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n patrimônio

Cristo em Formosa está esquecido e
sem manutenção corre risco de cair

Formosa recebeu em 2014
o monumento do Cristo Redentor na saída Sul da cidade.
A obra, possível graças ao
empenho e parceria entre o
empresário D’Artagnan Costamilan – Condômino Santa

Felicidade - proprietário da
área onde o monumento foi
erguido e a católica, Leana
Campos de Paiva, que viabilizou o projeto, está hoje
abandonada e sendo destruída. Nesse período de cinco

anos, sob a responsabilidade
da Diocese de Formosa, por
meio da Paroquia São Vicente
de Paulo o local não recebeu
investimentos e cuidados da
igreja e nem do Poder Público.
Página 12

n soma

Nordeste Goiano se une
em torno do Cisbango

Várias demandas do interesse de 22 municípios estão na pauta

Prefeitos na reunião de trabalho

Consórcio Intermunicipal
de Saneamento Básico e Ambiental do Nordeste Goiano/
Cisbango, volta a atuar, sob
a presidência da prefeita de
Buritinópolis, Ana Paula Soares Dourado. Integrado por 22
municípios da região a entidade realiza no momento estudos
para a implantação do Serviço

de Inspeção Municipal/SIM,
para controle da qualidade de
alimentos de origem animal,
produzidos nos municípios
de sua atuação. Segundo João
Orestes Soares, superintendente do consórcio, outras frentes
de trabalho são a adequação
dos municípios junto ao ICMS
Ecológico; descentralização do

n comportamento

Cerca de 10 mil
pessoas por dia na
16ª “Alvorada Folia”

Festa popular e conquista de benefícios
no 56º aniversário de Alvorada do Norte

O casal. Prefeita Iolanda e Alessandro. União com ação

A prefeita Iolanda Holiceni
e sua equipe de trabalho, realizaram mais uma edição da festa
“Alvorada Folia”, tradicional
evento do Nordeste goiano,
nos dias 25, 26 e 27 de outubro.
Criada em 2002 pelo então
prefeito, Alessandro Moreira a
festa promove o turismo local,

atraindo pessoas de todo o Brasil, que visitam a cidade e seus
pontos turísticos como a Praia
do Povo, Rio Corrente, Serra
Geral com o Cristo e sua vista
panorâmica e a Lagoa Grande,
que se tornou área de proteção
ambiental.
Página 6

licenciamento ambiental dos
consorciados, que conquistarão a independência ambiental. Troca de recicláveis por
energia junto a empresa Enel,
que compra o lixo e paga com
eletricidade e também a construção dos aterros sanitários
na região.
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- A estátua suja, já apresenta deterioração. No detalhe

n trabalho

n realidade

O prefeito de Formosa, Gustavo Marques, inaugurou na Vila
Carolina, imediações do
Setor Abreu, mais uma
unidade de saúde com
a presença de um grande número de pessoas,
moradoras do local. Ele
destacou à importância
da nova unidade, que
atenderá à população
com três equipes, no período diurno e noturno.
“Esta conquista, proporciona maior acesso
à saúde, trazendo maior
qualidade de vida para
todas as famílias da comunidade”. O prefeito
também inaugurou a
usina de asfalto, adquirida pela prefeitura com
recursos próprios em
parceira com a câmara
de vereadores. Ele lembra que a usina, era uma
das maiores reivindicações da população.
Página4

Aquisição de usina pela prefeitura possibilita melhor conservação de ruas e avenidas. O prefeito Eles Reis, apresentou à população
a usina de asfalto móvel, adquirida com 100% de recursos próprios.
Segundo ele o equipamento equaciona o problema da má qualidade
do asfalto urbano de Planaltina, trazendo uma economia de 50% nos
custos operacionais na ampliação da malha asfáltica nos 11 bairros
da cidade e distritos. Reis reformou e aproveitou um caminhão quase
sucata para atender a usina.
Página 8

Prefeito de Formosa Planaltina de Goiás:
inaugura maior
Prefeitura compra e
UBS da região
coloca para trabalhar
Unidade de saúde é maior do que vários
usina de asfalto
hospitais de cidades vizinhas

Prefeito Reis. Mão na massa

Prefeito Gustavo, levantando a
bandeira de Formosa

2
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Balaio

A atual legislatura da Câmara de Formosa é de longe
a mais comprometida da história do município. Os atuais
vereadores não conseguem representar os verdadeiros
anseios da população. E a grande maioria, sequer conhece
esses anseios. Além disso, o grau de omissão com a coisa
pública nos últimos três anos também é o maior.

Colocação

O promotor de Justiça, Douglas Roberto Chegury, continua na Comarca de Formosa. Ele é o titular da 5ª promotoria
de justiça, com atribuição na 1ª vara criminal de crimes
dolosos contra a vida, presidência do tribunal do júri, execuções penais e ainda vara regional de execução penal. Na
6ª promotoria de Formosa, com funções na 2ª vara cível do
patrimônio público e cidadão, assumiu a promotora Andrea
Beatriz Rodrigues de Barcelos.

Dobradinha

Ainda de forma branda, sem muito alarde, para não
provocar descontentamentos a parceria entre os ex-prefeitos
“Tião Caroço” e Ernesto Roller de fato existe. É bom que se
diga, que essa união, acontece em Goiânia, para atender
interesses pessoais dos dois dentro da estrutura de poder.
Não tem nada a ver com as necessidades e os problemas
de Formosa.

Desidratados

Há menos de um ano das eleições de 2020 a realidade
mostra que as pessoas que sempre estiveram no centro
do comando político de Formosa, perderam força e aliados
sérios. Para “Tião Caroço”, Ernesto e outros o que sobrou
foram poucos correligionários dos tempos de privilégios.

