
Eleito em outubro do ano 
passado o prefeito Eles Reis, 
tenta resolver problemas his-
tóricos do município. A pre-
feitura, através das secretarias 
de Transportes, Obras e Infra-
estrutura e também de Urba-
nismo, realiza a desobstrução 
de bueiros e cascalhamento de 

avenidas, limpeza de canteiros, 
meio fio e roçagem nos bairros 
e Centro. O prefeito lembra 
que o município adquiriu a tão 
sonhada usina asfáltica, adqui-
rida pela sua gestão nesse ano, 
com recursos da prefeitura. 
A Unidade Prisional Especial 
de Planaltina de Goiás, inau-

gurada no início de setembro, 
reforça o sistema prisional da 
região com capacidade para 
388 presos. O ministro da 
Justiça e Segurança Pública, 
Sérgio Moro, que participou 
da inauguração, caracterizou o 
presídio como “modelo”. 
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“Mundim” presidente da câmara de 
Formosa foi surpreendido em casa 

Nunca na história do município um vereador havia 
sido preso sob acusação de desonestidade 

Reeleito em 2016 com 
1.247 votos para um terceiro 
mandato o baiano, Edmundo 
Nunes Dourado/PP “Mundim”, 
conseguiu situações inéditas na 
Câmara de Formosa. Uma delas 
a modificação no regimento 

interno, possibilitando a sua 
reeleição no cargo de presiden-
te da mesa diretora no final de 
2018 e a outra, ser o primeiro 
presidente do Legislativo for-
mosense preso no exercício 
do mandato e da gestão. Uma 

operação do Ministério Público 
do Estado de Goiás e da Polícia 
Civil, resultou na prisão de 
“Mundim”, atual presidente da 
câmara e de Humberto Serafim, 
controlador interno. Foram seis 
dias no “Cadeião”

Planaltina de Goiás investe 
em infraestrutura 

n trAbAlho

Formosa faz doação de seu hospital 
público ao Estado de Goiás

n rESpoNSAbIlIZAção

Descuido da 
Prefeitura de Campos 

Belos faz teto do 
“Vapt Vupt” cair

Unidade inaugurada há menos de um 
ano com o nome do avô do prefeito em 

prédio antigo não recebeu vistorias 

Inaugurada e anunciada 
como uma vitória pessoal do 
prefeito Eduardo Terra há me-
nos de um ano a unidade local 
do “Vapt Vupt”, ficou pratica-
mente destruída com o desaba-
mento do telhado do prédio no 
dia 16 de setembro. Sem vítimas 
graves o acidente mostrou que 
faltou cuidado por parte da 
prefeitura, que cedeu uma parte 
do seu antigo prédio, no Centro 
da cidade, para a instalação da 
unidade. O local, conjugado 
com a prefeitura, por muitos 
anos abrigou o fórum da cidade 
e cartórios, além da câmara de 

vereadores, biblioteca e a Ci-
retran. Segundo testemunhas, 
quando o telhado desabou, 
haviam poucos funcionários no 
local e ninguém saiu ferido. Um 
dos moradores da praça, afir-
mou que a causa mais provável 
é a de que as paredes do centro 
do salão foram removidas pela 
atua administração e elas eram a 
escora das tesouras de madeiras 
do telhado. Com a remoção das 
paredes, ficou um grande vão 
sustentado apenas pelas paredes 
laterais, o que pode ser conside-
rada uma “irresponsabilidade”, 
afirma. 

n EXpEctAtIVA

População espera início dos investimentos prometidos pelo 
governador e secretário de Governo 

O governador de Goiás, 
Ronaldo Caiado/DEM ao falar 
da regionalização da saúde no 
Estado, explicou o projeto que 
prevê regionalizar a rede de 
saúde e a estadualização de 
hospitais municipais. Caiado 
disse que além de Formosa o 
Hospital de Alvorada do Norte 
também irá transferir sua gestão 
para o Estado. Sobre Formosa o 
secretário de Governo, Ernesto 
Roller, anunciou que a secre-
taria da Saúde/SES-GO, vai 
assumir a gestão do hospital, 
que será ampliado para oferecer 
atendimento de média e alta 
complexidade.

Edmundo. Acusações promovidas pelo MP

Prefeito Reis.  Esforço para resolver problemas 

Risco de tragédia anunciada com o desabamento

Regionalização ainda é uma incógnita 

Ex-prefeito David também vai para a cadeia em Planaltina 
Na madrugada do dia 18 de 

setembro o Ministério Público/
MPGO, deflagrou a Operação 
Chorume, com o objetivo de 
desmontar associação crimino-
sa, em Planaltina de Goiás. En-
tre os presos está o ex-prefeito. 
Segundo o MP, o grupo agiu em 
2017, durante a gestão do ex-
-prefeito David Alves Teixeira 
Lima, com um esquema ilícito 
de contratação de empresas 
para a prestação de serviços de 
coleta de lixo e limpeza urbana, 
dispensando licitação e sem 
observar a Lei de Licitações. 

De acordo com as investiga-
ções, a associação criminosa 
tinha envolvimento de agentes 
públicos e empresários, visando 
o desvio de recursos públicos. 
A apuração constatou a prática 
de fraudes para a celebração 
de dois contratos administra-
tivos entre o município e as 
empresas Rode Bem Locação 
de Máquinas e Equipamentos 
Ltda. e G.J. Construções e Ser-
viços Ltda, que causaram lesão 
aos cofres públicos no valor de 
R$ 1.491.060,00. O Juízo da 
2ª Vara Criminal da comarca, 

expediu quatro mandados de 
busca e apreensão, três manda-
dos de prisão temporária e um 
mandado de prisão preventiva 
em Planaltina. Permitiu ainda 
o cumprimento de três manda-
dos de busca e apreensão, dois 
mandados de prisão temporá-
ria e um mandado de prisão 
preventiva em Brasília, além 
de três mandados de busca e 
apreensão, sendo dois deles 
contra pessoas jurídicas, e um 
mandado de prisão preventiva, 
para serem cumpridos em Bar-
reiras/BA. David. Ex-prefeito preso e acusado
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Algema 
Com a prisão de Edmundo Dourado o “Mundim”, então presi-

dente da Câmara de Formosa a desmoralização foi geral para os 
outros 16 vereadores. Os crimes de improbidade cometidos por 
ele passaram batidos ao logo dos meses e dos anos. Não houve 
fiscalização. Só benefícios internos.  

Herança 
Na linha sucessória da presidência do Legislativo de Formosa 

no momento, está Rafael Barros, vice-presidente da mesa diretoria, 
que também está enrolado com investigação de improbidade. Pesa 
contra ele, sérias acusações e suspeitas de aquisições fraudulentas 
cometidas quando era o secretário municipal de Educação em 2013 
e 2014, no mandato de Itamar Barreto, que na época, demitiu Ra-
fael do cargo, numa situação, que até hoje não está bem explicada. 

Parceria 
Companheiro fiel de “Mundim” 

na câmara, “Beto Mundial” (foto) 
fez companhia ao chefe na cadeia. 
Ele foi levado para dentro do Legis-
lativo pelo ex-vereador Castro, de 
quem diz ser filho adotivo. Em pouco 
tempo, assumiu o cargo de maior 
responsabilidade da casa a convite 
de “Mundim”, o controle interno, por 
onde passam todos os pagamentos 
e também o duodécimo em torno de 
R$ 600 mil por mês.   

Trégua 
Sobre a administração do prefeito de Formosa, Gustavo 

Marques o que precisa ser feito é esperar mais um pouco, antes 
das cobranças sistemáticas. Gustavo, assumiu em meio ao caos 
administrativo deixado pelos antecessores. Também em meio a um 
“furacão”, provocado pelo Ministério Público, que caiu em cima dos 
contratos firmados pela prefeitura em 2017 e 2018.

Esperas 
Formosa é só expectativa. Regularização fundiária urbana. 

Regionalização e estadualização do hospital municipal, construção 
e melhorias no Parque Mata da Bica, ciclovia da Avenida Cristalina, 
entrega de ambulâncias do Samu e da usina de asfalto. Substitu-
ição de toda iluminação pública em ruas e avenidas, aumento de 
vagas nas creches, conservação de estradas vicinais, duplicação 
da BR 020 e outras questões, que impactarão muito o dia-a-dia 
das pessoas.  

PECHA 
O FORMOSENSE QUE NÃO TEM POLÍTICO DE ESTIMAÇÃO, SABE 

QUE QUALQUER PRÉ-CANDIDATO QUE SE LANÇAR AGORA OU ANO 
QUE VEM, AOS CARGOS DE PREFEITO OU VEREADOR, AFIRMANDO 
SER O REPRESENTANTE OU TER O APOIO DAS EX-LIDERANÇAS, ER-
NESTO ROLLER E “TIÃO CAROÇO”, ESTARÁ FADADO AO FRACASSO. 

Pessoal 
Tanto “Tião”, como Ernesto, na verdade não fizeram bem para 

Formosa. Fizeram bem sim, para eles próprios. Basta ver onde estão 
nesse momento, gozando do poder e benesses que o Executivo e 
Legislativo do Estado podem oferecer. 

Virtual 
Ernesto Roller (foto), que 

continua sem coragem de en-
carar o formosense, depois 
do “papelão” de abandonar a 
prefeitura e voltar para Goiâ-
nia é o grande responsável 
pela doação milionária que a 
população de Formosa fez ao 
Estado.  Os 16 vereadores que 
autorizaram a doação de quase 
40 mil metros de área nobre da 
cidade, onde está instalado o 
hospital municipal, avalizaram 
o que pode ser uma grande 
medida ou um grande desastre 
administrativo. 

Trava 
A situação de Ernesto em Goiânia ainda não está consolidada 

como um secretário competente e necessário dentro da estrutura 
governamental. O parentesco com Caiado e o fato do então gover-
nador eleito ter ido até o gabinete do então prefeito de Formosa, 
para, diante de uma sala repleta de pessoas, convidar Ernesto para 
assumir um cargo no seu governo, dificultam uma possível remoção 
nesse momento do posto que Roller ocupa desde janeiro de 2019. 

