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n conformidade

Boatos sobre rompimento de barragens
em Buritinópolis eram realmente falsos
Notícias falsas em Buritinópolis, Simolândia e Alvorada do Norte, a respeito da
segurança da barragem de água,
que serve para gerar energia elétrica na região. Essas informações falsas, as chamadas “fake
news”, geradas por pessoas que
não conhecem a realidade das
pequenas centrais hidrelétricas/

PCHs, instaladas no curso do
Rio Buriti, chegaram a causar
medo em moradores das três
cidades. A reportagem do Jornal
Tribuna News, esteve nas barragens, acompanhada por uma
equipe da empresa Rialma S/A,
responsável pelas usinas e teve
acesso aos laudos que atestam
suas seguranças.
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n redenção

Anunciado o maior
investimento na história
do Nordeste goiano

São João d’Aliança deverá receber a partir de 2020
investimentos previstos de 8 bilhões de reais na
instalação da fábrica e da usina fotovoltaica

Vistorias atestam boas condições e conservação em mais de uma década de construção

d corrupção

Operação coordenada por promotores de Justiça abala
seriamente grupo político de Ernesto Roller

Investigações buscam mais provas sobre
ações de improbidade dentro da prefeitura de
Formosa nos dois últimos anos

Prefeita Debora, muito trabalho e busca de recursos para investimento

O anúncio da instalação de um grande consórcio de empresas
no município e a possibilidade de investimento de aproximadamente 2 bilhões de dólares, cerca de 8 bilhões de reais, para
instalação de uma usina fotovoltaica (energia solar) já começam
a mudar a realidade na cidade. A prefeita Débora Domingues
Carvalhêdo Barros, se reuniu com todos os membros do governo
estadual, discutindo o investimento apresentado pela empresa
sul-coreana KSB e pelo grupo de investimentos Enspire Group,
através de parceria com o Governo do Estado de Goiás.
Página 9

Buscas e apreensões nas
casas de pessoas ligadas ao
atual secretário de Governo,
já renderam duas exonerações
no governo de Ronaldo Caiado
e desequilibra o ex-prefeito
Ernesto Roller no ambiente
político do Estado. O Ministério
Público, segue investigando
as ações e a administração do
grupo que comandou a prefeitura de Formosa no período de
2017 e 2018. Das sete pessoas
que tiveram suas residências
vasculhadas por promotores
de justiça e policiais militares,
apenas uma não estava na folha
de pagamento da prefeitura nos
últimos dois anos. Um empresário do ramo de construção
também é alvo das operações.
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d imobiliário

Condomínio precisa esclarecer
real situação antes de
retomar vendas de terrenos

Empreendimento continua gerando dúvidas

Saneago atesta que o condomínio na saída Sul de Formosa, Diamond Ville, continua
com impedimentos técnicos e
ainda não possui viabilidade
de interligação aos sistemas
públicos de esgoto sanitário e
abastecimento de água. Após
o lançamento dos terrenos em
Ernesto. Aguardando o desenrolar

2017 o empreendimento recuou
e agora tenta retomar as vendas
de lotes, com os mesmos problemas que vinha enfrentando.
Antes do final de 2017 o condomínio já havia se tornado
uma dúvida para quem chegou
a comprar e para quem pensava
em adquirir lotes no local.
Página 7

n formosa

Obras na Praça da Feira mudam aspecto no Centro da cidade

Modernidade com estrutura arrojada e comodidade

Obra tem mais de 88 % dos serviços concluídos. Está na fase de acabamento

A prefeitura retomou os trabalhos na Praça da Feira, uma das maiores obras públicas dos últimos anos em Formosa. A cobertura está pronta, com inauguração prevista
para abril ou maio. Segundo o prefeito, Gustavo Marques de Oliveira, os investimentos vão proporcionar aos feirantes e frequentadores um espaço adequado para suas
práticas comerciais e compras.
Página 4

2

n Março/2019

Evidências

Queima

As duas operações, envolvendo 5 promotores de justiça e
um grande aparato policial, realizadas no mês de fevereiro em
Formosa, com alvos funcionários, ex-funcionários da prefeitura
e também um empresário muito ligado ao ex-prefeito Ernesto
Roller, começaram a mostrar a verdade sobre os dois anos em
que Ernesto ficou à frente da prefeitura.

Nas duas últimas eleições para prefeito em Formosa,
os prefeitos, no exercício do mandato, não se viabilizaram
como candidatos à reeleição. Pedro Ivo e Itamar Barreto,
mesmo querendo mais um mandato, não conseguiram sair
candidatos. Os dois tinham rejeições muito grandes.

Grupo

Já vão ser três meses, do ex-prefeito Ernesto Roller,
como secretário do governador em Goiânia e nada para
Formosa. Quando voltou para a capital, Ernesto disse e
repetiu várias vezes que a sua ida iria significar benefícios
para o município. Até agora nem um centavo em obras ou
serviços. Pelo contrário. A coisa em 2019 piorou.

Pessoas da mais alta confiança de Ernesto estão envolvidos
nas investigações do Ministério Público. Luiz Gustavo o “Guto”,
que antes de se transformar em secretário de Finanças do
município, foi chefe de gabinete do então deputado Ernesto
na Alego é um dos principais alvos da procura.

Sobrou

Guto também foi o candidato a deputado estadual de
Ernesto e da prefeitura nas eleições de 2018. Quando perdeu, foi levado junto com o tutor para o governo de Ronaldo
Caiado. Em Goiânia, “Guto” que voltou a ser chefe de gabinete
do agora secretário e o parceiro, Jorge Saad, não ficaram um
mês nos cargos.

Arquiteto

Jorge Saad é o outro homem de confiança de Ernesto, que
está no olho do furacão provocado pelo promotor de justiça,
Douglas Chegury. Na casa de Jorge a busca e apreensão encontrou vários contratos de gaveta, assinados por ele e pessoas
ligadas ao ramo imobiliário da cidade.

Domínio

Outro investigado e alvo de operação é o ex-chefe do controle interno da administração de Ernesto. O sempre comedido
Humberto Marques, que também saiu da prefeitura, junto com
o ex-prefeito, era quem controlava e dava legalidade aos atos.

Papeis

Contratos de gaveta, somas significativas em transações
imobiliárias, com nomes conhecidos da administração anterior,
se mostram como vendedores, compradores e testemunhas.
Documentos e personagens que fazem parte do volume apreendido nas casas dos investigados nas operações “Gaugamela”
e “Queronéia”.

Hábito

Dívida

Rombo

Segundo o
delegado de Polícia Civil, Vytautas
Zumas, encarregado das investigações do furto
realizado dentro
da sala do controle interno da
prefeitura de Formosa, na madrugada do dia 06
de março, não foi
roubado o cofre e
sim o que estava
d e n t ro d e l e . O
secretário de Assuntos Econômicos, Agricultura, Turismo e Meio Ambiente,
Antônio Pimentel (foto), responsável pelo dinheiro gerado
com a venda de ingressos para acesso ao Salto do Itiquira,
sumiu naqueles dias, e não deu explicações. Vytautas disse
que não houve arrombamentos e que o cofre foi aberto de
forma normal.

Nervosa

Ainda sobre o sumiço do conteúdo do cofre, dentro da
Prefeitura de Formosa, que guardava documentos e o dinheiro arrecadado pelo turismo formosense, quem também
têm a obrigação de explicar o que aconteceu é a atual superintendente de Turismo do município e gestora do dinheiro
arrecadado no Itiquira, Amanda Rocha Lima, ex-chefe de
gabinete por dois anos, do ex-prefeito Ernerto Roller.

Conta

A temperatura já está subindo na Câmara de Vereadores
de Formosa. O presidente Edmundo Dourado, deverá dar
várias explicações sobre as suas quatro gestões à frente do
Legislativo formosense e a administração dos 654 mil reais
por mês. Já os ex-presidentes, Luziano Martins e Jurandir
Oliveira, também deverão ser auditados.

Estreia

As duas jovens e “inexperientes” advogadas, recém
formadas, Bianca e Chayane, que foram colocadas na
posição estratégica de chefes da licitação da prefeitura
de Formosa pelo ex-prefeito, levaram um tremendo susto,
quando os promotores e a polícia entraram em suas casas
em busca de provas.

Guarda

Quietas, discretas, mas tremendamente esforçadas e
competentes as promotoras de Justiça,
Caroline Ianhez e Fernanda Balbinot (foto),
são as mulheres do
Ministério Público de
Formosa. Elas têm
auxiliado nas investigações dos possíveis
atos de improbidade
administrativa na
prefeitura local e
são quem também
pedirão à Justiça as prisões, se necessárias.

Sinpref

É claro que nenhum sindicato vai divulgar isso de forma
ampla, mas a contribuição dos trabalhadores para essas
entidades, que deixou de ser obrigatória em novembro de
2017, com a entrada em vigor da modernização trabalhista,
só poderá ser realizada por meio de boleto bancário ou equivalente eletrônico. A Medida Provisória do dia 1º de março desse
ano, assinada pelo presidente Bolsonaro, também proíbe o
desconto, relativo a um dia de trabalho, diretamente na folha
de pagamento do empregado.

Zaqueu

3 vereadores
têm ou ti veram
interesse direto
no aumento salarial dos fiscais
de tributo e fiscais
de obras e posturas de Formosa.
“Professor Rafael”
(foto), tem a mulher fiscal. Eduardo
de Paiva (foto), tem
uma filha fiscal e
Luziano Martins,
tem um cunhado
fiscal. Em fevereiro a matéria foi
votada e aprovada pela maioria na câmara

Mudança

Na câmara de Formosa e na prefeitura também, existem
servidoras e servidores comissionados com até 10 anos de
casa. Para quem não se acostuma com o errado e com o
absurdo, como alguns membros do Ministério Público, essa
prática tem que acabar. Outro método comum em Formosa
é a nomeação de parentes de vereadores em cargos chaves
e comissionados da administração municipal. Aqueles localizados e identificados serão cobrados.
Para quem não sabe, o promotor Douglas (foto), que deu
voz de prisão ao ex-prefeito de Iaciara, Quintino; ao sobrinho do
ex-prefeito de Vila Boa, Junior; além de prender o bispo, José
Ronaldo e seu grupo em Formosa, antes de ser membro do MP
de Goiás, foi agente da Polícia Federal e também delegado de
Polícia Civil de Brasília. Portanto o homem está acostumado
com pressões e bandidos.