Rumos

Necessidade

O padecimento sofrido pelo governador goiano, que o levou
para a UTI, chamou a atenção da classe política e jornalística
de Goiás. Para muitos que acompanharam de perto a situação
de Caiado e sua família o governador demostrou que não confia
na medicina de Goiás e pediu para ser transferido para São
Paulo. No primeiro momento o anapolino que é médico, foi
conduzido para o Hospital do Coração em Goiânia. No mesmo
dia a mulher, Gracinha, determinou sua transferência para o
Hospital Sírio-Libanês.

Álbum

Para os críticos do governo e até mesmo para aliados,
enquanto a população se desespera em filas e aguarda por
consultas, exames e cirurgias por meses nos hospitais públicos, o governador foi tratado em jatinho UTI, desembarcando
no melhor hospital do país.

O ex-deputado estadual e ex-vice-prefeito de Formosa Heli
Dourado bem que tenta se sobressair e se viabilizar como précandidato a prefeito para as eleições de 2020. Mas o seu nome
é sempre lembrado ao passado. A situação de Heli no campo
político não é fácil. Mesmo com o MDB de Formosa nas mãos
o ex-deputado não encarna o novo a inovação.

Teste

Deve mesmo assumir a presidência da
Câmara de Formosa para
o ano legislativo de 2020
- eleição acontece até o
dia 15 de dezembro - o
vereador que atende
pelo apelido de “Ceguinho”. Essa é a tendência
e as articulações feitas
tanto pelo ex, como pelo
atual prefeito. Clayton
Dantas Dias/PTB (foto),
que no ano que vem,
completa 42 anos, mais
do que nunca, se confirmando sua ascensão ao
comando da mesa diretora e portanto na gestão de 700 mil
reis por mês, mais do que nunca deverá estar com os olhos
bem abertos. Ele e todo mundo está vendo o que acontece com
presidente que não se preocupa com a probidade.

Consequência

O radialista “Leo Teixeira”, terá que responder na Polícia
Civil e na Justiça o fato de usar a emissora de rádio 92 FM
para difamar e atacar adversários e ex-aliados, com mentiras
e ofensas gratuitas. Além disso o radialista, que tem como
hábito enviar áudios e procurar pessoas para contar estórias,
não se contém e nem aceita a derrocada de seu grupo político,
comandado pelo condenado e decadente deputado estadual
“Tião Caroço”. É o fim de um ciclo, que deixa rastros negativos
na cena formosense.

Imagem

Uma das parcerias que começa a dar frutos em Formosa
está mantida entre o Governo do Distrito Federal/GDF e o
vereador Wenner Patrick. Isso por meio do vice-governador,
Paco Brito/Avante (foto).

Espelho

A situação política de Formosa, faz com que grande parte
do eleitorado entenda que o prefeito seja um empresário ou
que tenha fortes vínculos com a classe empresarial. Nesse
raciocínio, nomes como os de Marino Colpo, “Sérgio da
Vipeças”, Vilmo Basso, D’Artagnan Costamilan e outros se
sobressaiam nessa tendência política.

Atoleiro

A situação da Lagoa Feia em Formosa continua caótica,
sem ações concretas e eficazes que possam pelo menos
amenizar a agonia da própria lagoa e dos visitantes conscientes que vão ao local. Em outubro, vários acidentes
aconteceram, inclusive dois, com duas mortes por afogamento. A Lagoa Feia se transformou em território livre. Sem
fiscalização, segurança, limpeza e preservação.

Responsabilidade

A estátua do Cristo em Formosa: Terreno cedido por
um empresário e o monumento construído e erguido com
dinheiro de uma devota católica. Ambos, terreno e estátua
foram doados para a diocese, por meio da Paroquia São
Vicente de Paulo. O fato é que o local está abandonado e
servindo para práticas nem um pouco devocionais.

Descuido

O cristo, instalado em ponto privilegiado, na entrada
da cidade, poderia e deveria ser um atrativo turístico e de
visitação. No entanto corre o risco de desabar, se ações
concretas não forem realizadas pela igreja e poder público.

Exemplo

Uma das correntes que mais cresce dentro do processo
eleitoral de Formosa é a campanha para a não reeleição
dos atuais vereadores. O eleitorado se sente traído e mal
representado pelos atuais. Lembrar que em Formosa, dos 17
vereadores no mandato, 12 são novatos, e mesmo assim não
significam renovação. O problema é mesmo a qualidade. Outra
forte corrente é a do não votar em candidato que represente
ou que seja parte dos grupos políticos que fizeram de Formosa
um município complicado, endividado e negativo em vários
índices nacionais.

O fato do atual presidente da Câmara de Formosa, sair
diretamente de uma cela prisional, de volta à cadeira de
presidente pega muito mal para o município. Foram seis dias
de detenção por força de um mandato de prisão preventiva
por suspeitas e com graves provas de improbidade no favorecimento de parceiros.

Manchados

O evento de entrega de títulos de cidadão e de comendas
nesse ano, perdeu o brilho. Chamuscados por denúncias diversas de corrupção, vários vereadores são considerados pela sociedade, no mínimo suspeitos para homenagear pessoas sérias.

Providências

O prefeito Gustavo Marques está trabalhando bem mais
do que seu antecessor, Ernesto Roller. É possível ver obras de
Gustavo por todo o município. Para membros de sua equipe de
trabalho, a necessidade daqui para frente é a de se articular politicamente e ter a figura de um articulador competente no grupo.

Tumbas

Vários são os ex-vereadores, derrotados nas eleições de
2016 com pretensões de candidatura no ano que vem. Muitos deles não mudaram em nada o perfil e continuam representando a pior política que uma a cidade pode ter. No mínimo
nove, contam com o esquecimento e descuido do eleitorado.

Fraqueza

A única vereadora de Formosa, Roberta Brito, que foi a
mais votada na eleição de 2016, também é uma grande decepção para seus eleitores e principalmente para as mulheres.
Eleita na sombra do marido, que é médico, Roberta passou os
últimos três anos como pessoa pública, dentro de uma zona
confortável, fazendo, sem resultados, uma fraca oposição
aos dois prefeitos desse período, e principalmente gerando e
cuidando dos filhos e de sua vida pessoal. A municipalidade
esperava bem mais dela.