Prêmio 
Muitas são as especulações em Goiânia, sobre a permanên-

cia de Ernesto no governo. Fontes confiáveis, dão conta de que 
um afastamento honroso do primo distante do governador, do 
Palácio Pedro Ludovico Teixeira, deveria passar por sua indicação 
ao cargo de conselheiro. Ernesto aguarda uma definição quanto 
a uma cadeira no tribunal de contas do Estado ou no tribunal de 
contas dos municípios.

Fila 
Acontece que Ernesto continua no governo até que surja essa 

vaga no TCE ou TCM, duas instituições ligadas a Assembleia Leg-
islativa de Goiás. Sem o aval dos deputados ele não assume em 
nenhum deles. 

Acordo 
A informação de que o atual deputado estadual “Tião Caroço” 

/PSDB, pudesse ter espaço e alguma força dentro do governo de 
Caiado/DEM, pode até proceder. A lógica dessa manobra, passaria 
de novo por Roller, inimigo de “Caroço”.  Acontece que na política 
inimigo não é inimigo e tudo pode mudar. Dos 41 deputados estad-
uais de Goiás, os números mostram que Caiado, conta hoje com 
cerca de apenas 12 deputados em sua base. 

Persona 
Também é verdade que como secretário de Governo, Ernesto 

nunca obteve a simpatia nem mesmo dos deputados do partido e da 
base de Caiado. Ernesto, com seu aspecto impositivo e dominador, 
só conseguirá alguma coisa com muita negociação e com o apoio 
da maioria dos deputados. Nisso, “Caroço” pode ajudar. Entendeu? 

Saída 
Um dos conselheiros do TCM, Nilo Resende, mesmo sem an-

unciar sua aposentadoria, faz com que políticos estejam de olho 
na sua vaga. Caiado estaria bancando seu secretário de Governo. 
Essa vaga, que pode surgir esse ano ou até 2022, já está em 
discussão. O deputado estadual Cláudio Meirelles também quer. 
Mas o governador não pensa da mesma maneira. Ele já trabalha, 
para que a vaga seja mesmo destinada a Ernesto Roller, como 
forma de se ver livre, no governo, do parente. 

Maré 
O episódio da prisão preventiva do filho mais novo do ex-pre-

feito “Tião Caroço”, mostrou algumas características que sempre 
se apresentaram ao longo dos anos. Tanto “Caroço”, como seu 
grupo de Formosa, composto basicamente pelo radialista “Leo 
Teixeira” e o “pau para toda obra”, Marcos Goulart, se mostram 
como tropa de choque, tentando atropelar o trem da história e 
todos os fatos, que insistem em ser negativos para cada um deles. 

Desgosto 
Tanto “Leo Teixeira”, como Marcos Goulart e principalmente 

o deputado, que já soma duas condenações por desonestidade 
administrativa na Justiça Federal, não estão acostumados com 
o contraditório. Por isso, apresentam manifestações violentas, 
agressivas, sorrateiras e ameaçadoras, como há muito tempo 
não se via no cenário político de Formosa.

Ligação 
A prisão de “Carocinho”, filho de “Caroço”, pegou muito mal 

para o pai político. Por vários motivos. Um deles é que junto do 
filho, também foi preso o aliado, cabo eleitoral e financiador de 
“Tião” nas eleições do ano passado. O ex-prefeito de São Miguel 
do Araguaia, Nélio Pontes Cunha, também do PSDB.

Dúvidas 
Nas investigações feitas pela Polícia Federal, sobre lavagem 

de dinheiro em Formosa, onde surgem algumas pessoas, entre 
elas do corretor de imóveis, Daniel Magalhães, surge também o 
nome do empresário Cacildo Ramos, venerável da loja Maçônica 
Liberdade II. Nos documentos apreendidos pela PF, na sede da 
Maçonaria em Formosa, consta um recibo de 590 mil reais. O 
valor teria sido repassado por Ramos a Daniel pela compra do 
terreno, ao lado da sede maçônica. O intrigante é que na época, 
Ramos, que já era o comandante da loja, foi o vendedor e Daniel 
o comprador. A PF e o Ministério Público de Goiás querem saber 
o porquê de pagar quem compra. 

Transação 
O valor de R$ 590 mil, retirados por Ramos, de um financia-

mento junto a Caixa é 10 mil reais a menos do que os 600 mil 
reais que Daniel diz ter pago pela parte do terreno que comprou 
da Maçonaria em sociedade com Heli.  E é isso que está intrigando 
os investigadores. Porque Ramos devolveu praticamente o mesmo 
valor para quem comprou a área e virou dono? 

Voyage 
Após vários percalços e tribulações dentro da atividade de 

promover a justiça em Formosa o promotor de Justiça João Paulo, 
deve mesmo ser removido da comarca.  A exceção da verdade, 
revela que a sua passagem é no mínimo controversa no ambiente 
jurídico e social da cidade.  

Fase 
A sexta promotoria de Justiça da Comarca de Formosa vai pas-

sar por mudanças até o início de outubro. Atuando como auxiliar 
dessa promotoria, desde fevereiro de 2019, Douglas Chegury, 
deverá se afastar para que sua colega, Andrea Beatriz Rodrigues 
de Barcelos, por hora afastada por licença maternidade, assuma 
a titularidade da zeladoria do patrimônio e serviços públicos. 

Meio 
O afastamento de Douglas apenas da sexta promotoria, 

que cuida do patrimônio público, não deixa de ser um alivio 
para gestores e agentes públicos que se aventuram no campo 
da improbidade, ou seja, da desonestidade em Formosa e Ca-
beceiras. Douglas continua na comarca, como titular da quinta 
promotoria, com atuação criminal e execução penal em crimes 
dolosos contra a vida, presidência do Tribunal do Júri, execuções 
penais, vara regional de execução penal e segundo diz, atento 
aos desdobramentos das investigações e denúncias que fez ao 
logo de 2019. 

Tardios 
A política da embromação continua em Formosa. Vários 

vereadores têm publicado em redes sociais fotos e vídeos ao 
lado de diretores e presidentes de órgãos e autarquias federais. 
Nas últimas, um grupo de vereadores pousa ao lado do diretor 
do DNIT, sem apresentarem solução para um desfecho da em-
bromação que se transformou a duplicação da BR 020 dentro 
da cidade. 

Marca 
A situação do Hospital de Formosa é insustentável da forma 

que está. Disso todo mundo já sabe. O que poucos sabem é que, 
mesmo sem a característica de regional e levando o nome de 
municipal o hospital tem atendido ao longo dos anos pacientes 
de aproximadamente 20 municípios da região. 

Transação 
São duas comparações recentes sobre o assunto da entrega 

do Hospital de Formosa para gestão do Estado de Goiás. Uma, que 
da forma que o governo estadual conduziu a proposta, pareceu 
uma carta em branco endereçada à população de Formosa, já que 
ninguém de Goiânia, apresentou o que será feito, e nem quanto 
gastará para melhorar a estrutura e o atendimento da unidade 
hospitalar. A outra comparação, foi a aceitação dos vereadores, 
que dá forma conduzida pelo presidente da câmara, pareceu um 
cheque em branco assinado, ao doar o hospital e seu terreno. 

QUERER 
100 POR CENTO DA POPULAÇÃO CLAMA E ALMEJA MELHORIAS 

NO MAIOR HOSPITAL DA REGIÃO, QUE DESDE A SUA INAUGURAÇÃO, 
NUNCA OPEROU COM CAPACIDADE MÁXIMA. A INICIATIVA DE PAS-
SAR PARA O ESTADO SUA GESTÃO SÓ NÃO PODE SER CRITICADA 
SE DE FATO DER CERTO. DOS 17 VEREADORES FORMOSENSES, 
APENAS UM SE ABSTEVE DE VOTAR NO PROJETO DE DOAÇÃO DO 
HOSPITAL. OU SEJA 16 ASSINARAM UM VERDADEIRO CHEQUE 
EM BRANCO. 

Omisso 
O único deputado estadual de Formosa “Tião Caroço”, além de 

estar colecionando condenações na justiça federal por improbidade 
(desonestidade), coleciona também descasos com a cidade que o 
elegeu. “Tião” não se manifesta a respeito de nada que se refere a 
Formosa. Na verdade está mesmo é muito preocupado com os seus 
problemas pessoais   

Notarial 
Algumas ações judiciais estão em curso contra a atuação do 

cartório de registro de imóveis de Formosa. Quando assumiu a titulari-
dade da unidade judiciária o discurso e a informação do “dono”, Túlio 
Valadares, era a de que organizaria e daria moralidade às questões 
fundiárias do município, mas passados quase 5 anos, essa moralidade 
está sendo questionada por proprietários de imóveis, que se sentem 
lesados pelos registros feitos pelo cartório e o cartorário.  

ADIANTO 
TEM PREFEITO NA REGIÃO, QUE JÁ PENSANDO NAS ELEIÇÕES 

DO FINAL DO ANO QUE VEM, SE PREOCUPA MAIS COM A CAMPANHA 
ELEITORAL, DO QUE COM A ADMINISTRAÇÃO DO SEU MUNICIPÍO.  

Nenhum 
Sabe quantos alunos de Formosa participam dos Jogos da Juven-

tude 2019? A competição é considerada o maior evento estudantil 
esportivo do Brasil e da América do Sul e as equipes vencedoras desta 
etapa conquistaram o direito de representar o Brasil na competição 
internacional.

Despercebido 
Os Jogos Escolares da Juventude são promovidos anualmente 

pelo Comitê Olímpico do Brasil e a edição de 2019 foi realizada no 
início de setembro em Cascavel/PR. Os alunos/atletas de Goiás que 
embarcaram, representaram os municípios de Aparecida de Goiânia, 
Cumari, Mozarlândia, Goiânia, Itumbiara, Mineiros, Caldas Novas, 
Morrinhos, Cidade Ocidental, Paranaiguara, Quirinópolis, Rio Verde 
e do Nordeste goiano, apenas Campos Belos e Alvorada do Norte.  

Gravidade 
Não se tem notícias na história recente de Formosa de uma câ-

mara de vereadores tão fria como a atual. São 17 vereadores e uma 
mesa diretoria composta por quatro, que com a exceção de dois ou 
três, não participam da realidade do município. 