Desespero

Vozes de investigados pelo promotor são ouvidas em Formosa, alardeando uma possível transferência de Douglas da
comarca. A verdade é que a independência de um promotor de
justiça é muito grande e a chance dele ser transferido é praticamente zero. Chegury, tem dito até, que poderá se aposentar
na cidade de Ernesto Roller e “Tião Caroço”.

Rol

O corporativismo é muito grande. Como a operação
“Queronéia”, do MP em Formosa, envolveu apreensões em
casas de três advogados, surgiram colegas desses, querendo
defender o indefensável. Formosa clama por justiça.

Tempos

São argumentos e choros. Formosa nunca tinha visto antes em sua história, uma operação envolvendo tanta gente ao
mesmo tempo. Na verdade o que está acontecendo na maior
cidade da região é uma mine “Lava Jato”.

Favoritismo

Vereadores que se dizem influentes e prestigiados pelos
prefeitos e com até 20 empregos na prefeitura, precisam
explicar o motivo disso. O nepotismo rola solto em Formosa.
Edmundo Dourado por exemplo tem vários empregos, entre
eles da sua sobrinha, Elaine, chefe da Policlínica na Lagoa dos Santos. Vereador Bruno Araújo é outro. Sua irmã
Priscila, coordena todos os PSFs de Formosa. São cargos
importantes e estratégicos politicamente.

Suporte

A aula inaugural do Curso de Medicina da UniRV - Câmpus Formosa, foi realizada e está em andamento. E agora?
O que vai mudar na saúde de Formosa. Essa é a pergunta
que deve ser feita.

Suspeitas

Das sete pessoas envolvidas até agora nas investigações do MP, que apuram possíveis desvios de verba pública,
improbidade e esquemas de corrupção dentro da Prefeitura
de Formosa nos anos de 2017 e 2018, apenas duas ainda
estão na folha de pagamento do município. As advogadas
Bianca Valadares e Chayane Gontijo. “Guto Araújo”, Jorge
Saad, Humberto Marques e Eliardo Oliveira, só deixaram
o rastro. Já André Gontijo, esse segundo o MP-GO só contabilizou.

Mega-hertz

Em Formosa acontece uma proliferação de emissoras de
rádio. São três comerciais: 91, 92 e 93 FM e ainda mais quatro
comunitárias FM: Terra, Tucano, Lance e Cerrado, no Distrito do
Bezerra. Sobre as comunitárias, todas operam em frequências
diferentes, quando a lei determina que rádio comunitária, deve
operar dentro de uma mesma frequência para que haja limites
de alcance. Haja ouvintes, anunciantes e fiscalização.

Oculto

João Marcelo Hamú Opa , está na Prefeitura de Formosa
sem apresentar resultados e ganhando um bom salário como
funcionário comissionado, desde janeiro de 2017. Ele, que
mesmo sem nunca ter sido liderança dentro do partido, foi
imposto na presidência do MDB local, pelo mentor e ex-prefeito
Ernesto, perdeu o posto e foi colocado de lado. Hoje, João
Marcelo é o ouvidor da prefeitura e responsável pelo Refiz do
município - programa de refinanciamento de dívidas do contribuinte, que beneficia devedores - duas funções desnecessárias,
que qualquer funcionário concursado pode fazer. Questionado
por muita gente sobre sua necessidade, diante de um salário
que chega a quase 3 mil reais, ele é aquele que vai ficando,
mesmo sem ser necessário. Como ouvidor, sem sala, sem mesa
e sem estrutura, não consegue ouvir e o que ouve não resolve.

Tão

Formosa, que deu a ele no ano pasado, 13.415 votos, não
é a base eleitoral do ex-prefeito e atual deputado estadual “Tião
Caroço”. Em circunstâncias normais o representante legítimo
de determinado município, na assembleia legislativa ou Congresso Nacional, sempre que pode, sai da capital e visita seus
conterrâneos, seja para ouvi-los ou tentar resolver problemas.
Tião não faz isso, depois que assumiu o mandato, desapareceu
da cidade onde nasceu. Sua base é mesmo Goiânia, onde
recebeu apenas 1.079 votos.

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

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

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

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

R$ 2,00
R$ 3,00

Março/2019 n

3

n reconhecimento

“Delegado Waldir” é o deputado federal mais
votado de Goiás nas eleições de 2014 e 2018
Liderança do PSL no Estado e país se programa para ajudar o partido a lançar candidatos
a prefeitos e vereadores em quase todos os municípios

A

pós o delegado de
Polícia Civil do
Estado de Goiás,
Waldir Soares de Oliveira/
PSL, se eleger o deputado federal mais votado do Estado,
nas duas últimas eleições: em
2014, com 274.625 e 2018,
com 274.406 votos o “Delegado Waldir”, se quiser, poderá
disputar o Governo de Goiás
em 2022. Liderança nacional
dentro do partido do presidente
da República, Jair Bolsonaro,
o deputado, parece não estar
satisfeito em ver o Partido
Social Liberal/PSL de Goiás,
ser considerado pelo governo
estadual, como um partido

depois de fazer parte da coligação que elegeu o governador.
O deputado federal, poderá
mudar de rumo a partir do ano
que vem, quando o PSL deverá
lançar candidatos a prefeito e

“Paulo Trabalho” desenvolve mandato
de deputado estadual dando atenção
aos problemas de sua região e Estado

Waldir manteve votação e tem bom trânsito em Brasília

pequeno. Há uma sensação no
PSL goiano em relação a Ronaldo Caiado de que o partido
está sendo tratado como uma

sigla pequena, por não ter sido
contemplado logo no início da
gestão de Caiado com cargos
no primeiro escalão, mesmo

Prefeitura recebe máquina por
meio de emenda federal coletiva

Pedro Chaves e Gustavo. Parceria continua

bancada federal goiana, com intermediação e participação por
meio de emenda parlamentar de
autoria do ex-deputado federal
e atual primeiro suplente de
senador, Pedro Pinheiro Chaves.
Participaram da entrega, além

do prefeito Gustavo Marques
e do ex-deputado, secretários
municipais, vereadores, funcionários públicos e pessoas da
comunidade que estiveram no
local. O prefeito destacou que
Pedro Chaves foi o parlamentar
que na história de Formosa, mais
destinou benefícios para o município. São emendas diversas,
para os mais diferentes setores da
administração ao logo dos anos.
Gustavo agradeceu a Pedro Chaves pela parceria e por mais essa
conquista, afirmando que a nova
máquina, irá atender demandas
nas zonas urbana e rural. Pedro
Chaves destacou seu papel de
representante da região e afirmou que um caminhão também
foi destinado para Formosa, por
meio da bancada federal goiana.

n MEDIDA

Prefeitura de Formosa terá que exonerar
funcionários temporários e realizar
concurso até fevereiro de 2020

O Ministério Público/MP,
recomendou ao prefeito de Formosa, Gustavo Marques, que
promova, no prazo de um ano,
concurso público para preencher
os cargos atualmente ocupados
por servidores temporários, situação que viola a Constituição
Federal. O MP, apurou que foram
realizados vários processos seletivos simplificados para contratação de servidores empregando
critérios puramente subjetivos,
como, por exemplo, uma simples
entrevista. Essas contratações
abrangeram cargos em todas as
áreas, mas, especialmente, as
de educação, saúde e assistência
social. Foi detectado ainda que
os processos seletivos estabeleceram contratação para o prazo
de dois anos prorrogáveis, o que
contraria a legislação federal e estadual. A recomendação expedida
orienta que a prefeitura revogue

objetivo de constituir uma base
política para a disputa de 2022.
“Delegado Waldir” pretende
disputar o Governo do Estado,
sua prioridade, ou mandato de
senador em 2022.

n REPRESENTAÇÃO

n DESTINAÇÃO

A Prefeitura de Formosa,
recebeu na manhã do dia 12 de
março, na Praça Rui Barbosa,
Centro da cidade a entrega de
mais uma retroescavadeira,
adquirida através de parceria
com Governo do Estado e da

vereadores em praticamente
todas as cidades de Goiás,
notadamente nas maiores e
nas médias, incluído Formosa,
Posse e Campos Belos, maiores do Nordeste goiano, com o

Prefeitura deverá seguir recomendação

os atos ilegais identificados. E
ressalta que os servidores que foram contratados para atividades
ou funções próprias ou rotineiras
da administração municipal sem
prévia aprovação em concurso,
deverão ser exonerados, no
mesmo prazo para realização

do concurso, visando garantir
a continuidade dos serviços
públicos. O documento alerta
o gestor que o descumprimento
do que foi recomendado pode
levar à responsabilização pela
prática de ato de improbidade
administrativa.