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

Custas

Vontades

Por falar em hospital, continua o imbróglio do Hospital de
Formosa, que passou para o Estado há mais de dois meses.
A “determinação” de Ernesto Roller, para que os vereadores
aprovassem com urgência a doação do terreno e do hospital
para o Estado, foi cumprida à risca. E de lá pra cá nada andou.

Transferência

Uma das consequências de transferir o Hospital de
Formosa para o domínio do Estado são as intervenções do
Ministério Público a favor de pacientes como necessidades
de medicação, tratamento e até deslocamentos. Antes, sob a
tutela do munícipio o Executivo local podia ser acionado pela
Justiça para que providenciasse o atendimento. Isso era feito
de forma rápida, uma vez que acionada a prefeitura tomava
as providências. Agora, no Estado a Justiça aciona mas as
providências são morosas e até sem respostas.

Controle

Nesse momento o juiz eleitoral da 11ª zona eleitoral é Lucas Lagares e o promotor eleitoral dessa zona, composta por
Flores de Goiás, Vila Boa, Cabeceiras e Formosa é João Paulo
Cândido. A mudança de promotor para as eleições do ano
que vem, deverá seguir o rito de rodizio, devendo ser ocupada
por outro Lucas, Danilo Vaz. Sobre a mudança ou não do juiz
vamos pesquisar.

Reflexos

Os resultados da eleição para conselheiros tutelares de
Formosa nesse ano, mostraram algumas características do
eleitorado local. Neste pleito foram computados 21.036 votos, já
que a pessoa podia votar em até cinco candidatos. Desse total,
8.538 votos foram nulos ou brancos. Apenas 5.915 eleitores
foram votar. No total, Formosa tem, segundo o Tribuna Regional
Eleitoral, 69.922 eleitores. Isso quer dizer que pouco mais de
8% dos eleitores formosenses saíram de suas casas no domingo
para votar em conselheiro. Para muitos especialistas no assunto, essa deve ser uma tendência também para as eleições
do ano que vem, claro que numa proporção maior de votantes.

Fichas

Veja a situação da Câmara de Formosa. Na verdade dos
vereadores que lá estão. Na mesa diretora dos trabalhos
o presidente, “Mundim”, ficou preso e é réu. O vice, Rafael,
investigado por improbidade, por sua passagem no cargo de
secretário municipal de Educação em 2013 e 2014. O primeiro
secretário, Bruno, tem a irmã comissionada na prefeitura e
pode ser acusado de nepotismo cruzado. O segundo secretário,
“Eduardinho”, também virou réu por improbidade e formação
de organização, por sua atuação como secretário de Transportes no mandato passado. Já o terceiro secretário, “Miro”
está apagado e ninguém vê uma manifestação sua sobre toda
essa situação. Ainda sobre os atuais vereadores. “Macarrão”,
“Nema”, Luziano e Jurandir, também são investigados pelo
Ministério Público.

Extemporâneo

Entre os pretendentes ao
cargo de prefeito em Formosa,
dispostos a disputar as eleições
do ano que vem, apenas um, até
agora, se expos publicamente
como candidato a prefeito.
Numa espécie de propaganda
eleitoral antecipada, Cacildo
Ramos, já se apresenta, inclusive em publicações impressas,
como candidato a prefeito (foto).
Seu evento, marcado para o dia
26 de outubro, com o deputado
federal “delegado Waldir”, não
aconteceu, teve que ser cancelado. Adversários que estão esperando a hora estipulada pela Justiça Eleitoral para iniciarem
suas campanhas, analisam.

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
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n entrevista

COM O ADVOGADO, EX-DEPUTADO ESTADUAL POR
GOIÁS E EX-VICE-PREFEITO, HELI LOPES DOURADO,
SOBRE FORMOSA (SUA REALIDADE)

T

RIBUNA NEWS
– Heli. No seu ponto de vista, qual a
realidade do município de
Formosa?
HELI DOURADO - Formosa é polo regional, que sempre elegeu dois deputados estaduais, com potencial para eleger
um federal. E hoje, apesar de
ter multiplicado seu eleitorado, diminuiu drasticamente
sua representação no cenário
estadual e nacional. Formosa
possui apenas um deputado
estadual e nenhum federal, porque o município está carente de
políticos que tenham comando
e capacidade de fazer política
com amor ao povo e não com
rancor, como vem acontecendo
nos últimos anos.
TRIBUNA NEWS - Na sua
avaliação a classe política local, consegue resolver os graves
problemas que o município tem
enfrentado?
HELI DOURADO - Formosa é um município “quebrado”, que está entre as 100 cidades brasileiras, acima de 100 mil
habitantes, que estão abaixo da
linha de pobreza. Mas Formosa
tem jeito. Basta alguém com
experiência política e visão empresarial para unir e comandar

um programa com projetos de
inclusão, empresarial, turístico, de saúde e educação, que
direcione o município para a
prosperidade. Para que tudo isso
aconteça, nosso futuro prefeito
terá de ter capacidade de unir
os segmentos da sociedade em
especial os empresários, recuperando de uma vez por todas sua
autoestima.
TRIBUNA NEWS - Sobre
os dois expoentes políticos de
Formosa que hoje ocupam
importantes cargos no Estado
(“Tião Caroço” – deputado e
Ernesto Roller – secretário).
Que avaliação o senhor faz da
trajetória dos dois ex-prefeitos?
HELI DOURADO - Trata-se de criatura e criador, que no
curso de suas histórias, por um
motivo ou outro, se desentenderam. A briga entre os dois,
levou Formosa ao caos em que
se encontra atualmente. Pelo
que sei, recentemente houve
um entendimento entre os dois,
pelas mãos do governador Ronaldo Caiado, que deverá levar
Ernesto Roller para o Tribunal
de Justiça e “Tião Caroço” para
a base do governo. Tudo isso,
uma “negociata” rendosa para
os dois e desastrosa para o povo
formosense.