Prestação 
O controle interno da Prefeitura de Formosa, procura em seus 

arquivos dos anos de 2013 e 2014, cópias dos contratos de compra 
de merenda escolar da rede municipal de ensino. O alvo específico 
da busca solicitada, são os pagamentos de duas compras estranhas. 
Uma de bananas, no valor de 500 mil reais e a outra de barras de 
cereais, que pelo que parece, nunca chegaram na barriga dos estu-
dantes. Relembrando que nesse período o gestor da educação era o 
atual vereador Rafael Barros.

Gravíssimo 
A conta do fundo previdenciário municipal de Formosa ainda não 

fechou e nem fechará.  A fatura deve mesmo sobrar para pessoas 
como os ex-secretários de Administração, Abílio Siqueira, Rodrigo 
Natividade, Marcelo Magalhaes e possivelmente Argentina Martins. 

Avaliado 
O vereador formosense Wenner Patrick, aparece à frente nas 

indicações de voto em enquetes realizadas via redes sociais sobre a 
preferência dos internautas na corrida sucessória para a Prefeitura 
de Formosa. Sondagens feitas em grupos do Facebook e WhatsApp, 
mostram que Wenner, está na frente do ex-candidato a deputado 
estadual Hernany Bueno e também do prefeito, Gustavo Marques. 
Nomes como dos ex-prefeitos “Tião Caroço”, Pedro Ivo, Itamar Barreto 
e Ernesto Roller, sequer aparecem nas indicações. Lembrando que as 
eleições para prefeito e vereadores acontecem em outubro de 2020.    

Balela 
Quem não se lembra, no início de 2017, quando o ex-prefeito 

Ernesto dizia: primeiro, que seria o melhor prefeito da história de For-
mosa. E segundo, que faria o maior projeto de pavimentação asfáltica 
da história da cidade. Promessas vazias, que agora em 2019, todos 
sabem que não passaram de palavras ao vento. 

Responsabilidade 
A classe empresarial de Formosa, mais uma vez deixa passar uma 

grande oportunidade de se unir em torno de num projeto político. Está 
praticamente comprovado que político de “carteirinha” não consegue 
administrar de forma competente um município como Formosa. Daí 
a necessidade do surgimento de um gestor profissional. Essa classe, 
se conseguisse a união, poderia preparar e lançar um nome para 
disputar a eleição de prefeito no ano que vem.

Masculino 
Mais uma vez as cogitações de candidaturas para a sucessão no 

Centro Administrativo José Saad, não passam por uma candidatura 
feminina ao cargo de prefeita. Duas ex-primeiras damas, Polyanna 
Roller e Nara Pegoraro, não conseguiram cair na simpatia do eleitor 
no período em que seus maridos, no caso de Nara, ex-marido, foram 
prefeitos. Nenhuma delas chegou perto da simpatia e humildade de 
Fátima Paiva a “dona Fatinha”, dizem funcionários municipais e pes-
soas moradoras da periferia.   

Barbie
Polyanna (foto), por meio do mari-

do, hoje secretário de Caiado, chegou 
a supor a ideia de uma candidatura, 
mas as reações preliminares de repú-
dio de grande parte da população foi 
motivo de sobra para a desistência. 
Pollyana, considerada fria e distante 
da realidade formosense, não deixou 
boas lembranças nos dois anos em 
que esteve à frente da secretaria de 
Desenvolvimento Social e Trabalho. 

Contagem 
Algumas pessoas dizem, 100 mil, outras, 110, 115 e até 130 

mil habitantes em Formosa. O certo é que estamos falando de uma 
das maiores cidades de Goiás. E que no ano que vem, essa dúvida 
deverá ser esclarecida, com o censo 2020. Aquele realizado de 10 
em 10 anos. 

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

Evônio Madureira (62) 9624-8409
Josiane Barros

Colaboradores: 

Rua Crixás, nº 15, Sala 02 - Cep 73.807-120 - Centro- Formosa/GO

Leoson Carlos RodriguesAssessoria Jurídica: 

Jander Paulo de SousaDiretor: 

R$ 2,00
R$ 3,00

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

n coNSEQuÊNcIAS

n rEAlIDADE

presidente e controlador da câmara de Formosa
são presos acusados de fraudes em licitações
O promotor de Justiça, 

Douglas Chegury e 
a promotora, Fer-

nanda Balbinot, que estão à fren-
te das investigações de corrupção 
na Câmara de Vereadores de 
Formosa, informaram que o juiz 
de Direito, Fernando Oliveira 
Samuel, da segunda vara cri-
minal da comarca, expediu dois 
mandados de prisão preventiva, 
contra Edmundo Nunes Dourado 
“Mundim” e Humberto Serafim 
Mendonça, “Beto Mundial”. 
Além das prisões, mais cinco 
mandados de busca e apreen-
são, pela prática dos crimes de 
associação criminosa e dispensa 
indevida de licitações foram 
expedidos. Com os dois presos 
já denunciados, foram alvos de 
busca e apreensão no dia 11 de 
setembro e também respondem 
à ação penal ajuizada, Daniel 
da Silva Pereira, o “Daniel do 
Salão” e sua filha, Karine Daniela 
Ribeiro da Silva, ambos ligados à 
empresa Max Distribuidor. Além 
desses dois, os irmãos, Rodrigo 
Ferreira Xavier e Ricardo Fer-
reira Xavier, proprietários do 
Supermercado Tatão. E também 
os irmãos, Leonardo de Castro 
Rezende e Daniel de Castro 
Rezende, Panificadora Trigoiás 
e ainda, Jabez dos Reis Oliveira, 

Supermercado Modelo. Segun-
do apurado na investigação, 
nos anos de 2016, 2018 e 2019, 
como presidente da câmara, 
“Mundim” autorizou despesas, 
adquirindo diretamente, junto 
aos estabelecimentos comerciais 
de propriedade dos denunciados, 
produtos e mercadorias sem 
a realização do procedimento 
licitatório, favorecendo amigos, 
correligionários e apaniguados 
ou favorecidos. Todas essas 
pessoas, também tiveram na 
mesma decisão do juiz Fernan-
do Samuel, o bloqueio de bens, 
para assegurar o ressarcimento 

dos prejuízos ocasionados aos 
cofres públicos. A operação 
coordenada por Douglas e Fer-
nanda, contou com o auxílio 
dos delegados de Polícia Civil 
Danilo Meneses e José Antô-
nio Machado Sena. Além da 
responsabilização criminal, que 
prevê penas que podem chegar a 
8 anos de prisão, os envolvidos 
respondem também por impro-
bidade administrativa, que prevê 
suspensão de direitos políticos, 
perda do cargo e proibição de 
contratação com o poder públi-
co, assim como reparação dos 
prejuízos e pagamento de multa.

José Nelto denuncia cartel dos cartórios em Goiás
Parlamentar afirma que o assunto é pauta nas reformas 

da Câmara dos Deputados

Juiz que mandou prender e soltar filho de “Tião
Caroço” diz que ele pode voltar para a cadeia

O investigado vice presidente da Câmara de
Formosa hesitou em assumir após prisão do titular

 Rafael Barros e o restante da mesa diretoria preferiram
 apoiar os presos “Mundim” e “Beto”

n coMplIcAção

Alvo de investigações e 
suspeitas de ilícitos nos con-
tratos de aquisição de merenda 
escolar, no período em que 
ocupou o cargo de secretário 
municipal de Educação, nos 
anos de 2013 e 2014, o atual 
vereador e vice-presidente da 
mesa diretoria da Câmara de 
Formosa, Rafael de Almeida 
Barros, sem alegar os motivos, 
não quis assumir a presidên-
cia, após a prisão preventiva 
decretada e cumprida contra o 
presidente, Edmundo Nunes 
Dourado. Rafael, emitiu nota 
à impressa e população, in-
formando que ele e os demais 
vereadores não viam qualquer 
fato que desadornasse Edmundo 
e o chefe do controle interno da 
casa, Humberto Serafim Men-
donça o “Beto Mundial”, tam-
bém preso na mesma operação 
do Ministério Público/MP de 
Goiás e Polícia Civil. Preso na 
quarta-feira, dia 11 de setembro, 
“Mundim”, como é mais conhe-
cido o presidente, teve negada 
a sua soltura na comarca local 
e se viu obrigado a recorrer ao 
Tribunal de Justiça do Estado.  
Formada ainda pelos vereadores 
Bruno Rogério de Araújo, Edu-
ardo Leonel de Paiva e Almiro 
Francisco Gomes a mesa dire-
tora, mesmo sem ter acesso ao 
processo que levou para a prisão 

o presidente, emitiu nota a favor 
do acusado. Sem querer assumir a 
presidência, o vice presidente, diz 
que os dois presos continuam em 
seus cargos e que ele ficaria como 
interino.  O que chamou a atenção 
da população, que acompanha 
pelas redes sociais o caso do 
vereador preso, foi o fato de que 
mesmo encarcerado, continuou 
na presidência.  Edmundo que 
exerce seu terceiro mandato de 
vereador, mas que após uma ma-
nobra sua, conseguiu modificar o 
regimento interno da câmara para 
possibilitar sua reeleição, tem 
quatro passagens pela presidên-
cia. Acusado pelos promotores 
de Justiça, Fernanda Balbinot e 
Douglas Chegury, que apresen-
taram provas contundentes da 
prática criminosa, “Mundim” 
ficou respondendo pela gestão 
da câmara de Formosa, com 

orçamento mensal em torno de 
700 mil reais, de dentro de uma 
cela do “Cadeião” no centro da 
cidade. Da mesma forma o seu 
chefe do controle interno, Hum-
berto Serafim, por quem passa 
todos os pagamentos e receita 
do Legislativo municipal, tam-
bém passou a responder pelo 
setor de dentro da cadeia.  O 
vive presidente, Rafael Barros, 
ao resolver manter nos cargos 
tanto “Mundiam” como “Beto”, 
possibilitou essa situação.  Ra-
fael, que recentemente propôs 
e conseguiu aprovar na câmara, 
status de utilidade pública para 
associação mantenedora da 
rádio comunitária Lançe FM, 
entidade investigada e que tem 
contrato assinado com a própria 
câmara, chamou a atenção dos 
promotores, uma vez que o 
responsável pela associação é 
o radialista Fábio Rodrigues, o 
“Águia”, preso por cinco vezes 
e um dos denunciados pela ope-
ração “Mãos à Obra” desenca-
deada pelo MP de Planaltina de 
Goiás. Desacreditado e acuado 
pelas investigações, Rafael Bar-
ros, na opinião de advogados e 
vereadores colegas seus, não 
tem condições de se manter à 
frente da Câmara de Formosa, 
que diante do episódio das pri-
sões, se tornou um poder ainda 
mais fragilizado. 

