirou os 
primeiros edifícios da nova capital, 
simbolizando o progresso e a mo-
dernidade. Todo o prédio passou por 
obras, recebendo novas instalações, 
a recuperação de toda a estrutura, 
como pisos e cobertura, além de 
nova pintura e disposição dos espa-
ços. Três elementos simbólicos do 
lugar também ganham destaque: a 
locomotiva, conhecida como Maria 
Fumaça, toda restaurada, foi realo-

cada na plataforma de embarque 
para acesso e conhecimento do 
público; o tradicional relógio da 
torre foi recuperado e retomou seu 
funcionamento; e ainda, os dois 

painéis de Frei Confaloni, com os 
afrescos originais, marcos das artes 
plásticas em Goiás, também foram 
restaurados, com mais um valioso 
ganho para a cultura local.

Prédio histórico que marcou uma época no Centro Oeste do País 

Peças únicas e preservadas

Museu retoma seu papel de instruir e entreter  