TRIBUNA NEWS - Quais
são hoje as maiores dificuldades enfrentadas pelo formosense?
HELI DOURADO - As
maiores dificuldades da população são as faltas de emprego e
renda, de um projeto global, liderado pelo futuro prefeito para
atrair industrias grandes, médias
e pequenas. Promovendo uma
parceria pública privada com
setores do agronegócio, da indústria e dos segmentos sociais,
por meio de cooperativas e associações, incluindo os pequenos e
médios produtores do município
e agregando valores à nossa produção. No campo da educação
é preciso atrair escolas de nível
médio e universidades profissionalizantes, para transformar
a vida dos jovens. Na saúde, se
o Estado não transformar o hospital municipal em regional, o
próximo prefeito deverá procurar a universidade de Medicina,
já instalada em Formosa e fazer
uma parceria entre ambas, para
termos uma saúde de qualidade.
No turismo o futuro prefeito
precisa apresentar um projeto
global do Complexo Itiquira e
atrair empresas com experiência
no setor, para juntamente como
empresários do turismo local,
implantar o Polo Turístico de

n transtorno

Deputado “Paulo Trabalho é acusado
de propagar mentira em Mambaí
Parlamentar teria anunciado verba para reformulação
do hospital municipal

Nem um real de doação e inverdades

Já no primeiro ano de seu
primeiro mandato de deputado
estadual, Paulo César Krauspenhar o “Paulo Trabalho”,
está sendo acusado por moradores de Mambaí, por meio
de grupos de redes sociais de
ser “mentiroso”. A Associação

Amigos da Saúde de Mambaí,
desmentiu o deputado, que
em vídeo, deixou transparecer
para a população de Mambaí
que iria destinar recurso para a
conclusão das obras do hospital
municipal. Membros da entidade, rechaçaram a informação

do parlamentar, afirmando que
nenhum deputado ajudou na
construção, e sobre Paulo, destacaram que nem mesmo um real
foi repassado pelo deputado. O
presidente da comissão que cuida das melhorias na unidade de
saúde, deixou claro para a comunidade, que quem está fazendo
o novo Hospital de Mambaí são
empresários locais, proprietários
rurais e a prefeitura. Em vídeo
divulgado em grupos de Facebook um grupo de membros da
associação afirma que o deputado “Paulo Trabalho”, está decepcionando a classe produtora
local e da região e afirmam que
ele deveria ter colaborado com
qualquer quantidade. Por meio
de uma nota, uma pessoa que se
apresenta como assessor do parlamentar, afirma que o deputado
não trabalha com mentiras e que
um recurso no valor de 150 mil
reais está sendo encaminhado a
Mambaí, para ajudar na saúde
do município. Na nota a pessoa
informa que para este recurso
ser liberado para a prefeitura
a administração do prefeito,
Joaquim Barbosa Filho, precisa
apresentar as certidões necessárias ao Estado.

Formosa, que será o segundo
mais frequentado de todo Centro
Oeste brasileiro, criando milhares de empregos.
TRIBUNA NEWS - No
campo político. Qual seria na
sua analise o perfil necessário
para um prefeito administrar
Formosa e suas dificuldades.
HELI DOURADO - Na
minha opinião o perfil do futuro
prefeito terá que ser o de alguém
que tenha fácil trânsito com
deputados e senadores no Congresso Nacional. Que conheça
ministros e o coração do poder
de Brasília. Que conheça a fundo
a política de Goiás e que saiba
executar projetos para buscar
recursos, que aqui não dispomos.
TRIBUNA NEWS - Sempre
em véspera de eleições municipais seu nome é lembrado para
disputar o cargo de prefeito.
Qual o seu entendimento sobre
esse assunto e as possibilidades
disso acontecer?
HELI DOURADO - Para
chegarmos a um nome que possa atender às necessidades de
Formosa, nesse momento de
crise política e administrativa
profunda, parte da classe política
local está viabilizando uma 3ª
via. Esse nome e esse projeto,
que está fora dos atuais grupos
políticos que não conseguem

Heli. “A terceira via possui políticos e empresários que
poderão ser candidatos a prefeito”

dar o que Formosa precisa, está
sendo discutido e formando por
vários partidos, empresários e
lideranças de segmentos da sociedade. Existe sim a busca por
esse líder, que nos guiará para
um bom porto, apagando esse
passado recente que tanto mal

faz a Formosa. Por enquanto,
faltando pouco menos de um ano
para a eleições de 2020, essa terceira via possui vários políticos
e empresários que poderão ser
candidatos a prefeito e que não
decepcionarão o formosense.

n comprometimento

Municípios com as maiores
dívidas do Estado e País
Não estão na relação de muito endividados
Formosa ou outro município da região

Cezarina. Fábrica de cimento em município endividado

Duas cidades goianas estão entre os dez municípios
com maior dívida consolidada
líquida/DCL em todo o Brasil.
Cezarina, está em pior situação
no Estado, com dívida que corresponde a 261,28% da receita
corrente líquida/RCL, o que
coloca a cidade no 3º lugar
do ranking nacional. As informações correspondem ao ano
de 2018 e foram divulgadas
pelo Tesouro Nacional em um
site destinado à publicação de
dados relacionados a dívidas
de municípios, Estados, Distrito Federal e União. O limite
permitido de endividamento

em relação à RCL, de acordo
com a legislação, é de 120%
para municípios. No ranking
nacional, Cezarina fica atrás
apenas dos municípios de
Paranaguá/PI e Mar Vermelho/AL, que ocupam a 1ª e
2º posição na lista, respectivamente. Segundo o Tesouro
Nacional, a DCL de Cezarina
ficou em R$ 62 milhões em
2018. Niquelândia é a 2ª colocada entre as cidades com
maior DCL do Estado e 7ª em
todo o País. Em 2018, a dívida
do município correspondeu a
173,77% da Receita Corrente
Líquida. Buriti Alegre é outra

cidade goiana em situação
difícil, o prefeito afirma que
a DCL de 156,91% é oriunda
principalmente de débitos
com a previdência municipal
não pagos por administrações
anteriores. No caso de Caldas
Novas, o prefeito diz que está
realizando auditoria em contratos não executados e afirma
que informações equivocadas
podem ter sido repassadas pelo
município ao Tesouro Nacional e este seria um motivo para
a cidade configurar em 21º
lugar no ranking que mostra a
situação financeira de todas as
cidades brasileiras.