Eleito em 2018 o deputado
estadual chegou à Assembleia
Legislativa de Goiás/Alego,
como representante do Nordeste
goiano e defensor da região mais
carente do Estado. Com base
eleitoral em Posse, Paulo Cézar
Krauspenhar o “Paulo Trabalho”
líder do PSL no Legislativo estadual, afirma que está empenhado
em apresentar projetos voltados à
saúde e educação. “Mas que também, pretende apresentar vários
outros de amplo interesse social,
ligados à segurança pública e
agronegócio.” “Paulo Trabalho”,
em um dos seus pronunciamentos no Plenário Getulino Artiaga
na Alego, mencionou o elevado
número de casos de dengue no
município de Posse. Segundo
ele, o município registrou mais
de 850 pessoas com dengue e já
é a quarta cidade goiana com o
maior número de casos da doença com três mortes. O deputado
afirmou que essa situação é fruto
do descaso do prefeito, Wilton

Paulo. Representante da região foca o serviço de saúde

Barbosa e do seu secretário de
Saúde e criticou também a precariedade do asfalto e a iluminação. “Paulo Trabalho”, nesse
início de mandato, apresentou
requerimento ao governador,
solicitando que seja instalado
um centro de hemodiálise na
cidade de Posse, para atender o
Nordeste goiano. Solicitou também a instalação de um centro
de tratamento intensivo/CTI no
Hospital Municipal de Posse e

abriu mão do valor equivalente
ao auxilio moradia que os deputados recebem mensalmente,
para doar a instituições carentes
do interior. Ele também protocolou projeto que visa alterar
um trecho da lei que tem impedido que algumas entidades
de estudantes possam concorrer
a membro titular do Conselho
Estadual de Educação, além de
votar pelo fim da terceira classe
na segurança pública do Estado.

n REALIDADE

“Tião Caroço” está apagado
como deputado estadual

O ex-prefeito e atual deputado estadual não é mais visto em Formosa
A classe política de
Formosa começou o ano
de 2019 com forte desgaste junto ao eleitorado
e à comunidade local. Um
dos exemplos é a fraca
atuação do ex-prefeito e
deputado estadual, Sebastião Monteiro Guimaraes
Filho o “Tião Caroço”
na Assembleia Legislativa de Goiás. Eleito em
2018, com 31.407 votos,
dos quais, 13.415, foram
dados pelos formosenses,
fizeram de “Tião” o deputado estadual mais votado
no município nas últimas
eleições. O ex-prefeito,
já assumiu o cargo no dia
1º de fevereiro de forma
apagada e sem nenhum
tipo de manifestação a
favor de Formosa. Para
alguns membros de seu grupo
político, ele chega a afirmar que
esperava muito mais de Formosa,
achando pouco os mais de 13 mil
votos recebidos. Tião Caroço”
do PSDB, companheiro e amigo

Deputado sem atenção ao eleitorado

dos ex-governadores Marconi
Perillo e José Eliton, está agora na
oposição ao governo de Ronaldo
Caiado e segundo pessoas ligadas
a ele, pouco ou nada vai poder fazer pelos formosenses. Com isso

a cidade e o município,
continuam esquecidos
pelas autoridades estaduais, que dependeram dos
votos para alcançarem os
mandatos e os cargos na
capital do estado.
CALADO – Sobre
os escândalos e as investigações em andamento,
desenvolvidas pelo Ministério Público/MP da
Comarca de Formosa,
muita gente tem questionado o fato do deputado
não se pronunciar sobre
o assunto. Os desdobramentos das investigações
de fortes suspeitas e evidências já encontradas
pelo MP, de esquema de
corrupção dentro da prefeitura nos anos de 2017 e
2018, ainda não foram suficientes para o parlamentar, que
se apresenta em Goiânia como o
representante de Formosa, se posicionar a respeito. O formosense
está achando estranho o silêncio
de “Tião”.

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

Prefeito diz que obras da feira coberta foram
retomadas e só param quando estiverem prontas
Cobertura está feita e a entrega definitiva para a população deverá acontecer em abril ou maio

Espaço para comercialização com estrutura pública

A

pós um período parados, que incluiu o
final do ano passado e
início de 2019 a prefeitura retomou
os trabalhos na Praça da Feira, no
Centro da cidade, uma das maiores
obras públicas dos últimos anos em
Formosa, com estruturação, cober-

Prefeitura entra na reta final da obra

tura e modernização do canteiro
central da feira livre. Os recursos
destinados pelo Ministério da
Integração Nacional e pela Superintendência de Desenvolvimento
do Centro-Oeste/Sudeco, estão
sendo investidos para proporcionar
aos feirantes e frequentadores um

espaço adequado para suas práticas
comerciais e compras. A obra já
está coberta e segundo o prefeito Gustavo Marques, deverá ser
inaugurada em abril ou maio desse
ano. Gustavo destaca que se trata
de uma nova feira, coberta e com
melhores instalações e condições

Mudança é impressionante no local

de atendimento à população. Ele
explica que a paralização das obras,
fugiu do controle de sua administração, e que assim que tomou “pé”
da situação e conseguiu resolver as
pendências a empresa construtora
voltou a trabalhar e que agora só
param quando forem concluídas.

d trabalho

Melhorias significativas na praça

d atividades

Superintendência de
Esporte lança calendário
esportivo 2019

Gustavo afirma que Saúde de Formosa precisa melhorar
Prefeito trocou secretário e espera avanços na cidade e distritos.
Cerca de 12 mil alunos sertão atendidos pelo Programa “Saúde nas Escolas”

Gustavo. “Vamos à frente”
Visitas e benefícios

Prefeito e secretário com equipe

Estrutura para atendimentos móveis

O Prefeito de Formosa, Gustavo Marques, nomeou no dia 22 de
fevereiro o administrador, Breno
José Prado de Miranda, secretário
municipal de Saúde. Breno Miranda é formado em Administração
com especialização em Administração Hospitalar, Gestão de Pessoas e
Saúde Pública. Trabalha há 16 anos
na área da saúde. Foi administrador
hospitalar em Campo Verde/MT e
na cidade de Salto/SP. Em Catalão/
GO, administrou o Hospital Materno Infantil. Segundo Gustavo, a sua
administração sabe das dificuldades
enfrentadas pelo setor da saúde pública no município. Ele lembra que

Prefeito e secretário com equipe

A Prefeitura de Formosa,
por meio da Superintendência de
Esporte, lançou o Calendário Esportivo 2019. O prefeito Gustavo
Marques ao reforçar seu apoio
e compromisso com o esporte,

afirmou que a sua administração
tem preocupação com o desenvolvimento da pratica esportiva na
cidade e nos distritos e que dentro
das possibilidades financeiras da
prefeitura, investirá cada vez mais
nessa prática. O calendário traz
este ano novidades, como a “Caravana Esporte do Bem” e o Programa “Brincando com Esporte”,
além do apoio às atividades realizadas pela comunidade esportiva
contempladas no calendário. O
atleta formosense e superintendente de Esportes do município,
João Teixeira dos Santos, popular
“Caburé”, destacou que o atendimento, com incentivo esportivo
às crianças, adolescentes, adultos,
idosos e pessoas com deficiência
continua, além da valorização à
diversidade cultural e às práticas
esportivas e de lazer.

Prefeito e primeira dama com crianças atendidas

está se empenhado para que essa
realidade possa ser mudada e que
a mudança de secretário vai ajudar.
Em fevereiro o prefeito, acompanhado por Breno e pela primeira
dama e secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho, Caroline
Marques, estiveram na Unidade de
Pronto Atendimento/UPA, para a
entrega de equipamentos que estão
sendo utilizados no atendimento à
população. Foram duas macas, um
desfibrilador e um eletrocardiógrafo, reforçando, segundo Gustavo
o excelente trabalho que a UPA
está realizando, se destacando na
região do Entorno de Brasília, pela

estrutura que oferece à população
em atendimento infantil. Ele agradeceu e parabenizou toda a equipe
pela dedicação e trabalho em tornar a unidade uma referência. No
Hospital Municipal de Formosa a
administração investiu e a unidade
de saúde recebeu novos equipamentos para utilização nas três salas
cirúrgicas e na sala de recuperação.
ATENDIMENTOS - A prefeitura também desenvolve o Programa “Saúde no Campo”, projeto
que visa levar atendimentos em diversas áreas para a população rural,
através da unidade móvel de saúde.
Além disso o Programa “Saúde nas

d conquista

Escolas”, que oferece atendimento
odontológico para crianças matriculadas na rede municipal de ensino. No dia 11 de março, na Escola
Municipal Eduardo de Souza Lobo,
no Bairro Padre José a prefeitura
lançou a edição 2019 do “Saúde nas
Escolas”, por meio das secretarias
de Saúde e Educação. Segundo o
prefeito, cerca de 12 mil crianças
serão atendidas pelo programa, em
um cronograma que atenderá creches e escolas municipais. Levando
serviços de triagem e atendimento
odontológico, palestras, orientação
nutricional e atualização do cartão
de vacina.

“Caburé”. “Estamos trabalhando”

Comunidade esportiva com atividades

d necessidade

Questão fundiária avança em Formosa Prefeitura retoma serviço de limpeza
Moradores passam a receber as escrituras de seus imóveis
urbana na cidade e distritos

Prefeito vai às casas com documentos

Formosa possui diversos setores sem regularização fundiária,
com uma população ainda insegura
quanto a posse de suas propriedades. A prefeitura tenta regularizar a
situação, viabilizando o Programa
“Legaliza Formosa”, na tentativa

de proporcionar aos moradores
o direito real de propriedade dos
seus imóveis. O prefeito Gustavo
Marques, tem dado andamento
ao projeto e entregou no mês de
fevereiro para moradores do Setor
Bosque II, escrituras de diversas

Moradores com sonhos realizados

casas, atendendo pessoas que há
anos aguardavam esse benefício.
Ele explica que com essa ação a
prefeitura conclui o processo da
primeira etapa de regularização
fundiária no setor. Outro local de
Formosa, que está sendo atendido
pelo programa é o Jardim Pantanal,
que recebe a 3ª etapa de sua regularização fundiária, com as pessoas
recebendo em suas casas as equipes técnicas para preencherem o
questionário, como primeiro passo
para receber a escritura definitiva
do imóvel. Outros setores, como
o Imperatriz ou “Cascalheira”, na
saída Sul da cidade, nas proximidades da estátua do Cristo, está em
fase adiantada de procedimento,
para que os moradores também
possam receber suas titularidades,
nesse caso, numa parceria com a
empresa imobiliária, proprietária
dos terrenos.