O deputado federal por 
Goiás, José Nelto, líder do 
Podemos, que obteve em For-
mosa, 3,971 votos nas últimas 
eleições, chama a atenção para o 
“cartel” dos cartórios e denúncia 
as taxas abusivas cobradas pelos 
“donos” destas instituições, uma 
vez que há uma diferenciação 
muito grande de um Estado para 
outro. Ele diz que por exemplo 
a taxa de reconhecimento de 
firma, chega a variar por mais 
de 50%. “O povo goiano e o 
brasileiro está sendo extorquido 
pelo cartel dos cartórios e seus 
titulares. Ele destaca que muitas 

vezes o cidadão precisa bater 
carimbo por cinco, dez e até 
vinte folhas, com preços exor-
bitantes, lesando as pessoas”, 
explica Nelto. De acordo com 
a associação das empresas do 
mercado imobiliário, em alguns 
estados uma incorporadora 
gasta R$ 1.166 para registrar 
o memorial de incorporação, 
enquanto em outros chega a ser 
cobrado R$ 246, ou seja, paga-
-se cerca de 21.000% a mais 
pelo mesmo serviço. O líder do 
Podemos, cobra uma reação da 
Câmara dos Deputados quanto a 
essa situação e diz que a questão 

dos cartórios é pauta para as 
próximas reformas. Nelto, faz 
denúncias severas aos cartórios 
de Goiás. O parlamentar afirma 
que as taxas judiciarias cobradas 
no Estado são altíssimas. Segun-
do estudo divulgado pelo centro 
de pesquisas sobre o sistema 
de justiça do instituto público, 
o custo médio de um processo 
na Justiça estadual era de R$ 
1.795,71 e agora é de 2.369,73. 
O deputado destaca que a “Justi-
ça no Brasil não é para todos, os 
menos favorecidos, por exem-
plo, não têm condições de arcar 
com estas despesas”, conclui.  

n ENVolVIMENto

O juiz federal, Alderico Ro-
cha Santos, titular da 5ª Vara Fe-
deral da Seção Judiciária de Goi-
ás, esclareceu ao soltar o acusado 
de tráfico internacional de drogas, 
Sebastião Monteiro Guimaraes 
Pegoraro, 25 anos, o “Carocinho”, 
filho do ex-prefeito de Formo-
sa e atual deputado estadual, 
Sebastião Monteiro Guimarães 
Filho/PSDB, “Tião Caroço”, que 
tomou a decisão de soltar o rapaz, 
acatando sugestão do delegado da 
Polícia Federal, Bruno Gama.  O 
juiz que decretou a prisão preven-
tiva de “Carocinho”, afirmou que 
o delegado entendeu que não ha-
veria necessidade do acusado ficar 
na superintendência da PF preso 
durante os 30 dias do mandato, 
e que poderia voltar para casa. 
No entanto o juiz explicou que 

o acusado, não está inocentado e 
nem livre das acusações. O juiz 
Alderico e o delegado Bruno, ex-
plicaram também que as investi-
gações estão em andamento e que 
diante de novas evidências, nada 
impedirá que o filho do deputado 
volte a ser preso. 

“Beto”. Ex-controlador interno da câmaraAcusação de formar organização criminosa  “Mundim” e Daniel. Alvos do MP

Um dos cartórios de Formosa Deputado Nelto

Rafael. Investigado 

Rapaz chegou a ser preso

Acusações continuam 
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dIMportÂNcIA

Vice governador  do  DF  paco britto homenageia
funcionários nos 53 anos do brb 

O vice-governador 
do Distrito Fede-
ral, Paco Britto, 

afirma que o Banco Regional 
de Brasília/BRB é o banco de 
fomento e de desenvolvimento 
social e humano da capital 
brasileira.  A afirmação foi 
feita na cerimônia que come-
morou os 53 anos da institui-
ção financeira, durante sessão 
solene no plenário da Câmara 
Legislativa do Distrito Federal. 
A cerimônia também foi palco 
para as homenagens do BRB 
aos funcionários do conglo-
merado que contribuíram com 
projetos importantes para o 
resultado positivo do banco no 
primeiro semestre deste ano. 
Paco Britto, que representou 
o governador Ibaneis Rocha 
na solenidade, parabenizou 
o presidente do banco, Paulo 
Henrique Costa e os funcio-
nários, destacando que nesse 
governo, valoriza-se o empre-
gado. Com uma sólida história 
na capital federal e uma cartei-

ra diversificada de negócios, 
o BRB abriga quase três mil 
empregados ativos, mais de 
120 pontos de atendimento, 
cerca de 140 correspondentes 
bancários e milhares de clien-
tes. Segundo Paulo Henrique, 
o BRB, somente no primeiro 
semestre deste ano, injetou 
R$ 2 bilhões em créditos. O 
programa Feira Legal abriu 
diversas linhas de crédito para 
os feirantes, com o objetivo de 
gerar emprego e renda. Ainda 
nesse primeiro semestre, o 
banco abriu a renegociação 
das dívidas com quase seis mil 
servidores que, até então, esta-
vam enquadrados no mercado 
como “superendividados”. 
Outras melhorias registradas 
em ações do banco, são obras 
de drenagem e pavimentação, 
aprimoramento de redes de 
água e esgoto e de iluminação 
pública. O BRB também apoia 
projetos nas áreas de esporte, 
cultura, educação, arte e em-
preendedorismo no DF.

Deputado “Major Vítor Hugo” reforça 
incentivo na criação de escolas militares 

Deputado Paulo Trabalho esteve no PT de Lula

Parceria inédita entre poder público 
de Formosa, Exército e GDF pode
resolver problema da Lagoa Feia 

d tENtAtIVA

Uma das maiores deman-
das ambientais de Formosa no 
momento é a situação da Lagoa 
Feia, principal atrativo turístico 
urbano do município. Ao longo 
dos anos a conservação da lagoa 
despencou para índices alar-
mantes com o espelho de água 
tomado por algas e outros deje-
tos que chegaram a comprome-
ter até mesmo a visitação. Ações 
foram feitas pela comunidade 
para amenizar o problema, mas 
não surtiram efeitos prologa-
dos e a realidade mostra que a 
Lagoa Feia está cada dia mais 
feia. Ao longo de suas margens, 
de uma lado fica a parte pública 
e aberta, com vários bares e 
restaurantes explorando o local 
de forma irracional e sem pro-
jetos de conservação. Na outra 
parte, está instalada uma grande 
unidade do Exército Brasileiro. 
O Campo de Instrução de For-
mosa, de responsabilidade do 6º 
Grupo de Mísseis e Foguetes/
GMF, subordinada ao Comando 

d coNtrADIção

Eleito em 2018 na esteira 
do prestigio e aceitação popular 
ao projeto do então candidato a 
Presidência da República, Jair 
Bolsonaro o deputado estadual 
que recebeu 16.957 votos, Paulo 
César Krauspenhar, conhecido 
como “Paulo Trabalho/PT, foi 
eleito em Goiás pelo PSL.  Até 
a metade de 2019 estava indo 
tudo bem para o principiante 
na Assembleia Legislativa de 
Goiás, até que em agosto, Pau-
lo teve a sua ficha de filiação 
ao Partido dos Trabalhadores 
exposta nas redes sociais. A fi-
liação teria acontecido em 2011. 
O constrangimento para o depu-
tado foi muito grande, uma vez 
que eleito pelo PSL, partido de 
direita e principal crítico do PT 
de esquerda, “Paulo Trabalho”, 
que tem o PT no próprio nome, 

até então não tinha mencionado 
essa filiação. Após ter a ficha 
de filiação ao PT divulgada, 
Paulo falou sobre o caso e disse 

que na época não era político e 
nem candidato e, se filiou para 
ajudar um amigo, confirmando 
a filiação.  

d DIScIplINA

Militar do Planalto. Com sua 
superfície de quase 1.200 km2, 
é a maior área para exercícios de 
tiro de artilharia e foguetes que 
o Exército Brasileiro possui. 
O vereador Wenner Patrick, 
membro da comissão de Meio 
Ambiente da Câmara de Formo-
sa, se reuniu com o comandante 
do 6º GMF, tenente coronel Jean 
Lawand Junior, discutindo a 
possibilidade do efetivo de mi-
litares e maquinário do campo 
de instrução ser empregado na 
revitalização da lagoa. Além do 

Exército, Wenner afirma que, 
por meio do vice-governador 
do Distrito Federal, Paco Britto, 
o governo do DF irá participar 
das melhorias no local, com 
uma das balsas da Companhia 
de Saneamento Ambiental do 
Distrito Federal/ Caesb, que 
daria o suporte para o trabalho. 
Wenner explica que o compro-
metimento, tanto do Exército 
como do GDF, unindo forças 
com a comunidade formosense 
é o que a Lagoa Feia precisa 
para continuar existindo

O deputado federal por 
Goiás, Vitor Hugo de Araújo 
Almeida/PSL o “Major Vítor 
Hugo”, participou no início de 
setembro, do lançamento do 
Programa Nacional das Esco-
las Cívico-Militares, ao lado 
do ministro-chefe da Secre-
tária-geral da Presidência da 
República, Jorge Antônio de 
Oliveira Francisco, colocando 
a Frente Parlamentar de Apoio 
ao Ensino Militar no Brasil, 
presidida pelo parlamentar, 
composta por 200 deputados, 
à disposição do Governo. A 
frente parlamentar, criada nes-
se ano na Câmara dos Deputa-

dos, foi anunciada durante o 1º 
Simpósio Brasileiro de Esco-
las Cívico-Militares que dis-
cutiu este tipo de ensino que 
vem crescendo no Brasil e está 
previsto em decreto assinado 
pelo presidente Jair Bolsona-
ro. Vitor Hugo, explica que as 
escolas cívico-militares são 
escolas públicas administradas 
por alguma instituição militar 
(Forças Armadas, Bombeiros 
ou Polícia Militar), mas com 
gestão pedagógica da Secre-
taria de Educação do estado 
ou do município. A ideia é 
que instituições localizadas 
em locais violentos adotem, 

voluntariamente, padrões de 
ensino empregados nos colé-
gios militares para os ensinos 
fundamental e médio. Em todo 
o País, existem cerca de 120 
escolas cívico-militares, sendo 
60 em Goiás. O método tem 
sido adotado como forma de 
combater a violência nas ci-
dades brasileiras, garantindo a 
segurança de alunos e profes-
sores e prevenindo o tráfico de 
drogas nas escolas ou em suas 
proximidades. Os militares 
que vão para as escolas são em 
geral profissionais reformados 
que são reconvocados, explica 
o deputado. 