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 CONQUISTA

Prefeitura de Formosa
passa a produzir seu asfalto
Aquisição de usina PMF traz economia de até 60% por tonelada produzida

Gustavo. “Continuaremos no trabalho”

Maquinário adquirido para o trabalho

O

Compactadores portáteis facilitam o trabalho

prefeito Gustavo Marques reuniu na garagem da prefeitura,
moradores, funcionários públicos,
vereadores, amigos da sua administração, imprensa e um grande
número de populares, para apresentar e dar início aos trabalhos
da usina de asfalto, adquirida pela
prefeitura com recursos próprios

Prefeito aciona o primeiro funcionamento

em parceira com a câmara de
vereadores. Segundo o prefeito,
todos os equipamentos trazem
uma grande economia e agilidade
na prestação de serviços de manutenção asfáltica. Ele destaca que
a usina, foi adquirida através de
pregão presencial, realizado no dia
7 de junho de 2019. A aquisição foi
possível graças a uma ação con-

junta de economia, realizada pelos
poderes Legislativo e Executivo do
município. Gustavo afirmou que a
câmara devolveu cerca de R$ 614
mil reais à prefeitura, possibilitando
a compra. O prefeito lembrou ainda
que a usina de asfalto era uma das
maiores reivindicações por parte da
população de Formosa, por questões econômicas e de durabilidade

do asfalto. Entre os itens maquinários adquiridos estão a usina de
materiais pré-misturados a frio ou
PMF, caldeira térmica rebocável,
mesa acabadora de asfalto, mini
carregadeira e compactadores de
solo. De acordo com cálculos realizados pela secretaria de Obras,
o município economizará, cerca
60% por tonelada produzida, em

d MELHORIAS

Prefeitura tenta evitar alagamentos
com limpeza de bueiros
Manutenção e reformas de locais públicos na cidade e distritos

Desde o lançamento do programa “Prefeitura em Ação”, no
primeiro trimestre desse ano, vários
serviços foram realizados em ruas e
avenidas de Formosa, utilizando a
estrutura da administração municipal. O prefeito, Gustavo Marques e
as equipes de trabalho, anunciaram,
que no final de outubro e durante
o mês de novembro, está sendo
intensificada a limpeza em bueiros
de ruas e avenidas, que segundo
Gustavo, é importante neste período
de chuva. Ele diz também que a
quantidade de lixo retirada de ruas e
praças, demonstra que a população
precisa ser mais orientada quanto ao
descarte adequado e ficar atenta aos
horários de coleta. A prefeitura, tem
dado continuidade a manutenção e
limpeza em vários pontos da cidade,
solucionando problemas antigos e
atendendo a pedidos da população.
Além da limpeza de bueiros, serviços
de capina, recolhimento de entulhos,
poda de árvores e vários outros,
fazem parte do cronograma.

Equipamento dando condições para os reparos

relação ao sistema de contratação
licitatório. Gustavo ressaltou ainda
as dificuldades enfrentadas por
sua gestão, desde que assumiu o
mandato em janeiro de 2019. “Aos
poucos temos conseguido mostrar
nosso trabalho. Não tem sido nada
fácil até aqui, eu não tenho medo de
redes sociais, como alguns pensam.
Quem me conhece, sabe do meu
compromisso com Formosa, eu
tenho abdicado de tudo, por essa
cidade, enquanto alguns falam, eu
simplesmente continuo trabalhando”. “Agradeço muito o apoio da

minha esposa Caroline Marques,
por entender e juntamente com
nossa equipe, abraçar essa causa,
eu agradeço aos vereadores, e todos os servidores, vocês têm feito à
diferença neste mandato”. “Temos
trabalhado incansavelmente, todos
os dias, para deixar a marca da
nossa gestão, temos pouco tempo,
mas tenho certeza que ficaremos na
história de Formosa, trabalharei
até o último dia deste mandato com
à certeza, de que entreguei o meu
melhor por essa cidade”, afirmou
o prefeito.

d MUNICIPALIDade

Saúde de Formosa se
mobiliza para atender
Homens nas ruas durante toda a semana

MANUTENÇÃO - Projeto
em andamento, que visa melhorar a
qualidade de vida das comunidades,
está sendo desenvolvido, revitalizando quadras, ginásios e espaços para
atividades esportivas nos bairros.
Os primeiros a serem contemplados
foram o ginásio do Ferroviário e a
quadra de esportes do Abreu. As
duas receberam serviço de pintura,
conserto de piso, além de soldas e

Melhorias em quadras

Podas e limpeza em toda a cidade

reparos em toda estrutura. O mesmo
trabalho também está sendo empregado nas quadras da Mata da Bica,
que foram renovadas e estão prontas,
com mais segurança, para o uso da
população, na prática de exercícios
físicos e competições. Outra ação da
prefeitura foi a limpeza do Laguinho
do Abreu e a poda de árvores na Avenida Santa Luzia, além de toda a limpeza urbana na saída para Planaltina

Tapa buraco não para

de Goiás. Gustavo explica que esse
trabalho, também está sendo feito
na zona rural, com manutenção de
vias no Vale da Esperança e Assentamento Barra Verde. A manutenção
de piscinas em escolas também foi
contemplada pelo “Prefeitura em
Ação”, com todas as piscinas das
escolas municipais, incluindo nos
três distritos e zona rural, que foram
limpas e preparadas para a recreação.