Escrituras entregues sem custo

Vias públicas estão sendo trabalhadas

Mesmo com o período chuvoso dos meses de fevereiro e março
a Prefeitura de Formosa, vem
realizando nos espaços públicos
um trabalho de limpeza urbana e
substituição de lâmpadas da iluminação pública. As ações começaram pelo Jardim Planalto e segundo
o secretário de Infraestrutura e
Transportes, Genedir Ribas, irá percorrer todos os bairros da cidade de
acordo com cronograma elaborado.
Genedir, afirma que as dificuldades
são muitas, mas com empenho,
esforço e parcerias a prefeitura irá
buscar as melhores soluções para
município. O prefeito Gustavo
Marques afirmou que começou
as ações de limpeza e iluminação
pública, que são uma das maiores
necessidades do município no
momento e que essa força tarefa se
estenderá por toda cidade, sempre

Praças e avenidas limpas

de bairro em bairro. Ele destacou
que a prefeitura está trabalhando
também nos distritos, com limpeza
de praças, vias públicas, escola e
posto de saúde, começando pelo
JK, que recebeu a perfuração de
um poço semi-artesiano, com vazão estimada de 70 mil litros/hora,
dos quais 35 mil litros/hora, serão
utilizados de maneira direta no

sistema de distribuição. Na cidade
as principais avenidas estão sendo
trabalhadas. Genedir explica que a
prefeitura também tem desenvolvido ações na zona rural, com reparos
de pontes e instalação de redes de
abastecimento de água e construção
de reservatório com capacidade
de 200 mil litros para beneficiar
famílias de 47 chácaras no Brejão.

Distritos estão no cronograma de melhorias
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d corrupção

Pessoas ligadas a Ernesto Roller e a administração do
ex-prefeito são alvos de duas operações do MP em Formosa
Buscas e apreensões na prefeitura e nas casas de sete pessoas buscam indícios e provas de
desvio de dinheiro público e improbidade administrativa

Jorge, responsável por Obras em 2017 e 2018

“Guto”. Pagamentos sob suspeitas

d CONSTATAÇÃO

C

Já se sabe que dinheiro para uma etapa de “tapa
buracos” nas ruas de Formosa foi desviado para
outros fins. São quase 500 mil reais em apenas
um contrato com a empresa Mult X

Prefeitura é o alvo das investigações do MP

om autorização da
Justiça da Comarca
de Formosa, o Ministério Público de Goiás/MP-GO, realizou em fevereiro duas
operações de busca e apreensão
nas casas de pessoas que participaram da administração do
ex-prefeito Ernesto Roller nos
anos de 2017 e 2018 e também
na prefeitura - “Gaugamela”
e “Queronéia”. Na primeira
etapa, promotores de justiça,
acompanhados pela Polícia
Militar, entraram na casa de
Luiz Gustavo Nunes de Araújo,
O “Guto Araújo”, ex-secretário
de Finanças do município, ex-candidato a deputado estadual,
que chegou a ocupar o cargo de
chefe de gabinete de Ernesto na
secretária de Governo/Segov,
em Goiânia. Entraram também
na casa do ex-superintendente
de Obras de Formosa, Jorge
Saad Neto, que ocupava cargo

Atual prefeito Gustavo Marques está fora das acusações. Tudo
recai sobre a administração do ex-prefeito em 2017 e 2018

Empresa de Formosa segundo o MP fazia a conexão

de superintendente executivo
no Governo do Estado, junto à
Segov e ainda na casa do dono
da empresa Mult X, André Gontijo, empresário muito ligado ao
secretário de governo. Segundo
o promotor de Justiça Douglas
Roberto Ribeiro de Magalhães
Chegury, coordenador das operações o motivo das buscas e
apreensões foi o desvio já com-

provado de dinheiro público,
pago pela Prefeitura de Formosa
à Mult X – empresa beneficiada
com inúmeros contratos na
administração de Ernesto - sem
que serviços fossem prestados.
O dinheiro, segundo o promotor, possivelmente foi utilizado
no financiamento da campanha
política de “Guto Araújo” e no
enriquecimento ilícito.

O dinheiro que seria usado
para uma etapa de operação
“tapa buracos” das ruas e avenidas de Formosa no final do ano
passado, foi desviado. O serviço
não foi feito e hoje o formosente
sofre com a difícil situação do
trânsito na cidade, onde algumas ruas já estão intransitáveis.
A tese do promotor de Justiça,
Douglas Chegury, um dos coor-

denadores da investigação que
apura o desvio do dinheiro é a
de que os quase meio milhão de
reais desviados da Prefeitura de
Formosa em apenas um contrato
com a empresa Mult X, durante
o mandato de Ernesto Roller,
foram gastos na campanha
a deputado estadual, do seu
ex-secretário de finanças e ex-chefe de gabinete na secretaria

de Governo em Goiânia, “Guto
Araújo”. O resultado das buscas
e apreensões realizadas nas casas dos investigados ainda não
foi divulgada totalmente, mas o
que já se sabe é que os possíveis
desvios de dinheiro público do
município não ficaram restritos
a apenas um contrato e que a
soma de recursos pode chegar
aos milhões de reais.

d REDES

Investigações do MP-GO em Formosa
continuam na prefeitura com possíveis
desdobramentos na câmara de vereadores
Promotores querem encerrar logo as investigações que apuram
atos de corrupção no poder público municipal

Câmara não está fora das investigações

Na segunda etapa das investigações em andamento no
âmbito do Ministério Público
do Estado de Goiás/MP-GO
as buscas e apreensões foram
feitas nas casas de duas advogadas, Bianca Castro Valadares
e Chayane de Melo Gontijo,
duas ex-presidentes da comissão de licitação e funcionárias
comissionadas da prefeitura de
Formosa e ainda nas casas de
dois ex-funcionários, Humberto
Marques, ex-controlador interno e Eliardo Oliveira, ex-gestor

do Executivo. Os quatro, são alvos de investigação pela prática,
em tese, de atos de improbidade
administrativa consistente em
desvio de recursos públicos em
fraudes de licitações e contratos
administrativos no período de
2017 e 2018. Douglas Chegury,
coordenador da investigação,
promotor auxiliar na 6ª promotoria, que tem entre as atribuições a defesa do patrimônio

público e titular da Promotoria
do Júri e Execução Penal da
Comarca de Formosa, contou
nas duas operações com os
trabalhos das promotoras de justiça, Caroline Ianhez e Fernanda
Balbinot e auxílio dos promotores de Campos Belos, Bernardo
Fraya e de Posse, Frederico Machado. Outro desdobramento
das investigações em curso, são
os indícios de improbidade administrativa também na câmara
de vereadores. Nesse sentido,
o MP-GO deverá concentrar
forças para que pessoas ligadas
ao Poder Legislativo do município, também sejam ouvidas.
Segundo Douglas o MP não
vai ficar “enrolando” para dar
um desfecho a esse caso e nem
atrapalhando o desempenho da
administração pública. O objetivo é investigar, apurar e se
constatadas as irregularidades,
julgar e punir os culpados.

Ministério Público tem dias agitados

Vias com problemas estruturais e causando transtornos

Ruas intransitáveis na cidade

d audácia

PC diz que dinheiro sumiu de
cofre da prefeitura em Formosa
Delegado disse ao prefeito Gustavo Marques que a polícia
resolveria o caso em pouco tempo

O prefeito de Formosa,
Gustavo Marques de Oliveira,
informou, por meio de nota de
esclarecimento, emitida por sua
assessoria de imprensa, que na
madrugada do dia 06 de março, a
prefeitura foi vítima de um furto.
Que uma quantia em dinheiro
foi levada do cofre, onde era
mantida a arrecadação do fim
de semana de Carnaval do Salto
do Itiquira. A nota diz que não
houve arrombamento e que a
Polícia Civil/PC, foi acionada
e trabalha para elucidar o caso.
O delegado Vytautas Zumas,
primeiro encarregado das investigações do furto, realizado
na sala do controle interno da
prefeitura, esclarece que o cofre
não foi levado, apenas o seu conteúdo e que o valor em dinheiro
informado foi de R$ 15.530.
Ele disse também que o cofre
foi aberto de forma normal. Os
responsáveis pela guarda do dinheiro arrecadado com a venda

Amanda. Salário de R$ 3.831,08 como superintendente

de pulseiras de acesso ao Salto
do Itiquira, secretário municipal de Assuntos Econômicos,
Agricultura, Turismo e Meio
Ambiente, Antônio Pimentel e
a superintendente de Turismo,
Amanda Rocha Lima, não se

pronunciaram sobre o assunto.
O valor chegou à prefeitura na
tarde de terça feira, dia 5 e o
boletim de ocorrência na PC
só foi registrado na manhã de
quinta-feira, após funcionários
sentirem falta do dinheiro.
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d CONFORMIDADE

Presidente da OAB de Formosa faz visita no MP em
apoio aos promotores que coordenam operações
do Ministério Público do Estado
de Goiás/MP-GO, em Formosa,
realizando visita de cortesia
aos promotores de Justiça,
Douglas Chegury e Fernanda
Balbinot, coordenadores das
operações de buscas e apreensões, Gaugamela e Queronéia,
deflagradas em fevereiro pelo
MP-GO com apoio da Polícia
Militar. As ações aconteceram
na prefeitura e residências de
pessoas investigadas pelas
possíveis práticas de atos de im-

probidade administrativa entre
2017 e 2018. O presidente da
subseção foi recebido pelos dois
promotores e ouviram de Marco
Aurélio, que a OAB combate a
corrupção e a impunidade, mas
também não se furta em criticar
violações da Constituição, em
especial do direito de defesa.
Ele disse ainda que apoia todas
as investigações e que as denúncias sejam averiguadas sempre
dentro do paradigma constitucional e processo legal e que

uma vez concluídas e se comprovado que houve o crime, que
as pessoas sejas punidas dentro
da legalidade. Douglas explicou
ser importante a manifestação
da Subseção da OAB de Formosa, em apoio ao trabalho que
está sendo feito pelo MP-GO e
afirmou que toda a investigação
envolvendo agentes públicos,
ex-agentes e empresários, corre
e continuará correndo dentro do
que estabelece a Constituição
Federal.