 Vice-governador de Brasília. Ligações afetivas com Formosa

Deputado e presidente. Sintonizados e parceiros

Reunião no Forte Santa Barbara   

Deputado tendo que se explicar 
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d MuDANçAS

hospital de Formosa já é do Estado
Aguarda-se agora o início dos investimentos prometidos pelo governador e secretário de Governo 

O governador  de 
Goiás, Ronaldo 
Caiado/DEM ao 

falar da regionalização da saúde 
no Estado, explicou o projeto 
que prevê regionalizar a rede de 
saúde e disse que pretende con-
tinuar a estadualizar hospitais 
municipais. Caiado disse ainda 
que o Estado deve assumir a 
gestão da regulação das vagas, 
hoje em poder dos municípios. 
Ele informou que além de For-
mosa o Hospital de Alvorada 
do Norte também irá transferir 
sua gestão para o Estado. Sobre 
Formosa o governador anun-
ciou que a secretaria da Saúde/
SES-GO, vai assumir a gestão 
do hospital municipal, que será 
ampliado para oferecer atendi-
mento de média e alta comple-
xidade. Caiado, que é médico, 

determinou a estadualização, 
que necessitou da autorização 
da câmara municipal, para que 
possam acontecer as obras de 
reforma e ampliação. Ronaldo 
Caiado declarou que a preten-
são é iniciar o serviço o mais 
rápido possível para que sejam 
construídos e disponibilizados à 
população leitos de UTI e várias 
outras melhorias, sem especi-
ficar exatamente quais seriam. 
O prefeito Gustavo Marques 
se comprometeu em colocar 
o projeto em votação, que foi 
aprovado e já sancionado pelo 
Executivo. Gustavo explicou 
que “O projeto de lei foi muito 
importante para Formosa e re-
gião”. Destacando que as gestão 
nas mãos do governo estadual, 
irá transformar a realidade mé-
dica do município. 

GM recebe novas armas 

Governo de Goiás continua ignorando três grandes 
importantes obras paradas na área de saúde

Caps III, CER e AME estão abandonados enquanto autoridades do Estado 
anunciam investimentos no hospital municipal 

Escola de aviação se instala no Aeroporto de Formosa 
BSB Aviation atende alunos de todo o Brasil na formação de Piloto Privado e Instrutor de Voo

d proDISSIoNAlISMo

Serviço:
BSB Aviation escola de 

Aviação Civil
www.bsbaviation.com.br

e-mail: contato@bsbavia-
tion.com.br

Telefone: (61) 99444-9926
Formosa/Goiás 

Formosa fortalece sua ca-
racterística de cidade polo no 
setor de ensino e conhecimento, 
com a instalação da BSB Avia-
tion Escola de Aviação Civil, 
que passa a formar profissionais 
aviadores para o mercado de 
trabalho, oferecendo instru-
ção aérea em todos os níveis 
nos cursos de Piloto Privado 
e Instrutor de Voo. Uma das 
inovações da escola são os três 
aviadores, que também são os 
proprietários, Pedro Mundim, 
Artur Gonçalves e Tiago Araújo, 
com conhecimento e experi-
ência em todos os setores da 
aviação (linha aérea e aviação 
executiva), além de muitos anos 
somados como instrutores de 
voo.  Segundo Pedro, a escolha 
de Formosa se deu por vários 
motivos. A escola instalada no 

aeroporto da cidade, tem uma 
localização privilegiada. A uma 
hora de Brasília, o aeroporto 
conta com meteorologia favo-
rável para o voo de treinamento 
em mais da metade do ano, com 
estação de seca e chuvosa bem 
definidas. Além disso, explica, 
tem área de instrução ideal para 
a prática da atividade, visto que 
está localizado nas proximida-
des do Aeroporto Internacional 
de Brasília, expondo o aluno 
ao cotidiano da operação em 
áreas de alto fluxo de tráfego. 
Ao mesmo tempo, o Aeroporto 
de Formosa não possui voos 
comerciais, proporcionando dis-
ponibilidade das infraestruturas 
do aeroporto para treinamento 
(pista, circuito de tráfego e áreas 
adjacentes).

ESTRUTURA - A BSB 

Aviation, oferece transporte 
diário gratuito entre o Centro 
de Brasília e as instalações em 
Formosa. A escola é dotada 
de examinadores credencia-
dos pela Agência Nacional de 
Aviação Civil/ANAC e sistema 
informatizado de armazena-
mento de dados de voo, propor-
cionando agilidade no envio de 
processos de conclusão de curso 
para a concessão e renovação de 
habilitações e licenças. A escola 
optou por utilizar dois Cessnas 
172P, aeronaves praticamente 
idênticas, com diferença de 
datas de fabricação de pou-
cos meses. Isto contribui para 
padronização da instrução e 
também melhor aprendizado 
dos alunos. Xxxxxxxx , explica 
que o 172 é a aeronave mais fa-
bricada e voada em todo mundo 

e produzida até os dias atuais, 
desde 1955. Ele diz ainda que 
se trata de uma aeronave dócil 
e que perdoa os erros mais co-
muns de pilotos e alunos. Possui 
excelente estabilidade e facili-
dade de comandos, detentora 
de um histórico de segurança 
inigualável entre as aeronaves 
leves, fatos que tornaram o 172 
o treinador universal preferido 
pelas principais escolas do 
mundo.

d EStruturA

Uma das maiores guardas 
do interior do Estado a Guarda 
Municipal/GM de Formosa, 
recebeu no início de setembro 
novas pistolas de choque à dis-
tância, entregues pelo prefeito 
Gustavo Marques. Gustavo 
explicou que se trata de armas 
não letais com o objetivo de 
neutralizar o indivíduo, sem 
causar lesões permanentes ou 
morte. O prefeito explicou ain-
da que as novas pistolas já estão 
sendo utilizadas por agentes da 

GM em ações nas ruas e prédios 
públicos do município. Segundo 
Francisco José Fontes Vieira, 
comandante da guarda, há três 
anos a corporação não era equi-
pada com essas armas que são 
importantes no auxilio e na mis-
são dos agentes de manterem a 
ordem pública, caracterizando 
um importante instrumento de 
segurança. Trata-se de pistolas 
de choque a distância (spark), 
com 70 cartuchos, 50 baterias 
e 2 carregadores.

d DESpErDÍcIo

Ao receber no final de 
agosto desse ano, na forma de 
doação o Hospital Municipal de 
Formosa e de anunciar investi-
mentos ainda não precisos para 
a unidade hospitalar o Governo 
de Goiás, ainda não se posicio-
nou de forma concreta sobre 
três estruturas médicas com 
obras paralisadas desde 2015. 
O Centro de Especialidades 
em Reabilitação/CER, Centro 
de Atenção Psicossocial/Caps 
III e o Ambulatório Médico de 
Especialidades/AME, todos na 
saída para Planaltina de Goiás, 
estão abandonados e sendo 
deteriorados, sem previsão 
e aceno do Estado para que 
tenham as obras retomadas. 
Viabilizadas durante o mandato 
do ex-prefeito Itamar Barreto as 
três estruturas são de responsa-
bilidade do governo estadual, 
que na época, também recebeu 
o terreno como doação da pre-
feitura. As obras, que foram 
abandonadas pelas construtoras 

responsáveis, foram tocadas 
com recursos do Ministério da 
Saúde. 

CONSTRUÇÕES – Das 
três unidades médicas com as 
obras paradas em Formosa a 
maior trata-se do Ambulatório 
Médico de Especialidades/
AME, um centro de diagnóstico 
e orientação terapêutica que 
deveria reunir cerca de 20 es-
pecialidades, para atendimento 
aos pacientes encaminhados 
pela rede básica de saúde. O 

objetivo seria o de ampliar a 
oferta de serviços ambulato-
riais, facilitando o atendimento 
à população na cidade e região. 
Consultas nas áreas de Urolo-
gia, Cardiologia, Oncologia, 
Endocrinologia, Dermatologia 
e outras especialidades seriam 
oferecidas, com oferta de exa-
mes de média complexidade 
para diagnóstico desses aten-
dimentos. Erguidas no mesmo 
setor da cidade, também estão 
o CAPS III, com especialidade 

em atendimento psicossocial 
álcool e droga com internação 
e ainda o CER, na especialida-
de de reabilitação, imagens e 
ortopedia. Todas elas a cargo do 
Governo de Goiás, responsável 
em construir e equipar. Pessoas 
ouvidas pela reportagem decla-
raram que as autoridades, tanto 
do município, como do Estado 
deveriam se atentar a essa situa-
ção, com o objetivo de resolver 
o problema, antes de dar início 
a uma nova fase de despesas. 