Desobstrução de bueiros no Centro e bairros

d estrutura

Prefeitura inaugura UBS da Vila Carolina

Estrutura para atendimentos móveis

A prefeitura de Formosa, por
meio da secretaria municipal de
Saúde, desenvolve ações e campanhas preventivas de doenças.
Segundo o secretário, Breno José
Prado de Miranda é mundialmente
conhecida a importância de se
prevenir. Em outubro a prefeitura
lançou e desenvolveu a campanha
“Vamos de Rosa”, para conscientização e maior conhecimento
sobre o câncer, especificamente o
de mama, que ainda faz milhares
de vítimas no Brasil. Em outubro a
secretaria desenvolveu programações especiais com mobilização de
pessoas em torno do assunto. Além
disso, explica Breno, uma unidade
móvel do Hemocentro de Goiás
esteve na cidade, recebendo doação
de sangue e realizando cadastro
de medula óssea na unidade no

Hemocentro Formosa, localizada
no hospital municipal. Outra ação é
o projeto “Campo Saúde”, que tem
beneficiado regiões da zona rural e
esteve no Assentamento Virgilândia, através de uma unidade móvel
de atendimento. Os moradores têm
a oportunidade de receberem atendimento odontológico, nutricional
e médico, além de ser ofertado
exames e testes rápidos de HIV e
ecografias. O secretário lembra que
entre as conquistas recentes da área
de saúde, também, está a aquisição
de novas viaturas do SAMU, que
passou a contar com mais três ambulâncias novas e equipadas para
atender as demandas do município.
Ele lembra que o SAMU 192, conta
com equipes que reúnem médicos,
enfermeiros, auxiliares de enfermagem e condutores socorristas.

Unidade de saúde é praticamente um mini hospital com atendimentos noturnos

Prefeito entrega unidade à população

A Prefeitura de Formosa,
inaugurou na Vila Carolina, nas
imediações do Setor Abreu, mais
uma unidade de saúde com a
presença de um grande número de
pessoas, moradoras do local, que
entendem a importância do benefício para aquela região da cidade. O
prefeito Gustavo Marques, destacou à importância da nova unidade,
que atenderá à população com três
equipes, no período diurno e noturno. Ele afirmou também que a nova
UBS conta com diversas especialidades e médicos. “Esta conquista,
proporciona maior acesso à saúde,
trazendo maior qualidade de vida
para todas as famílias da comunidade”. Gustavo disse também
que o nome escolhido para a UBS
- Hévilly Dayse Machado Lima
- é uma homenagem a filha do
pastor José Machado, como uma
forma de manter viva, sua memória. Gustavo agradeceu a presença
da população, dos vereadores e
secretariado, afirmando que juntos
somos mais fortes.
MUDANÇAS - O Centro
de Testagem e Aconselhamento/

CTA, que antes funcionava em
um anexo do Hospital Municipal
de Formosa, passou a funcionar
exclusivamente na unidade da
Vila Carolina, realizando exames
diagnósticos e preventivos de HIV,
Hepatite e outras doenças sexualmente transmissíveis. A gestora
das Unidades Básicas de Saúde de
Formosa, Priscilla Araújo, esclarece que se trata de três equipes
que trabalham em escala, de forma
ininterrupta na nova unidade. São
três médicos, três enfermeiras,
quatro técnicos, três dentistas e
três auxiliares de dentista. Ela diz
que os médicos são clínicos gerais
da saúde da família. Sobre exames
e procedimentos odontológicos,
ela diz que os atendimentos estão
sendo agendados a partir das 7hs e
que o CTA funciona durante todo
o dia, de 7hs às 17hs e que não é
preciso agendamento, os resultados
dos exames, normalmente saem
em apenas 20 minutos. A gestora
informa ainda que o horário para
coleta de amostras começam a
partir das 7hs30min, encerrando
as 10hs30min.

Veículos novos e equipados

Estrutura de locomoção de emergência
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d continuIDADE

Subseção de Formosa realiza 2ª edição
de 2019 do projeto “A OAB Vai Até Você”
Atendimentos gratuitos aconteceram no Bela Vista com atendimentos profissionais

Vice, Cleberson Roberto e Marco Aurélio

A

segunda edição do
ano do projeto “A
OAB Vai Até Você”,
idealizado e criado pelo atual
presidente da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil
em Formosa, Marco Aurélio

Basso de Matos Azevedo, atendeu dessa vez as comunidades
do Setor Bela Vista e imediações. O projeto realizado na
Escola Municipal Professor
Domingos de Jesus Monteiro
Guimaraes, contou, além de

Atendimentos com profissionalismo

advogados e advogadas, com
orientações jurídicas gratuitas,
com a participação de profissionais e acadêmicos das
Faculdades Iesgo, dos cursos
de Psicologia, Educação Física,
Pedagogia e Enfermagem, com

d SOCIEDADE

Maçonaria em Formosa completou em
outubro 62 anos de atividades ininterruptas
Instituição tem grande serviço assistencial e moral
prestado à cidade e região

Primeira sede. Início

A história da estrutura social e de irmandade da Maçonaria em Formosa, vem do dia
19 de outubro de 1957, com a
Loja União e Liberdade II, que
desde o início, implementou um
trabalho de alcance nas mais
diversas camadas da sociedade
local. O trabalho de assistência
e de valores humanos da milenar Maçonaria, segundo os
seus membros mais antigos e
que ainda estão em atividade,

encontrou em Formosa um
terreno fértil e positivo para
se expandir e aprimorar seus
valores, fazendo com que a instituição conte com um grande
número de membros espalhados em três lojas. Liberdade,
Imperatriz nº 15 e Fraternidade. Ao iniciar suas atividades
na Rua Alta Vidal e depois se
transferindo para a Rua Waldemiro de Miranda, ambas no
Centro da cidade e agora ins-