d atraso

Ineficiência de promotor em Formosa pode
ter causado vários prejuízos ao município
João Paulo, ex-titular da 6ª promotoria, que tem entre as
atribuições a defesa do patrimônio público, não dava andamento
às denúncias e procedimentos que chegavam à sua mesa

M

Marco Aurélio, Fernanda e Douglas. Sintonia

otivada pelas
denúncias de má
administração de
recursos públicos no município

a Ordem dos Advogados do
Brasil, por meio da Subseção de
Formosa, segundo o presidente,
Marco Aurélio Basso de Matos

Azevedo, se manifesta a favor
e apoia as ações que objetivam
combater a corrupção na região.
Marco Aurélio, esteve no prédio

d RECONHECIMENTO

Vertinho em nome do Rotary tem recebido
homenagens em Goiás, Tocantins e DF

João Paulo. Trabalho vira alvo de relatório negativo

Câmara de Goiânia. Homenagem ao trabalho da entidade

Vertinho. Cargo de governador

Reconhecimento ao Rotary no Estado

Em Anápolis, reconhecimento

O contabilista, Vertinho de
Oliveira, governador do Rotary Club do Distrito 4530, que
abrange os estados de Goiás e
Tocantins e ainda o Distrito Federal, representante de Formosa
em um das mais conceituadas e
respeitadas entidades de assistência social do mundo, tem fortalecido o trabalho dos membros
do Rotary, desde que assumiu
o cargo em 2018. Vertinho, explica que são mais de 113 anos
de atuação e cerca de 1 milhão
e 350 mil rotarianos no mundo
e que hoje o Rotary é a maior
instituição não governamental
do planeta. Esse reconhecimento social, tem rendido visitas
importantes e homenagens de
diversos setores da sociedade.
Nesse ano o governador, em
nome do Rotary, participou na
Câmara Municipal de Goiânia,
de sessão especial em comemoração aos 114 anos da entidade,
recebendo o diploma de honra
ao mérito, concedido pela casa
de leis da capital goiana. Na
Câmara de Anápolis, Vertinho
também foi homenageado no
final de fevereiro, em reconhecimento aos serviços rotários, e
participou de sessão para a entrega do título pelos vereadores.

As recentes investigações
e operações de buscas e apreensões desencadeadas pelo
Ministério Público do Estado
de Goiás/MP-GO, através da
6ª Promotoria de Justiça da Comarca de Formosa, na prefeitura
e nas casas de funcionários e
ex-funcionários públicos do
município, comprovam e validam o extenso comunicado,
com data do dia 6 de fevereiro,
elaborado pela promotora de
Justiça, Caroline Ianez, sobre a
atuação do promotor de justiça,
João Paulo Cândido dos Santos
Oliveira. Caroline, que ficou
como substituta na 6ª promotoria, no mês de janeiro de 2019,
emitiu relatório encaminhado ao
corregedor geral de justiça do
MP-GO, Sérgio Abinagem Serrano, comunicando a situação
em que encontrou os serviços

na promotoria, antes ocupada
por João Paulo, por mais de
quatro anos. No documento a
promotora destaca que quando
assumiu os trabalhos como
substituta no dia 7 de janeiro
desse ano a 6ª promotoria, estava
com os procedimentos extrajudiciais praticamente todos
fora do prazo e com a maioria
dos feitos sem andamento há
mais de 180 dias e também
procedimentos paralisados por
João Paulo há mais de um ano.
Ela explica que ao assumir, a
unidade ministerial contava
com pelo menos 133 notícias de
fatos vencidas e em andamento.
Além disso, 56 inquéritos civis
públicos e 41 procedimentos
administrativos, todos fora dos
prazos. Caroline ainda expõem
no documento a inexistência de
ofícios respondidos, para serem

juntados nos procedimentos extrajudiciais respectivos, datados
de até quatro meses anteriores ao
levantamento e que estes foram
encontrados em local impróprio.
O documento enviado à corregedoria do MP-GO, compromete
ainda mais o promotor, que
durante a sua passagem pela promotoria de defesa do patrimônio
público em Formosa, conseguiu
criar desentendimentos com a
comunidade advocatícia local e
também com parte da imprensa.
João Paulo, que continua no MP
em Formosa, respondendo pela
7ª Promotoria, se acostumou a
formular queixas na Polícia Civil, determinando a abertura de
termos circunstanciais de ocorrências/TCO, sobre o trabalho
desenvolvido por profissionais
da imprensa e também contra
advogados.

d necessidade

Produtor de Cabeceiras recupera
trecho de estrada estadual
com recursos próprios

Arno Weis viu a importância de melhorar as condições da GO 346
Proprietário de uma faixa de
terra com aproximadamente 7
quilômetros às margens da Rodovia GO 346, que liga a Rodovia
BR 020 à cidade de Cabeceiras, o
produtor rural, Arno Bruno Weis,
resolveu investir na conservação
da estrada estadual e realizar ele
mesmo um serviço de recuperação. Por conta própria, conseguiu
fazer a conservação de quase todos os 7 quilômetros que passam
pela fazenda no município de
Cabeceiras, nessa rodovia que é
de responsabilidade do Governo
do Estado e considerada uma das
principais vias de escoamento de
grãos produzidos na região, com
grande número de carretas. Arno,
que é presidente do Sindicato
Rural de Cabeceiras, resolveu
utilizar os próprios recursos para
melhorar a estrada e impedir que
o transporte seja prejudicado.
Arno destaca que seu trabalho
não é para se sobressair aos demais produtores, mas que a sua

Arno.Trabalho individual de recuperação

iniciativa possa servir como um
benefício para todos e que sirva
ainda de exemplo para outros
produtores rurais que necessitam
dessa rodovia para transportar
seus produtos. A Agência Goiana
de Infraestrutura e Transportes/ Goinfra, antiga Agetop,
responsável pela manutenção
da rodovia, não se pronunciou
sobre a restauração feita pelo
produtor até a publicação desta
reportagem.
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d ASSISTÊNCIA

Núcleo de Práticas Jurídicas
da Iesgo é gratuito e eficiente

Faculdade disponibiliza há 12 anos atendimentos advocatícios para população carente

R

esponsável pelo mais
eficiente e reconhecido ensino superior de
Formosa e da região, nos estados
de Goiás e Minas Gerais as Faculdades Iesgo, vem desde 2007 nutrindo o mercado de trabalho com
profissionais da área de Direito, que
hoje desenvolvem suas atividades
nas mais diversas áreas de atuação.
O Curso de Direito da instituição,
que forma a cada ano homens e
mulheres capacitados para o dia-a-dia do trabalho jurídico, tem na
estrutura da entidade o Núcleo de
Práticas Jurídicas/NPJ, inaugurado
em agosto de 2007, quando os
alunos da primeira turma de direito
das Faculdades IESGO, iniciaram
o estágio obrigatório. Segundo

Marcelo Oliveira de Almeida,
advogado e coordenador do NPJ,
desde o início os mantenedores da
Iesgo priorizaram o núcleo, que
hoje possui uma grande estrutura,
que se assemelha a um escritório
de advocacia. No local, os acadêmicos de Direito, a partir do 7º
semestre, colocam em prática os
ensinamentos teóricos de sala de
aula, promovendo ações reais, nas
áreas de família, cível, criminal e
trabalhista, todos orientados por
experientes advogados especialistas que são os responsáveis pelo
trabalho.
Marcelo esclarece que O NPJ
desenvolve relevante trabalho
social, atendendo a comunidade
carente de Formosa, ajuizando

Marcelo. Coordenador das práticas

Espaço apropriado para atendimentos

Estrutura montada para a solução de problemas

d MERCADO

Tatersal de Leilões William Nessralla e Grupo
4 Irmãos chegam ao 6ª ano mantendo a
tradição pecuária de Formosa e região

O núcleo funciona preparando e auxiliando

ações de alimentos, divórcio, investigação de paternidade, guarda
e responsabilidade, inventários de
bens de pequeno valor e realiza
defesa em processos criminais
quando nomeados pelo juízo, ações
trabalhista de pequeno valor. O
coordenador diz também que as
pessoas assistidas pelo núcleo,
passam por triagem, onde é verificado se cumprem os requisitos,
uma vez que o atendimento é feito
para quem tem situação de carência financeira. Entre os critérios,
estão a necessidade da pessoa não

possuir renda superior a dois salários mínimos, não possuir grande
patrimônio e ser hipossuficiente
juridicamente. Atualmente o NPJ
possui mais de 1.500 processos
ativos.
Serviço:
Faculdades Iesgo
Núcleo de Práticas Jurídicas
Segunda a sexta feira
08:00 as 11:00 / 14:00 as 17:00
Tel: 61 3642 1900
Formosa/GO

d REALIDADE

Documento emitido
pela Saneago
atesta que Diamond
Ville continua com
impedimentos técnicos

Condomínio na saída Sul de Formosa
ainda não possui viabilidade de
interligação aos sistemas públicos de
esgoto sanitário e abastecimento de água.
William Júnior. Leilões na região

Pelas mãos do produtor
rural, empresário e leiloeiro,
William Nessralla Júnior e sua
família, irmãos e mãe a WN
Leilões, instalado no Rancho 4
Irmãos em Formosa, consegue
manter viva uma tradição de
séculos da cidade e região. O
tatersal, localizado a cerca de 3
quilômetros do centro de Formosa, se transformou em polo
regional de comercialização de
gado e uma das referências no
Estado, como local de transa-

ções comerciais envolvendo a
pecuária. No final de fevereiro
o Tatersal de Leilões William
Nessralla e o Rancho 4 Irmãos
completaram seis anos de atividades. Para comemorar a data a
família Nessralla, reuniu mais
uma vez os principais criadores, vendedores e compradores
de gado da região, utilizando
a tecnologia da internet, para
comercializar quase duas mil
cabeças, dando exemplo de
venda com agilidade e excelente