Francisco e Gustavo. Benefícios
 Hospital passa para as mãos do Estado

Novo armamento já está nas ruas 

Abandono e prejuízos

Investimento na segurança

Seriedade e aperfeiçoamento

Instrução de alto nível 
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d rEprESENtAção

Vereadores de Vila boa buscam recursos 
para o município em brasília e Goiânia

Presidente Narciso explica que esse trabalho sempre rende bons resultados para a população 

O presidente da Câma-
ra de Vereadores de 
Vila Boa, Narciso 

Dourado, tem intensificado as 
articulações junto a deputados es-
taduais, federais e também sena-
dores de Goiás e Distrito Federal 
no sentindo de viabilizar a desti-
nação de emendas parlamentares 
que beneficie o município. Além 
de Narciso, praticamente todos 
os outros oito vereadores tam-
bém intensificaram nos meses de 
agosto e setembro e se estende 
até outubro a busca de emendas 
parlamentares pra ajudar a resol-
ver problemas do dia-a-dia das 
pessoas.  Narciso explica que os 
destinos dos vereadores tem sido 
Brasília e Goiânia, no Congresso 
Nacional, ministérios e assem-
bleia legislativa, onde foram 
encaminhados e protocolados 
vários ofícios e requerimentos, 
com pedidos diversos pra todas 
as áreas. O presidente explica que 
com isso, quem ganha é a popu-

lação, e destaca que o município 
já foi contemplado com diversos 
tratores, implementos, veículos, 

etc. Narciso afirma ainda que es-
sas comitivas, costumam trazer 
bons resultados, ao lembrar que 

cada vereador tem seus contatos 
e sabe do que Vila Boa precisa 
no momento. 

Vereadora de Formosa organiza evento regional com mulheres na política 

Sítio d`Abadia tem
uma das três melhores

administrações 
do Nordeste goiano 
Prefeito Lacerda consegue resolver 
problemas históricos do município 

Em Posse má avalição do 
atual prefeito gera número 

alto de pré-candidatos  
A disputa pela sucessão na Prefeitura de Posse 

já começou com pelo menos 9 pretensos 
candidatos ao cargo de prefeito. 

A Comissão de Defesa 
e Promoção dos Direitos das 
Mulheres do Poder Legislativo 
de Formosa, composta pelos 
vereadores, Almiro Francisco 
Gomes o “Miro Bikes”, Wenner 
Patrick de Sousa e Roberta Brito 
Schwerz Funghetto, organiza 
encontro regional para discutir 

a participação da mulher na 
política. Segundo Roberta, 
única vereadora de Formosa a 
preocupação é a baixa partici-
pação efetiva das mulheres em 
cargos eletivos, tendo apenas 
15% de representatividade na 
Câmara Federal, e 14% no 
Senado, indicie que cai ainda 

mais analisando as câmaras mu-
nicipais atingindo 13,5%. Com 
a aproximação das eleições de 
2020, a comissão irá realizar um 
evento apartidário com o tema 
“A Importância da Mulher na 
Política”, com a participação 
de prefeitas, deputadas, verea-
doras, primeiras-damas e outras 

mulheres com representativida-
de ativa na política. A intenção 
do evento, esclarece Roberta é 
incentivar a participação efetiva 
da mulher na política, abrangen-
do inicialmente todo o Nordeste 
goiano, com expectativa de che-
gar ao maior número de cidades 
no Estado de Goiás.

d polÍtIcA

A disputa eleitoral na se-
gunda maior cidade da região já 
está acirrada mesmo com todos 
sabendo que a eleição só acon-
tece em outubro de 2020. São 
candidatos para todos os gostos 
e interesses, Afirma um morador 
local. Os dois deputados com 
representação na cidade, “Iso 

Moreira” e “Paulo Trabalho”, 
deverão lançar candidatos.  No 
caso de Paulo, seu cunhado De-
métrio, muito pouco conhecido 
no município. O deputado federal 
José Nelto, deverá bancar Márcio 
Passos/Podemos, que com ou 
sem a base de Ronaldo Caiado, 
deverá mesmo ser candidato. 
Outro postulante é o próprio 
prefeito Wilton Barbosa/PSDB, 
que mesmo possuindo uma das 
maiores rejeições da história po-
lítica de Posse, planeja disputar 
a reeleição com o apoio do primo 
e ex-governador José Eliton, que 
deve ser o coordenador de sua 
campanha. Wilton conta também 
com o poder da máquina pública, 
que sempre tem peso nas elei-
ções municipais. Outro possível 
pré-candidato é o empresário e 
radialista Ivon Valente, filiado ao 
DEM, que também pode lançar 
a professora Gilvanice Pereira 
Costa. O médico João Adriano 
tende a ser candidato pelo PSOL 
ou pelo PRB e o produtor rural 
Valdir Baron deve trocar o PSDB 
pelo Solidariedade. A aposta do 
PDT é Solange Valente, mulher 
do vice-prefeito Domingos José 
Minguito Valente Neto, que está 
rompido com o prefeito.

d EFIcIÊNcIA

Ao completar 34 meses no 
comando da prefeitura de Sítio 
d`Abadia o prefeito, Weber 
Reis Lacerda, tem uma das 
melhores avaliações públicas 
da região. Ao lado da prefeita 
Débora Domingues, de São 
João d`Aliança e do prefeito de 
Cabeceiras, Everton Francisco 
de Matos o “Tuta”, Lacerda 
consegue manter em dia todos 
os compromissos da prefeitura. 
Folha de pagamento do funcio-
nalismo público, fornecedores, 
previdência, investimentos, 
manutenção de estradas e toda 
a infraestrutura da saúde e 
educação. A Prefeitura do Sítio 
d`Abadia, têm investindo em 
áreas estratégicas como saúde, 
educação, transportes, social, 
infraestrutura, parte administra-
tiva e nos compromissos fixos. 
Exercendo um segundo manda-
to, após ficar por anos afastado 
da vida pública, Lacerda, voltou 
a administrar o município em 
2017, após vencer as eleições 
em 2016. Sem definir se será 
candidato a reeleição no ano 

que vem o prefeito segue tra-
balhando com sua equipe, se 
viabilizando, se decidir disputar 
em 2020, como um candidato 
praticamente imbatível no Sítio 
d`Abadia.

 Narciso. Presidente

 Vereadores atentos e atuando 

Wenner, Roberta e Debora, prefeita de São João d `Aliança. Importância Mirian, prefeita de Nova Roma com os vereadores. Confirmação  

Com a prefeita de Alvorada, Iolanda. Simpatia 

Ana Paula, prefeita de Buritinópolis. Compromisso

Solange Valente. Pré-candidata 

Prefeito Lacerda. Competência
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d MElhorIAS

d pArcErIA

prefeitura de planaltina de Goiás faz 
investimentos em infraestrutura  

Eleito em 2018 nas 
eleições suplemen-
tares do dia 28 de 

outubro o prefeito Eles Reis 
de Freitas e sua equipe de tra-
balho, têm desenvolvido ações 
para resolver problemas históri-
cos tanto na zona urbana como 
rural. Segundo Reis a prefei-
tura, através das secretarias de 
Transportes, Obras e Infraestru-
tura e também de Urbanismo, 
vem realizado a desobstrução 

de bueiros e o cascalhamento 
de avenidas, além da limpeza 
de todos os campos do Bairro 
Itapoã, canteiros, meio fio e 
roçagem nos bairros e Centro. 
O prefeito lembra que o mu-
nicípio adquiriu a tão sonhada 
usina asfáltica, adquirida pela 
sua gestão nesse ano, com re-
cursos da prefeitura. Segundo 
ele o objetivo é restaurar o 
asfalto em locais da cidade, 
onde há anos, vem causado 

transtorno e prejuízo para con-
dutores de veículos e pedestres. 
Paras Reis, as conquistas são os 
resultados conjuntos da parti-
cipação de toda população que 
paga seus impostos e espera 
por uma melhor qualidade de 
vida. O prefeito esclarece que 
o trabalho de infraestrutura 
no município de Planaltina 
de Goiás, como a limpeza de 
bueiros não era realizada há 14 
anos. Outra frente de trabalho 

desenvolvida pela prefeitura 
são nos chamados “becos”, que 
estão recebendo melhorias. No 
total são 77 “becos” em toda a 
cidade, que estão recebendo 
pavimentação com bloquetes. 
O prefeito Reis o vice-prefeito, 
João Gonçalves de Lima Neto, 
além dos secretários, explicam 
que a população pode solicitar 
na prefeitura a instalação des-
ses bloquetes em locais mais 
precários.

Moro com Caiado e prefeito Reis inauguram
presídio em Planaltina de Goiás Ministro da Cidadania lança

em Cavalcante programa
federal inédito no País

Nos primeiros 9 meses governo Caiado consegue
ser pior do que Marconi no Nordeste goiano 

Sem estradas, pontes e balsa pessoas da região continuam sofrendo com descaso oficial 

d cArÊNcIAS

O Governo Federal, através do Ministério da Cidadania, lançou 
em Cavalcante no dia 14 de setembro o programa “Município Mais 
Cidadão”, que segundo o ministro, Osmar Terra, tem o objetivo de 
beneficiar as regiões mais carentes do País. Ao lado do governador 
Ronaldo Caiado, o ministro explicou que são mais de dez ações 
que envolvem diversas áreas do ministério, como esporte, cultura 
e assistência social, direcionados para aqueles municípios que 
mais precisam. Ele destacou que em parceria com as prefeituras 
e Sistema S a meta é gerar impacto nessas comunidades, com a 
promoção de festivais de música, dança, olimpíadas municipais, 
inclusão das pessoas com deficiência, além de outras iniciativas 
que gerem renda”. Presente na solenidade, a secretária nacional 
de Assistência Social do Ministério da Cidadania, Mariana Neris, 
adiantou que os técnicos da pasta estão fazendo o levantamento 
das vulnerabilidades e demandas da população. “Em setembro já 
entramos com o planejamento. Acreditamos que, até o final deste 
ano, conseguimos liberar os recursos necessários para sanar os 
problemas detectados”, informou. Os prefeitos de Cavalcante, Te-
resina de Goiás, Colinas do Sul, Monte Alegre de Goiás, São João 
d’Aliança, Alto Paraíso e Posse, participaram do evento e foram 
unanimes em dizer que os orçamentos das prefeituras são limitados 
para investimentos nas principais demandas da população. “Quase 
70% das nossas receitas estão comprometidas com a folha de pes-
soal. Por isso, essas intervenções do Estado são importantes para 
nós”, frisou, Débora Domingues, prefeita de São João d `Aliança. 