Por anos a segunda sede

talada na Avenida Heitor Vilas
Lobos no Jardim Califórnia,
a primeira loja, vivenciou um
crescimento constante, com a
participação dos maiores vultos
das sociedade local e nacional.
Pela Maçonaria de Formosa,
segundo membros históricos,
ouvidos pela reportagem ao longo dos anos, passaram homens
das mais diversas camadas da
sociedade e dos mais diversos
valores, que fizeram a instituição merecer o reconhecimento
e o respeito a nível de Estado
e Brasil. A Maçonaria, sempre
discreta e de carácter universal,
com membros que cultivam o
aclassismo, humanidade e os
princípios da liberdade, democracia, igualdade, fraternidade
e aperfeiçoamento intelectual
é ainda, desde 1957, umas
das instituições mais importes
da história do munícipio de
Formosa.

Prédio atual e definitivo

d ASSISTÊNCIA

Ações preventivas e esportivas
desenvolvidas pelo social da prefeitura

Prefeito e secretária no evento de encerramento

Formação de atletas

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho
da Prefeitura de Formosa, comandada pela primeira-dama,
Caroline Marques, tem se

desdobrado para realizar uma
série de atividades preventivas
de combate a violência doméstica e familiar contra a mulher.
São conversas e acolhimentos

coordenados por uma equipe de
multiplicadores da campanha
“Bem me Quero”, no Serviço
de Convivência do Setor Sul.
O objetivo, segundo Caroline
é auxiliá-las a identificar comportamentos abusivos e dar
suporte para que se fortaleçam
e saibam onde procurar ajuda. Esse trabalho é realizado
nas escolas de ensino médio,
nos serviços de convivência
e fortalecimento de vínculos/
SCFV e órgãos que solicitarem essa ação. Outro trabalho
da secretaria é o incentivo ao
esporte e cultura, a exemplo
do batizado e troca de graduação de Capoeira, dos alunos
dos projetos da prefeitura em
parceria com representantes
de grupos como o “Raízes do
Brasil”, por meio do professor
“Barrão”, instrutores “Lobo”,
“Boca”, monitor “Tody” e
todos os alunos. O prefeito,
Gustavo Marques, Caroline e
o superintendente de Esportes
do município, João Teixeira dos
Santos, popular “Caburé”, estiveram na formatura dos alunos
dos SCFVs, que participam das
aulas de Capoeira, ministrada
pelo Grupo Raízes do Brasil,
no Setor Vila verde.

palestras, recreação para crianças, testes de glicemia, hipertensão e orientações sobre a saúde
da mulher. Participaram ainda
do “A OAB Vai Até Você”,
funcionárias do Laboratório
Sabin, com aferição de pressão
e testes de bioimpedância. Nesta
edição, para os casos de mulheres vítimas de agressão o projeto

Consultas e orientações jurídicas

contou também com a presença
da delegada titular da delegacia de Atendimento à Mulher,
Fernanda Lima e com as advogadas envolvidas no projeto,
que também é da Subseção da
OAB de Formosa, em parceria
com a Polícia Civil, “OAB Por
Elas”. Segundo Marco Aurélio o “OAB Vai Até Você”,

terá prosseguimento em 2020,
com a realização da próxima
edição, provavelmente em um
dos três distritos de Formosa.
Ele destaca que a comissão de
Assistência Social da subseção,
responsável pela organização
do projeto, está de parabéns
pela condução dos trabalhos e
pelo sucesso da iniciativa.

d DESENVOLVIMENTO

Universidade Católica de Brasília
passa a ter polo em Formosa
Instituição da capital federal cria estrutura de ensino
a distância com inúmeros cursos

Matheus e José Humberto

Chega a Formosa e todo o
Nordeste goiano os cursos de
graduação e pós-graduação a
distância/EAD da Universidade
Católica de Brasília, a única em
Formosa dentre as 5 melhores
IES privadas da América Latina
relacionada no ranking oficial
internacional Times Higher
Education. Os sócios fundadores, contabilistas e professores,
Matheus da Cruz Oliveira e dr.
José Humberto da Cruz Cunha,
instalaram na maior cidade da
região um novo polo de ensino
com mais de 25 cursos de graduação e cerca de 30 cursos de pós
graduação. Matheus, explica
que na graduação a distância,
ou simplesmente EaD o aluno
não precisa se deslocar todos
os dias para uma sala de aula
física. Ele diz que na Católica
EAD o acadêmico só vai precisar ir até o seu polo para a
apresentação geral do seu curso
e outras e realização de provas.
No resto do tempo, vai utilizar
a internet para acessar as aulas,
tirar dúvidas diretamente com
os professores, acessar conteúdos, materiais e participar
de discussões. Para isso, vai
contar com o Ambiente Virtual
de Aprendizagem/AVA.
METODO - Hoje, para
cursar uma excelente instituição de ensino superior como
a Universidade Católica de
Brasília, basta um computador
com conexão à internet. Com
isso, além de economizar em
tempo de deslocamento, custo
com transporte, alimentação,
entre outras coisas a pessoa
pode definir os seus próprios
horários de estudo, de acordo
com o seu ritmo e estilo de vida,
explica José Humberto. O modelo de educação a distância da
Católica de Brasília, tem como
princípios pedagógicos o foco
na aprendizagem, a prioridade
para os processos interativos
presenciais e a distância, e a
construção da autonomia do
estudante. Esses princípios
orientam as ferramentas e as
técnicas pedagógicas com base
nas metodologias ativas e nos