Parte da equipe de manejo

média. A batida do martelo do
leiloeiro Anderson Lima, durou pouco mais de 4 horas e o
sucesso do leilão comprovou a
qualidade da seleção de ponta
feita por William Júnior e Danilo Nessralla, titulares do rancho.
A marca 4 Irmãos já se tornou
referência em Formosa, cidade
que surgiu com a venda de gado
no século XVIII e hoje mantem
a tradição histórica da 9ª cidade
de Goiás. Os leilões da WN que
são acompanhados na região

e no país, chegou em Campos
Belos, onde, dentro de uma parceria com o sindicato rural local,
realiza desde janeiro desse ano
leilões periódicos no parque de
exposições da entidade.
Serviço:
Rancho 4 irmãos
tatersalwness@gmail.com
GO 430 - Km 03 / Saída
para Planaltina - GO
Telefone: (61) 99602-3351
Formosa-GO

Leiloeiro com equipe profissional

Recito do leilão sempre prestigiado

Criadores e compradores do setor

Seis anos de negócios

Condomínio fica em um das entradas da cidade

Após o lançamento das
vendas de terrenos, com a presença de cantor sertanejo, na
casa noturna mais requintada
de Formosa em agosto de 2017
o empreendimento Diamond
Ville, na entrada Sul da cidade,
recuou e agora tenta retomar o
esquema de vendas de lotes,
com os mesmos problemas
que vinha enfrentando. Antes
do final de 2017 o condomínio
já havia se tornado uma dúvida
para quem chegou a comprar e
para quem pensava em adquirir
lotes no local. Naquele ano,
os representantes do Diamond
Ville, foram obrigados a firmar
com o Ministério Público/MP
local e prefeitura, um Termo de
Ajuste de Conduta/TAC. Nesse
termo a empresa se comprometeu, com obrigação de fazer e
apresentar à Saneago e ao MP,
no prazo de 60 dias a contar da
data de 27 de julho daquele ano
o projeto com as alternativas
de destinação final do esgoto
sanitário do empreendimento.
Além disso, outra cláusula do
TAC, obriga a empresa a comprovar a aprovação do projeto
da rede de abastecimento de

água pela Saneago. Passados
quase dois anos desde que foi
lançado o Diamond Ville, segundo Atestado de Viabilidade
Técnica e Operacional/AVTO,
emitido no final de fevereiro
desse ano, tem parecer apresentado pela Saneago, de que
não existe viabilidade para
interligação deste empreendimento ao sistema público de
esgotamento sanitário e nem
ao sistema público de abastecimento de água. O AVTO,
se tornou um documento importante porque é requerido
pelas prefeituras, cartórios
e necessário para atender a
legislação do uso do solo, que
é fiscalizada pelo Ministério
Público. Segundo Luiz Humberto Gomes e Gilvan Castro,
representantes da empresa de
saneamento em Formosa e região, muitos responsáveis por
empreendimentos, utilizam o
atestado técnico para viabilizar
a comercialização das unidades, sem se preocupar com a
aprovação global do projeto,
nem com a realização de obras,
situação semelhante a do condomínio em implantação
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Órgãos de fiscalização confirmam as boas
condições de barragens em Buritinópolis
Notícias falsas ou “Fake News” sobre possível rompimento de barragem, partiram de pessoas que não
conhecem a realidade da usina em operação há mais de 10 anos

S

e aproveitando do temor
gerado pelas tragédias em
Minas Gerais, nas cidades
de Mariana e mais recentemente Brumadinho, onde o desmoronamento de
barragens de rejeitos com alteamento
a montante, causaram a morte de
centenas de pessoas, surgiram notícias mentirosas em Buritinópolis,
Simolândia e Alvorada do Norte, a
respeito da segurança da barragem
de água, que serve para gerar energia
elétrica na região. Estas informações
falsas, as chamadas “fake news”, geradas por pessoas que não conhecem
a realidade das pequenas centrais
hidrelétricas/PCHs, instaladas no
curso do Rio Buriti, chegaram a
causar medo em moradores das três
cidades, diante do risco inexistente
de rompimento desses reservatórios
de água. A reportagem do Jornal
Tribuna News, esteve nas barragens,
acompanhada por uma equipe da
empresa Rialma S/A, responsável
pelas usinas e teve acesso a laudos
que atestam a segurança da barragem.
Após a divulgação das “fake news” a
barragem também recebeu a fiscalização da Secretaria Estadual do Meio
Ambiente de Goiás (SECIMA), do
Instituto Chico Mendes de conservação da biodiversidade (ICMBio),
da Defesa Civil, Polícia Militar, da
Secretaria Municipal de Meio ambiente e do Consórcio Intermunicipal
de Saneamenro Básico e Ambiental
(CISBANGO), órgãos que regulam
a operação dessas barragens, onde
nenhuma destas fiscalizações encontraram irregularidades. Os boatos
falsos, sobre um possível rompimento em Buritinópolis, surgiram
pela internet, logo depois da última
tragédia em Minas Gerais, com o
compartilhamento de vídeos antigos,
gerados há mais de dois anos, onde
não havia indícios de rompimento
(e atualmente também não há), e
relatos de conversas com supostos
funcionários dessa usina, que não
existiram. Representantes da Rialma,
assim que cientes da situação, se
deslocaram imediatamente para o
local, prestaram esclarecimentos nas
rádios, aos órgãos de fiscalização, as
pessoas interessadas, apresentaram
laudos que apontam situação de normalidade e permaneceram no local,
em uma demonstração de confiança
e transparência. Após a tragédia nas

barragens da Vale, a população que
mora perto de barragens ficou mais
sensível, abrindo espaço para grande
repercussão de “fake News”. Diante
disto, há pessoas se aproveitando
desta oportunidade, principalmente
pessoas que buscam algum tipo de
publicidade, vendendo a imagem de
heróis, ou simplesmente aparecendo
ao público, como políticos, líderes
comunitários, ambientalistas xiitas,
etc. São pessoas que utilizam as
redes sociais para espalhar mentiras,
tentando prejudicar o trabalho sério
desenvolvido nas usinas, surgem do
nada e da mesma forma desaparecem. Se estas pessoas que divulgaram
as fake news fossem sérias, antes
de jogar pedras, elas não deveriam
conhecer o projeto, a memória de
cálculo, o plano de segurança da
barragem e no mínimo conversar
com a empresa?
A VERDADE – As barragens
da PCH, construídas e mantidas
pela Rialma S/A, diminuiu as constantes enchentes que o Rio Corrente
causava nas cidades por onde passa,
possivelmente salvando vidas. O
engenheiro civil, mestre em geotécnica e especialista em barragens,
Renato Raposo, revisou toda a
documentação técnica, inclusive o
plano de segurança, emitindo parecer em janeiro de 2019 atestando
a estabilidade. O engenheiro, após
as informações falsas publicadas
na internet, realizou nova vistoria
no dia 20 de fevereiro desse ano e
na revisão, não foram encontrados
indícios de ruptura da barragem da
Pequena Central Hidrelétrica Santa
Edwiges III, localizada no município
de Buritinópolis. Segundo Renato,
os níveis de água dentro do aterro
da barragem estão normais e o fator
de segurança permanece acima de
1,5(nível exigido pelo manual da
Eletrobrás). Além disso, os vazamentos questionados pela população
são na realidade, furos propositais
de alívio da subpressão da fundação
rochosa. Estes furos se encontram no
vertedouro de concreto, construído
para passagem de água e estão com
vazões aproximadamente constantes
ao longo de mais de uma década de
operação da barragem.As obras da
PCH trouxeram empregos para a
população, movimentaram a economia local e regional, com a criação

d representação

Primeiros meses do ano
na Câmara de Vila Boa
são de fiscalização e
atendimento de solicitações

Vereadores de Vila Boa buscam harmonia

Os três primeiros meses do
ano legislativo no município de
Vila Boa, têm sido marcados pelo
trabalho dos nove vereadores em
atenderem as solicitações e reivindicações de uma grande parcela da
população. Pessoas procuram a
câmara de vereadores com os mais
diversos assuntos e problemas, na
maioria das vezes, sem saberem
que a atribuição de um vereador é
a de legislar e fiscalizar o trabalho
do prefeito e seus secretários, afirma o vereador, Narciso Dourado
de Araújo, presidente da casa. Ele
destaca que também faz parte das
atribuições de todos os vereadores
o monitorando e a destinação
do dinheiro do contribuinte. A
maioria das solicitações, explica o
vereador, diz respeito às questões
que cabem ao prefeito resolver, já
que é a prefeitura a responsável
em atender as necessidades da
população. Narciso, afirma que o
que estiver ao alcance da câmara
e dos vereadores, isso está sendo
feito. Ele lembra que todas as
denúncias e reclamações que
chegam ao Legislativo de Vila

Boa, são checadas e protocoladas.
O presidente informa que vem
recebendo inúmeras denúncias
contra a atuação da administração
municipal, em todas as áreas e que
as mais graves são encaminhadas
ao Ministério Público da Comarca,
uma vez que o retorno dado pelas
autoridades da prefeitura é muito
pouco e na maioria dos casso nem
é dado. Narciso destaca que são
reclamações de pais de alunos,
que estão sem transporte escolar, problemas de infraestrutura,
contratos, empenhos de verbas
e vários outros, que estão sendo
analisados. Ele destaca que todos
os vereadores, Elivaine Cristina
Xavier, Edison João da Silva,
Maria Judite Alves Ferreira, Jezo
Rodrigues de Meireles, Antônio
Filho Pereira Silva, Carlos Henrique Ribeiro da Costa, Francisca
Batista Tavares e Vanderli Vieira
de Sousa, estão envolvidos no
desenvolvimento de Vila Boa e
que ainda falta uma sintonia com
o Executivo, para que o quadro
difícil vivido pela maioria da
população possa mudar.