AÇÕES – Ainda em Cavalcante o ministro, prefeitos e go-
vernador, se reuniram com o diretor-executivo do Instituto Mauro 
Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômico/IMB, Cláudio 
André Gondim, que apresentou dados do Índice Multidimensional 
de Carências das Famílias/IMCF, que averigua quais cidades são 
as mais vulneráveis socialmente. O primeiro diagnóstico do IMB, 
apontou Cavalcante como a cidade mais carente de Goiás. Tam-
bém entraram nesse ranking outros nove municípios: Amaralina, 
Campinaçu, Colinas do Sul, Heitoraí, Matrinchã, Monte Alegre de 
Goiás, Montividiu do Norte, Santa Terezinha de Goiás e Teresina 
de Goiás. Dois coordenadores do Projeto Rondon, o vice-almirante 
Barros Coutinho e o coronel Marcelo Martins, também estiveram 
em Cavalcante. O programa, coordenado pelo Ministério da Defe-
sa, visa o desenvolvimento regional de comunidades carentes por 
meio de intervenções dos universitários brasileiros e das Forças 
Armadas, que promovem oficinas de capacitação nos locais onde 
as operações são desenvolvidas.

Inaugurada no dia 2 de se-
tembro a Unidade Prisional 
Especial de Planaltina de Goiás, 
obra de iniciativa do Governo do 
Estado com recursos do Governo 
Federal. O novo presidio que 
reforça o sistema prisional da 
região, tem capacidade para 388 
presos. O ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Sérgio Moro, 
caracterizou o presídio como 
“modelo” e disse que ele será 
usado para “isolar criminosos 
perigosos”. “A estratégia de 
combate ao crime é assim: tem 
que prender, tirar o criminoso 
de circulação”, disse. O ministro 
defendeu também os investimen-
tos em unidades como esta. “As 
pessoas muitas vezes criticam 
o sistema carcerário, os gastos 
neste sistema. Quanto custa um 
preso no Brasil? Quanto custa 
um criminoso solto?”. A obra 
foi iniciada em maio de 2017 e 
tinha previsão para ser concluída 
em julho do ano passado. Além 

disso, a unidade tinha sido or-
çada em pouco mais de R$ 17 
milhões e acabou custando R$ 
30.287.960,55, provenientes 
de recursos federais do Fundo 
Penitenciário Nacional. O gover-
nador de Goiás, Ronaldo Caiado, 
destacou que o presídio é de 
“segurança máxima” e declarou 
que a unidade funcionará em um 
sistema para exercer maior con-
trole e impedir que criminosos 
detidos comandem a atuação de 
outros criminosos fora. “Vamos 
ter a capacidade de trazer aque-
les presos que hoje fomentam 
o crime de dentro das peniten-
ciárias existentes. Precisamos 
ter um controle real sobre os 
presos, disse Caiado. O prefeito 
Reis destacou o empenho de sua 
gestão em 2013 com a doação 
do terreno para a construção do 
presídio, e também da parceria 
que fez com os vereadores na 
ocasião para os trâmites dessa 
doação.

d DIFIculDADES

Com dois deputados esta-
duais, “Iso Moreira” e “Paulo 
Trabalho”, ambos da base go-
vernista e ainda a presença do 
secretário de Governo Ernesto 
Roller que é de Formosa e tam-
bém conhece as dificuldades do 
Nordeste goiano as condições 
de vida de quem mora na região 
estão piores. Os mesmos pro-
blemas de muitos anos, afirma 
um caminhoneiro, morador de 
Divinópolis de Goiás. Segundo 
ele, ainda não se viu nenhuma 
diferença entre o atual gover-
nador Ronaldo Caiado e o dois 
anteriores, José Eliton e Marconi 
Perillo. “Nossa região continua 
abandonada”, afirma.  Um dos 
exemplos são as condições das 
rodovias estaduais. O Governo 
de Goiás, através da Agên-
cia Goiana de Infraestrutura e 
Transportes/Goinfra, iniciou 

em setembro a manutenção da 
GO-110, entre os municípios de 
Iaciara e São Domingos. Essa 
rodovia, explica um morador 
do Povoado de Água Quente, no 
município de Iaciara e por onde 
passa a rodovia, era para estar 
sendo asfaltada e não apenas” 
patrolada” em um trecho de 
aproximadamente 90 quilôme-
tros. Essa estrada continua em 
péssimo estado de conservação, 

causando transtornos para quem 
precisa dela,  explica o morador.

ABANDONO – Na rodo-
via GO-549, entre Divinópolis 
de Goiás e Campos Belos, que 
está praticamente intransitável 
com muita poeira, buracos e 
pontes com tabuas se soltando 
e muitas prestes a cair. Nestas 
condições, gasta-se uma hora e 
meia para percorrer 30km. Para 
um dos motoristas que utiliza 

as rodovias de terra da região 
é muito perigoso transitar por 
essas estradas e lembra a situa-
ção da balsa sobre o rio Paranã, 
em Nova Roma, que continua 
parada. As pessoas questionam 
como será o período chuvoso 
que está se aproximando, sem 
que nada seja feito nestes locais 
e questionam se a responsabi-
lidade será transferida para as 
prefeituras. 

Recebimento da parte da usina Serviços importantes na cidade Investimentos pesados nas melhorias

Equipes trabalhando Manutenção no dia-a-dia 

Prefeito, ministro e governador 

Serviços são “insatisfatórios” Verdadeiras armadilhas nas estradas

Em Cavalcante presença federal  

Prefeitos e autoridades do Governo de Bolsonaro 

Reconhecimento pelo trabalho

 Importância das perecerias em todos os níveis

Presença do ministro, governador e vice
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d AlIMENtAção

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA 
FORMOSENSE DE FUTEBOL – AAFF 
Pelo presente edital, e pelos poderes a mim conferidos pelo art. 

12 inc. II do Estatuto, CONVOCO a Assembleia Geral da ASSO-
CIAÇÃO ATLÉTICA FORMOSENSE DE FUTEBOL, a realizar-se 
na Rua 2 lotes diversos Setor Industrial (sede da ASSOCIAÇÃO), 
NO DIA 23 DE Setembro de 2019 as 14h30 em primeira convoca-
ção com a presença de no mínimo 1/3 dos associados e as 15h30 
em segunda convocação com qualquer número de presentes 
nos termos do art. 14 §s 1 ° e 2° do Estatuto para deliberar sobre 
os seguintes assuntos: 1. Aprovação do novo estatua social da 
Associação 2. Eleição da Nova Diretoria, do Conselho fiscal e do 
Conselho Deliberativo para o próximo biênio. 3. Apresentação das 
despesas do Terreno de Propriedade da instituição bem como 
despesas contábeis, cartorárias e jurídicas. 4. Deliberação sobre o 
orçamento para o corrente ano bem como ano seguinte. 5. Outros 
assuntos gerais de relevância para a associação. 

Atenciosamente, 

Formosa/GO, 12 de setembro de 2019. 

LUIZ HUMBERTO GONÇALVES GOMES 
PRESIDENTE Interino - AAFF

COOPERATIVA HABITACIONAL DE 
FORMOSA - COHABFOR

Em nome dos cooperados remanescentes da COHABFOR, 
inscrita no NIRE: 52.400001215-7 e CNPJ: 11.190.159/0001-32, 
no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social e diante 
da carência de um presidente eleito, convoca os senhores coo-
perados, que nesta data são em número de 6 cooperados para 
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizado 
na Colonia Agriola Arniqueira, chácara 136 – Brasília/DF, no dia 
(30/09/2019), em primeira convocação às 19:00 horas, com a 
presença de 2/3 dos cooperados, não alcançado, em segunda 
convocação às 20:00 horas, com a presença de metade mais um 
do número total de cooperados e persistindo a falta de quórum 
legal, em terceira e última convocação, às 21:00, com a presença 
mínima de 6 cooperados, a fim de deliberarem sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA:

1. Deliberação sobre a Dissolução da COHABFOR;
2. Eleição de Liquidante(s) e Conselho Fiscal;
Quaisquer assuntos de interesse dos cooperados sem valor 

decisório.

Brasília, 15 de setembro de 2019
_____________________________

Welington da Silva Ferreira
Diretor

CENTRAL DAS MADEIRAS E IRELI ,  CNPJ  Nº 
32.661.594/0001-78, toma publico que RECEBEU  da Supe-
rintendência de Meio Ambiente de Formosa/GO, a LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA  para o Comercio varejista de  de 
madeira e artefatos e fabricação de moveis com predominância de 
madeira,empreendimento localizado no endereço, AV MAESTRO 
JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO Nº 1988, QD. J, LT. 9, JARDIM 
CALIFORNIA, FORMOSA/GO. Não foi determinado Estudo de 
Impacto Ambiental.

Açougues foram autuados e 
fechados com apreensão de 

12 toneladas de carnes 

Após 10 anos sem sarampo no Estado primeiro
caso é confirmado em Alto Paraíso de Goiás

A Agência Goiana de 
Defesa Agropecu-
ária/Agrodefesa, 

realizou em conjunto com o 
Ministério Público, vigilância 
sanitária estadual e municipal e 
polícias Civil e Militar, opera-
ção de fiscalização de açougues 
e casas de carnes em Formosa e 
Cabeceiras.