Vistorias tranquilizaram comunidades

de 700 empregos diretos e mais de 3
mil indiretos. As usinas, em operação
há mais de 10 anos, solucionaram
um sério problema, que existia com
a falta de eletricidade pois a geração
de energia das usinas é distribuída
na própria região, possibilitando a
instalação de indústrias e lavouras
irrigadas, gerando empregos, renda
e arrecadação de impostos. As Pchs
geram energia limpa e renovável e

Estrutura dos reservatórios atendem especificações

são fontes baratas de energia elétrica,
colaboram com a descentralização
da geração de energia. Devido a
estas vantagens, países desenvolvidos costumam explorar todo seu
potencial hidráulico. Barragens de
água, semelhantes a esta, são muito
mais seguras que as barragens de
rejeitos com alteamento a montante.
No Brasil existem mais de 9 mil
barragens, sendo a grande maioria

Funcionamento normal e normalidade

composta por barragens de água.
Recentemente, a Agência Nacional
de Mineração proibiu a construção
de novas Barragens de rejeito com
o método de alteamento a montante
e inclusive deu um prazo para o
descomissionamento das existentes.
O Brasil possui barragens de água
extremamente importantes e grandes,
como das usinas de Itaipu, Serra da
Mesa, Tucuruí, onde suas segurança

são incontestáveis.
A Secretaria de Meio Ambiente
do Estado de Goiás, disponibiliza no seu site: WWW.SECIMA.
GO.GOV.BR ( http://www.secima.
go.gov.br/…/1463-barragens-da-regi%C3%A3o… ), todas as informações da vistoria, realizada no dia
20 de fevereiro, que confirmam as
informações verdadeiras fornecidas
pela empresa
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São João d’Aliança pode passar a ser o município
com o maior índice de desenvolvimento do Estado
São previstos investimentos de 2 bilhões de dólares por uma empresa e um grupo de investimentos da Coreia
do Sul na instalação de fábrica e da usina fotovoltaica no município

2

Caiado recebe empresário da Ásia

019 já é um ano diferente para a polução
de São João d’Aliança,
diante do anúncio da instalação de um grande consórcio
de empresas no município e a
possibilidade de investimento
de aproximadamente 2 bilhões
de dólares, cerca de 8 bilhões de
reais. A prefeita Débora Domingues Carvalhêdo Barros, já se
reuniu com todos os membros
do governo estadual, discutindo
o investimento apresentado pela
empresa sul-coreana KSB e pelo
grupo de investimentos Enspire

Parceria está firmada entre governo e empresas

Group, através de parceria com
o Governo do Estado de Goiás,
para instalação de uma usina
fotovoltaica (energia solar), que
passará a ser a maior do mundo,
gerado inicialmente, mais de
1.000 empregos diretos. No
final de janeiro o governador,
Ronaldo Caiado e representantes
da empresa e do grupo de investimentos, assinaram o protocolo
de intenções para instalação da
usina no Nordeste goiano, que
será uma das maiores já instaladas pelo homem. No encontro
com os empresários coreanos,

Caiado avaliou sob o ponto de
vista técnico o projeto, que está
na etapa de licenciamento jurídico e estudos ambientais. “A tecnologia coreana será um marco
no desenvolvimento do Estado
de Goiás”, afirma o governador.
O projeto está também na
fase de apresentação dos documentos solicitados pelo Banco
Central e pelo Governo Federal.
Na sequência, a secretaria estadual do Meio Ambiente, irá realizar
o Estudo de Impacto Ambiental e
Relatório de Impacto Ambiental/
EIA/RIMA, fundamental para

d prevenção

Segurança é reforçada com
comunicação e patrulhamento policial

um projeto dessa extensão. O
secretário de Desenvolvimento
Econômico e Inovação, Adriano
da Rocha Lima, detalhou para a
prefeita e sua equipe de trabalho
as próximas etapas. “Uma delas é
todo o processo de licenciamento
ambiental que, por mais que tenhamos celeridade e disposição
para adiantar, tem um rito mínimo
a ser seguido.”, explicou. “Precisa
passar pela estação chuvosa e
de seca, para que tudo seja feito
conforme a legislação ambiental.”
Há também toda uma exigência
jurídica para que investimentos
de fora entrem no Brasil e para
a empresa, que vai fazer todas as
instalações da fábrica, se estabeleça no país”, ponderou.

Secretário, Adriano da Rocha Lima e a prefeita

O secretário estima que sejam necessários mais seis meses
para finalizar a fase jurídica. “É
o prazo para o recurso chegar ao
Brasil, a empresa estar aberta e
todos os trâmites concluídos. A
parte ambiental leva um pouco
mais tempo. Acreditamos que até
o final deste ano, todo o processo
ambiental esteja concluído, para
que no início do ano que vem,
comece efetivamente a instalação

da usina e da fábrica”, estimou.
Caiado também recebeu um
estudo técnico que determina o
local escolhido para a instalação
da usina e da fábrica. “Há todo
um trabalho feito de planimetria,
mostrando que o relevo é ideal e
a luminosidade perfeita, além da
avaliação da proximidade com
as redes de alta tensão, com as
quais o Estado nutre o país todo”,
avaliou o governador.

d modernização

São João d’Aliança deverá receber rede
de iluminação que servirá de padrão
para o restante do Estado

Prefeita assinou memorando de intenção visando instalação de
lâmpadas com alta eficiência na rede pública
Debora.” Importância da segurança para todos”

O ritmo de desenvolvimento registrado em São João
d’Aliança nos últimos dois
anos, está acima da média regional e estadual. A segurança
pública está entre os setores da
vida pública que passaram por
reformulações e apresentam
melhorias. As parcerias formadas com a prefeitura, por meio
da prefeita Debora Domingos
e as forças de segurança, mos-

Comandante do 11º Comando da PM

tram os avanços nesse área.
A comunicação, como item
de segurança foi aprimorada
com a instalação da internet
3G, junto à Agencia Nacional
de Telecomunicações/Anatel,
onde a prefeita esteve, como
presidente da Associação dos
Municípios do Nordeste Goiano/Amunordeste, para reivindicar melhorias na qualidade da
internet e na telefonia móvel,

Comandos e executivo municipal. Sintonia

em especial a operadora Vivo.
Outro evento, que melhorou a
segurança no município, foi a
reunião, no final de fevereiro,
entre a prefeitura, cúpula da Policia Militar na região, incluindo
o novo comandante do 11º
Comando Regional de Polícia
Militar, tenente coronel, Luiz
Antônio Raíza e proprietários
rurais do Vale do Paranã e Chapada dos Veadeiros. Na pauta do
encontro, assuntos referentes à
intensificação do patrulhamento rural, por meio de parcerias
entre Estado, município e produtores, com o objetivo de reforçar
a segurança do cidadão de bem,
familiares e suas propriedades.
Ficou acertado na reunião, que
duas viaturas e suas equipes de
policiais, estão escaladas para
fazerem o patrulhamento diário
no vale e na chapada.

d legalidade

Previdência de São João d´Aliança é uma
das únicas da região Nordeste em dias
Previ-Aliança está sem débitos e regular com
repasses feitos pela prefeitura

Manutenção da previdência

A prefeita Débora Domingues, realizou em fevereiro, reunião com os servidores efetivos
do município para apresentar
balanço das contas do Fundo
Municipal de Previdência/ Previ-Aliança, nos dois primeiros anos
de sua gestão, 2017 e 2018. A prefeita aproveitou a presença de um
grande número de funcionários
públicos do município, para explicar a importância da fiscalização e
da cobrança de recolhimentos de
encargos, por parte dos servido-

Regularidade e contas ajustadas

res, que assegurem o pagamento
das aposentadorias. O assessor
jurídico do Previ-Aliança, apresentou aos servidores o balanço
geral das contas nos últimos dois
anos. Quando Débora assumiu o
município, em janeiro de 2017 a
dívida previdenciária era de R$
9.437.243,82, entre débitos parcelados e reparcelados de gestões
anteriores. O relatório, mostra
que o valor repassado ao Regime
Próprio de Previdência Social/
RPPS, nos últimos dois anos, de

janeiro de 2017 a dezembro de
2018, foi de R$ 6.655.958,04,
entre valores decorrentes das
contribuições, aportes de recursos e débitos de parcelamento
e que não constam débitos em
atraso e nem parcelados junto ao
Previ-Aliança. O saldo da conta
corrente, mais aplicações, em
dezembro de 2016, era de R$
4.621.191,93 e com os repasses
regularizados, esse mesmo saldo,
em dezembro de 2018, subiu para
quase 9 milhões de reais.

A prefeita Débora Domingues, assinou em São Paulo,
memorando de intenção com
as empresas Korea Sustém
Business - KSB, Enspire KSB
Energy, com o objetivo de
substituir a iluminação de baixa
eficiência existente hoje nas ruas
da cidade, por lâmpadas LED de

alta eficiência. Debora, explica
que por conta da instalação da
maior usina fotovoltaica do
mundo em São João d’Aliança,
o município foi escolhido como
projeto piloto para a implantação do novo sistema. Segundo
ela, o programa também envolve
a substituição de luminárias e

Termo firmado em São Paulo

que depois dessa primeira experiência o projeto será levado
para todos os municípios do
Estado de Goiás. Também participou da cerimônia de assinatura
com a prefeita a secretária de
Administração, Planejamento
e Finanças, Luciana Dalla Nora
de Freitas.

Ruas receberão modernidade em iluminação

d social

Rotary Clube de Campos Belos recebe governador
do distrito e admite novos membros
Empresário Rafael Miranda passa a compor RC com
aval do governador Vertinho Oliveira
No final de fevereiro, o
Rotary Club de Campos Belos,
recebeu a visita do governador
do Distrito 4530, Vertinho de
Oliveira; da coordenadora distrital das Casas da Amizade,
Ildete Oliveira; governador
assistente, Peres e os companheiros Aclimino, José Ribamar
e Vílson, do Rotary Clube de
Sobradinho/DF. Na programação da visita, foi realizada uma
recepção na entrada da cidade,
em seguida uma foto no marco
rotário e um almoço com parte
dos associados do clube local.
Vertinho, com sua esposa e o
governador assistente, conheceram as instalações do Instituto Federal Goiano - Campus
Campos Belos, um parceiro
do clube em projetos ligados
à sustentabilidade ambiental,
onde foi apresentado projeto que
visa atender a área de enfoque
Desenvolvimento Econômico
e Comunitário. A intenção é
obter a aprovação do projeto na
Fundação Rotária e conseguir
subsídios globais para torná-lo

Visita do governador foi importante

Novos rotarianos no trabalho

uma realidade. À noite foi realizada uma assembleia com os
associados representativos e em
seguida uma reunião de con-

fraternização e admissão dos
novos companheiros: Ubiratan
Silva, Valdir Gomes, Kleverton
Ferreira e Rafael Miranda.
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Assassino do prefeito Divaldo Rinco
finalmente é preso em Alto Paraiso

A

Ary da Abadia. O matador começou a cumprir a pena

ry da Abadia
Garcez foi preso pela Policia
Militar na periferia da cidade, mais de oito anos após
matar a tiros o ex-prefeito
de Alto Paraíso de Goiás,
Divaldo William Rinco. O
assassino teve sua prisão
decretada pela Justiça e

deverá cumprir em regime inicialmente fechado
a condenação de 19 anos
de prisão. Ary da Abadia,
responde pelos crimes de
homicídio qualificado por
motivo torpe, meio cruel e
recurso que impossibilitou
a defesa da vítima. O crime aconteceu no dia 02 de

Licença Ambiental Simplificada
Protocolo: 2018.08.022
Notificação nº 004/2019
AÉREO AGRÍCOLA SANTA MARIA - LTDA, CNPJ:
01.262.685/0001-07, torna público que recebeu da Superintendência Municipal de Meio Ambiente da Secretaria Municipal de Assuntos
Econômicos e Meio Ambiente de Formosa-GO, a Licença Ambiental
Simplificada, do PONTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO (AVGÁS), localizado em Formosa-GO.
Licença Ambiental Simplificada
Protocolo: 2018.08.022
Notificação nº 005/2019
AÉREO AGRÍCOLA SANTA MARIA - LTDA, CNPJ:
01.262.685/0001-07, torna público que recebeu da Superintendência Municipal de Meio Ambiente da Secretaria Municipal de
Assuntos Econômicos e Meio Ambiente de Formosa-GO, a Licença
Ambiental Simplificada do PÁTIO DE DESCONTAMINAÇÃO DE
AERONAVES, localizado em Formosa-GO .
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setembro de 2010, por volta
das 21:30, em frente a um
bar, no Setor Cidade Alta,
em Alto Paraíso de Goiás,
onde o prefeito estava com
amigos e secretários discutindo estratégias de campanha do então candidato a
governador por Goiás Marconi Perillo. Testemunhas
contaram que Ary já estava
no bar, tomando cerveja
com um amigo, quando o
grupo do prefeito chegou.
Quando já haviam poucas pessoas com o prefeito,
horas mais tarde, Ary teria
chamado Divaldo para conversar do lado de fora do bar.
Os dois se falaram por 15
minutos nas proximidades
do estabelecimento, quando
amigos do prefeito ouviram
os tiros. Divaldo chegou a
ser levado para o hospital
municipal, mas não resistiu
aos ferimentos.
Em 2011, depois de fugir e ser preso em Minas
Gerais, Ary Garcez ficou
frente a frente com a Justiça
para esclarecer o caso. Na
época, ele negou todas as
acusações e disse não saber
quem era o autor dos disparos. No dia 13 de julho de
2017, no Fórum da Comarca
de Alto Paraíso o acusado
foi condenado, mas obteve
o direito de aguardar os recursos em liberdade.

Divaldo. Morte no exercício do mandato
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Rodovia entre Divinópolis e GO 118 fica
intransitável durante período chuvoso

Estrada é conhecida como a vergonha de Marconi e José Eliton. Moradores aguardam posicionamento do governo de Caiado

É

histórica e lastimável as condições de
trafego da rodovia
estadual GO-447, no trecho
entre o Distrito de Vazante, no
município de Divinópolis de
Goiás e o entroncamento com a
GO-118, no município de Monte
Alegre de Goiás. O período de
chuvas nos meses de fevereiro e
março, agravam a situação que
já é péssima durante todo o ano.
Moradores das cidades vizinhas
e proprietários rurais da região,
culpam os governos de Marconi
Perillo/PSDB e José Eliton/
PSDB pela situação vivida por
todos e afirmam que a rodovia é
a prova do fracasso dos dois ex-governadores no Nordeste goiano. Condutores de caminhões,
carros pequenos e até motos,
têm grande dificuldade de se
locomoverem nessa época do
ano, inclusive o ônibus que faz
o trajeto entre as cidades de São
Domingos, Divinópolis, Distrito
de Vazante, Distrito de Prata,
Monte Alegre e Campos Belos,
que diariamente fica atolado
na lama, causando transtorno
e irritação. Por diversas vezes
o ônibus deixa de circular por
conta dos riscos. A rodovia que
está com as obras inacabadas,
teve sua pavimentação iniciada
pelo Governo de Goiás em 2014
e hoje, passados quase seis anos
o asfalto não chega a 30% do
percurso total, com as obras
paralisadas e sem previsão de
retorno. O fim do ciclo de poder
dos tucanos, Marconi Perillo e
José Eliton, dupla que ficou à
frente do Governo do Estado de
Goiás, por oito anos, foi marcado com humilhação eleitoral de
José Eliton e a vergonha pessoal
de Marconi, ao ser preso pela
Polícia Federal – ambos derrotados nas urnas. No Nordeste
de Goiás, os governos dos dois
estão marcados na história da

região com exemplos negativos, como a rodovia GO - 447,
de apenas 60 kms. Usuários
da estrada e a população de
todas as cidades aguardam um
posicionamento do governo de
Ronaldo Caiado/DEM e seus
representantes na região, os deputados estaduais, Iso Moreira/
DEM e “Paulo Trabalho/PSL.
A pavimentação dessa rodovia, levaria desenvolvimento,

geração de riqueza, acesso a
universidades, integração com
o Oeste baiano, ligação entre a
Chapada dos Veadeiros e Terra
Ronca e toda uma gama de
benefícios, que ainda estão apenas no campo das esperanças.
Perillo e José Eliton na opinião
de todos os moradores, foram
incapazes e incompetentes para
finalizar a obra, que continua
esquecida.

Requerimento:
SAMIR SAAD, CPF: 020.663.311-47, torna público que
requereu da Superintendência de Meio Ambiente de Formosa - GO, a Licença Ambiental Prévia e Licença Ambiental
de Instalação, do loteamento Mirante Paranã, localizado
na Fazenda Pasto dos Morros, acesso pela Rua H, Parque
da Colina, Formosa - GO. Não foi determinado Estudo de
Impacto Ambiental.

Condições precárias de tráfego

Riscos e prejuízos em apenas 70 quilômetros
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“Mestre Josué” de Teresina de Goiás e Casa de
Cultura Cavaleiro de Jorge em Alto Paraíso
ganham prêmio nacional do Ministério da Cultura

O

mestre das artes e
artesão, Josué Faustino, paraibano, proprietário do Ateliê Naturarte, foi
um dos grandes vencedores da
6ª edição do Prêmio Culturas
Populares. Trata-se da maior
premiação da cultura popular
realizada pelo Ministério da
Cultura em termos de valores e
número de premiados. “Josué do
Cerrado”, como é popularmente
conhecido, trabalha em Teresina
de Goiás há mais de 30 anos com
argila e fibras naturais, defendendo os biomas do Cerrado. Para
ele, que é amante da natureza, o
Cerrado da Chapada dos Veadeiros é o berçário de água doce da
região Nordeste de Goiás. Além
de artesão, Josué já trabalhou
como marceneiro, pedreiro, fotografo, laboratorista e também é
compositor e vocalista da Banda
Fruto do Cerrado. Em suas letras
defende com veemência a vida
e a “mãe natureza”. Hoje ensina
a arte milenar da cerâmica em
Teresina de Goiás.
“O Prêmio Culturas Populares é um marco. É a maior premiação da cultura popular brasileira, é
o reconhecimento da importância
de nossas tradições culturais e
daqueles que as mantêm vivas e
potentes em todas as regiões do
país”, destacou o ex-ministro da

Repórter do Jornal Tribuna News, Evônio Madureira e Josué

Cultura, Sergio Sá Leitão, durante o evento, realizado em clima
de festa, com apresentações de
grupos de maracatu, quadrilha e
outras manifestações populares.
Nesta 6ª edição (2018), cada

Programação diversificada e muitas atrações

um dos premiados recebeu R$
20 mil, o dobro de 2017. Foram
200 prêmios para iniciativas de
mestres e mestras (pessoa física);
180 para iniciativas de grupos
sem CNPJ; 70 para pessoas

jurídicas sem fins lucrativos; 30
para pessoas jurídicas com ações
comprovadas em acessibilidade
cultural; e 20 para herdeiros de
mestres e mestras já falecidos (in
memoriam).
No coração do Território
Chapada, a Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge, em Alto Paraíso de
Goiás, foi outra expressão cultural
reconhecida pelo prêmio. Fundada em 1997, na pequena Vila de
São Jorge, é sede e precursora do
Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros,
que reúne, anualmente, manifestações artísticas e expressões
culturais do povo brasileiro, como
a catira, a curraleira, a Sussa, o
lundu, o batuque e o congo, entre
outros. A seleção dos premiados
foi conduzida por uma comissão
composta por 30 membros: 15
servidores públicos e 15 membros
da sociedade civil. Os critérios
de seleção, incluem o grau de
intercâmbio de saberes e fazeres
da cultura popular que tenham
proporcionado aprendizado entre
diferentes gerações, a relevância
e a contribuição sociocultural das
práticas nas comunidades em que
são desenvolvidas, a capacidade
de perpetuação e preservação
dessas atividades tradicionais,
gerando emprego e renda, entre
outros.

Espaço cultural com fama internacional