Na ação os agentes fiscali-
zaram açougues em Formosa, 
Distrito do Bezerra e  Cabecei-
ras. Segundo a Agrodefesa, fo-
ram apreendidas 12.146 quilos 
de carnes inapropriadas para o 
consumo ou sem procedência, 
que foram recolhidas e enter-
radas nos aterros sanitários das 
duas cidades. De acordo com o 
órgão, um açougue em Formosa 
foi interditado, os demais autu-
ados e sujeitos a multa. Houve 
uma prisão em flagrante e foram 
aplicadas multas no valor apro-
ximado de R$ 12 mil. Nos dias 
10 e 12 de setembro, foram ins-
pecionados 28 estabelecimentos 
varejistas e um abatedouro mu-
nicipal. Ainda segundo técnicos 
da Agrodefesa, a fiscalização é 
de rotina e acontece em todo 
Estado. Os produtos encon-
trados irregulares dentro dos 
estabelecimentos, estavam sem 
inspeção, sem rotulagem, com 
prazo de validade vencido, fora 
dos padrões de higiene, dentre 
outros problemas. Do total, 
18 comércios foram autuados 
com ocorrências. O Ministério 
Público informou que os es-
tabelecimentos autuados têm 

a oportunidade de continuar 
trabalhando, após apresenta-
rem defesa e se adequarem às 

normas. De toda forma, eles 
continuarão sendo monitorados 
pela fiscalização local. A ação 

faz parte de uma das operações 
do Programa Goiás Contra a 
Carne Clandestina. 

d SItuAção

O Ministério da Saúde di-
vulgou no início de setembro, 
que além de São Paulo e Rio 
de Janeiro, outros sete estados 
tiveram confirmados casos de 
sarampo: Goiás está entre eles. 
A informação do Ministério é 
que o caso foi registrado em 
Alto Paraíso. Segundo a se-

cretaria de Saúde de Goiânia, 
um outro caso foi registrado na 
capital. Além de Goiás, os esta-
dos de Pernambuco, Maranhão, 
Rio Grande do Norte, Espírito 
Santo, Sergipe, Piauí e Bra-
sília estão na lista. O boletim 
epidemiológico do Ministério 
da Saúde divulgado, trouxe a 

atualização mais recente da 
disseminação do sarampo no 
país, tomando o período de 
19 de maio a 19 de agosto, 
mas não incluiu o DF. Foram 
confirmados 1.680 casos. Mais 
7.487 estão em investigação 
e mil foram descartados após 
análise. Além das oito unidades 
da Federação, Rio de Janeiro, 
Bahia, Paraná e São Paulo tive-
ram casos confirmados na edi-
ção anterior do boletim, com 
dados até o dia 12 de agosto. O 
surto é fortemente concentrado 
no estado de São Paulo, respon-
sável por 1.662 casos, 98,9% 
do total, com ocorrências em 
74 municípios. Depois de São 

Paulo vêm Rio de Janeiro (6 
casos), Pernambuco (4) e o 
Distrito Federal (3). Os demais 
estados até o final de agosto, 
possuíam apenas um episódio 
confirmado cada um. 

 Recolhimento de mercadorias de dentro dos açougues 

Grande quantidade de carne apreendida  Destruição de tudo nos aterros das duas cidades

 A doença é contagiosa
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d SoluçÕES

d cArÊNcIAS

Alto paraíso e São João d `Aliança 
ganham cejusc na comarca

A Comarca de Alto 
Paraíso de Goiás, 
instalou no dia 13 

de setembro o Centro Judici-
ário de Solução de Conflitos 
e Cidadania da Saúde/Cejusc. 
A unidade, no fórum, atende 
demandas nas áreas cível, de 
família e tributária. A inau-
guração do centro, contou  
com coordenador do Nú-
cleo Permanente de Métodos 
Consensuais de Solução de 
Conflitos/Nupemec, do Tri-
bunal de Justiça do Estado de 
Goiás, juiz Romério do Carmo 
Cordeiro; diretor do Foro da 
Comarca de Alto Paraíso, juiz 
Pedro Piazzalunga Cesário 
Pereira; promotor de Justiça, 
Márcio Vieira Villas Boas 
Teixeira de Carvalho, com o 
prefeito, Martinho Mendes da 
Silva; presidente da Câmara 
de Vereadores de Alto Paraíso, 
Carlos José Pereira dos Santos 
e o presidente da Câmara Mu-
nicipal de São João d’Aliança, 

José Gomes de Brito. Romério 
do Carmo, destacou que o Ce-
jusc é uma ferramenta que o 
Judiciário dispõe para alcançar 
a pacificação social. “A conci-
liação é, muitas vezes, a forma 
mais adequada para resolver 
os conflitos. Nem sempre a 
sentença é a melhor solução”, 
enfatizou o juiz. Pedro Pia-
zzalunga salientou que a co-
marca possui, atualmente, um 
processo para cada cidadão. 
O quantitativo de novas ações 
distribuídas mensalmente é de 
80, em média. “A instalação 
do Cejusc trará inegáveis be-
nefícios aos jurisdicionados 
dessa comarca, diminuindo 
consideravelmente o número 
de ações propostas, dando 
uma resolução mais adequada 
para os conflitos, garantindo 
uma prestação jurisdicional 
mais eficiente e colaborando 
assim para a cultura da paz”, 
destacou o diretor do Foro de 
Alto Paraíso.

Um mesmo assassino 
para duas mulheres e 
desfechos diferentes

Pessoas falam de discriminação social da 
PC/DF na investigação dos casos  

Apesar de ter acontecido no Distrito Federal, na cidade de 
Planaltina o crime chocou pessoas de Formosa e toda região. 
Chama a atenção o trabalho da Policia Civil/PC do DF, que ao 
prender o acusado apenas 3 dias após o crime de uma advogada, 
funcionaria do Ministério da Educação, acabou descobrindo 
que essa mesma pessoa também foi o autor de outra morte de 
mulher, ocorrida há três meses na mesma cidade e que estava 
sem solução.  Depois de ser preso e confessar os assassinatos 
da advogada Letícia Curado e da auxiliar de cozinha Genir 
Sousa, Marinesio dos Santos Olinto, 41 anos, foi apontado por 
quatro mulheres como o autor de ataques contra elas. Em ju-
nho, Genir desapareceu em Planaltina, quando também estava 
indo trabalhar. Ela, uma diarista sem estudo e baixa renda, pelo 
que ficou aparente, não recebeu a mesma atenção por parte da 
polícia.  Quase três meses depois, a jovem Letícia desapareceu, 
quando ações de procura nas redes sociais e mídia, chamaram 
a atenção até mesmo de pessoas famosas, fazendo com que a 
polícia se mobilizasse de forma diferente para resolver o caso. 
A delegada Jane Klebia, chefe da 6ª delegacia da PC, explicou 
que no caso da Genir, o mesmo carro foi filmado perto do local 
e fazendo o retorno, na mesma situação que aconteceu na morte 
de Leticia. Para muitas pessoas que moram em Planaltina, se a 
Policia Civil, tivesse dado a mesma atenção no desaparecimento 
da diarista, como deu no da advogada, talvez a vida de Leticia 
não teria sido tirada pelo mesmo assassino. Para muitos, trata-se 
de discriminação social. Filmagens mostram a Blazer de Ma-
rinésio passando e, em cinco minutos, retornando e abordando 
Genir, que entrou no carro. O mesmo método foi utilizado na 
trama contra Leticia. Segundo a delegada o criminoso mata por 
nada. Em ambos os casos ele tentou manter relação sexual com 
as vítimas, tratando-se, segundo a polícia de um psicopata que 
não precisa de motivo para matar. 

Cavalcante continua com os 
piores índices do Estado

d QuEStão

Além de ser o município 
goiano com a maior taxa de 
estupro de vulnerável por mil 
habitantes, Cavalcante também 
apresenta o menor Índice de 
Desenvolvimento Humano/
IDH, conforme dados do Pro-
grama das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento, ligado 
à Organização das Nações 
Unidas/ONU. A população 
também sofre com ausência 
de infraestrutura, mesmo com 
a prefeitura possuindo uma 
das maiores receitas da região. 
Cavalcante é a cidade goiana 
com a maior taxa de estupro 
de vulnerável do Estado.  Se-

gundo dados de 2017 a agos-
to de 2019 da Secretaria de 
Segurança Pública de Goiás, 
período máximo que consta 
no site, o local tem o maior 
índice por mil habitantes - 3,7 
casos. Em Goiânia, a taxa é 
de 0,43. Observando apenas 
2019, Cavalcante também se 
mantém no topo. Os números 
se referem às ocorrências feitas 
via registro de atendimento 
integrado, responsável pelo 
registro único das forças de 
segurança do Estado. O crime 
configura “ter conjunção carnal 
ou praticar ato libidinoso com 
menor de 14 anos”, assim como 

com alguém que não tenha o 
discernimento necessário para 
o ato ou por qualquer pessoa 
que não possa oferecer resis-
tência. A Associação Quilombo 
Kalunga, estima que estejam 
nas 23 comunidades remanes-
centes de quilombos Calunga 
de Cavalcante cerca de 4 mil 
pessoas - ou seja, quase metade 
da população do município, 
que é de 9.709 mil habitantes. 
Os abusos acontecem tanto em 
regiões quilombolas quanto em 
outras áreas rurais ou urbanas. 
Só em 2019, foram registrados 
12 casos de estupro de vulnerá-
vel no município.

 Autoridades do Executivo local e Judiciário fazem a entrega

O assassino confesso e as duas vítimas mais conhecidas 

 Situação das vítimas em Cavalcante é preocupante
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d SucESSo

Formosa passa a ter a sua “Feira da lua” 
 Evento está programado para acontecer uma vez a cada mês na Praça Rui Barbosa  

Em Goiânia a “Fei-
ra da Lua” reali-
zada aos sábados 

no Setor Oeste é considerada 
a segunda maior feira livre 
da capital e oferece varieda-
de de produtos para seus vi-
sitantes e opção de passeio. 
Em Formosa, por iniciativa 
do vereador Wenner Patrick 
e Associação dos Artesãos, 
foi criado um grupo de tra-
balho para proporcionar a 
realização, no sábado, dia 
14 de setembro da primeira 
edição da “Feira da Lua” na 
Praça Rui Barbosa, Centro 
da cidade. Com apoio da pre-
feitura, cerca de 80 feirantes, 
entre artesãos, vendedores 
de gêneros alimentícios, ves-
tuário e plantas, realizaram 
de 16 às 23 horas um encon-
tro de pessoas de todas as 
classes sociais no coração de 
Formosa. Segundo Wenner, 
estas pessoas são capazes 
de movimentar a economia 
local, além de gerar empre-
gos e de proporcionar lazer 
e diversão.  Para ele a “Feira 
da Lua” tem a tendência de 
crescer e se tornar em muito 
pouco tempo mais um pon-
to de turismo em Formosa.  
Apesar de ser a primeira 
edição a feira na principal 
praça, já é a segunda maior 
da cidade, perdendo apenas 
para a feira dos domingos. A 
primeira edição da “Feira da 
Lua” em Formosa, contou a 
participação de moradores 
de todos os bairros e com 
a segurança proporcionada 
pela Guarda Municipal e 
Polícia Militar. O prefeito 
Gustavo Marques, que este-
ve na feira, se comprometeu 
a viabilizar o projeto de re-
ativação da fonte luminosa, 
que já existiu no local. 

Participação de pessoas ligada ao setor

Motivação em torno do trabalho Alegria e envolvimento  

Diversas atividades presentes na feira 