Espaço adequando para o ensino

grupos cooperativos – utilizadas
no ambiente virtual e em atividades presenciais vinculadas ao
ensino, à pesquisa e à extensão
universitária. Os professores
explicam que na Católica o
diploma EaD tem o mesmo
reconhecimento e a validade do
diploma presencial. Em termos
práticos, será exatamente o
mesmo diploma. E o conteúdo aprendido também será o

mesmo. Pois, por exigência
do Ministério da Educação o
conteúdo de uma graduação a
distância deve ser igual ao do
presencial.
Serviço:
Católica EAD/Polo Formosa
Av. Circular, n° 75, sala 3.
Formosinha Formosa – GO
Telefone:
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d reALIZAÇÃO

Em Alvorada se repete sucesso do maior evento
da região com cerca de 10 mil pessoas por dia
A

Município comemora 56 anos de emancipação com festa popular e conquista de benefícios

população e visitantes
comemoraram ao lado
da prefeita, Iolanda Holiceni Moreira dos Santos os 56
anos de emancipação político/administrativa do município, durante
realização da 16ª edição do “Alvorada Folia”, tradicional evento do
Nordeste goiano, realizado nos dias
25, 26 e 27 de outubro. Criada em
2002, durante o mandato do ex-prefeito, Alessandro Moreira, a festa é
realizada sempre no final de semana
mais próximo ao dia 23 de outubro,
data da emancipação. Marido da
atual prefeita, Alessandro explica
que o Alvorada Folia, também tem
o objetivo de promover o turismo
local, atraindo pessoas de todo o
Brasil para visitar a cidade e seus
principais pontos turísticos como
a Praia do Povo, o Rio Corrente,
a Serra Geral com o Cristo e sua
vista panorâmica e a Lagoa Grande, que se tornou área de proteção
ambiental. Iolanda, destaca que a
receita produzida pelo turismo no
comércio local, durante o evento,
na rede hoteleira e prestadores de
serviços é bem superior aos valores
gastos pela prefeitura na organização. Neste ano, na programação do
Alvorada Folia, se apresentaram a

Deputados e prefeita durante a festa

Grande Público nos três dias

cantora, Naiara Azevedo, que abriu
a festa, Icaro e Gilmar. No segundo
dia, Di Paullo & Paulino, uma das
duplas mais tradicionais do sertanejo brasileiro, depois Rick & Rangel
e no encerramento a dupla Matheus
& Sollano. Segundo a Polícia Militar, nenhum incidente grave foi
registrado durante a festividade.
TRABALHO – Parceiro da
administração da prefeita, Iolanda
Holiceni desde o início o deputado
estadual, “Iso Moreira”, ao lado
do deputado federal, “Adriano do
Baldy”, entregou ao município, durante a festa, um cheque simbólico
no valor de 500 mil reais, referente
a emenda parlamentar de 2018,
destinado ao Fundo Municipal de
Saúde. Foi entregue também uma
mini pá carregadeira, referente a
emenda parlamentar de 2018 do
então senador, Ronaldo Caiado, no
valor de R$ 206 mil reais. Esses
benefícios se somam aos demais,
canalizados por Iso Moreira no
decorrer do ano, afirmou a prefeita,
que agradeceu o apoio da câmara
de vereadores e a todos os envolvidos na folia, prometendo para
2020 uma festa ainda mais atraente,
organizada e ordeira.

Entrega de maquinário para a prefeitura

d VALORIZAÇÃO

Prefeito de Iaciara leva mais benefício
para o Povoado de Água Quente

A Prefeitura de Iaciara, por
meio do prefeito Haicer Sebastião
Pereira Lima o “Mano”, investiu,
construiu e inaugurou no dia 26 de
outubro a transmissora de telefonia
móvel no povoado de Água Quente,
com a presença de vereadores, secretários, moradores, vice-prefeito,
Marcos Pereira de Macedo e do
deputado estadual “Iso Moreira”.
“Antes da torre instalada pela prefeitura, o sinal de celular no local,
dependia do lugar onde você estava
e não era todos os dias que conseguíamos ligar ou receber ligações.
Internet era outro problema”, afirma
uma moradora. Com a transmissora
o sinal da operadora Vivo, passa a
funcionar normalmente (ligações e
internet), beneficiando mais de mil
pessoas que moram no povoado
e que reivindicavam uma solução
para o problema há anos. Durante a
inauguração, “Iso Moreira” entregou
um cheque simbólico de R$ 400 mil
de emenda parlamentar de 2018 para
custeio da saúde do município. O
prefeito destacou que o povoado se
desenvolveu nos últimos três anos.
A prefeitura tem investido recursos
e trabalho que estão transformando
e melhorando a vida das pessoas e
lembrou que outra velha reivindicação da comunidade será resolvida
em 2020, se referindo ao sistema de
abastecimento de água, que ainda
não é tratada e que será a próxima
obra. “Mano”, afirma que os recursos
para a construção do sistema de tratamento de água do povoado já está
disponível na conta da prefeitura. A
pedido da reportagem do Jornal Tribuna News a assessoria do prefeito,
enumerou as ações empregadas no
local pela administração do atual
prefeito nos últimos anos. Trata-se
de uma extensa lista de trabalho e
benfeitorias que passa pelo:
- Mutirão de limpeza e reforma
na Escola Municipal Joaquim Vieira
de Melo.
- Distribuição de material esportivo (uniformes, bolas de futsal,
futebol e vôlei).
- Limpeza do balneário, avenida
principal, troca de lâmpadas e limpeza do cemitério local.
- Programa “Gabinete da Felicidade da Alegria, da União”, com
cortes de cabelo, manicure, algodão
doce, pula-pula, cachorro quente,
refrigerante e jogo de camisa para
os veteranos do esporte.
- Limpeza e patrolamento de
ruas e avenida, com distribuição de
contêineres de lixo.
- Disponibilização de uma ambulância permanente no povoado e
distribuição de brinquedos.
- Recuperação da rodovia entre
Iaciara e o povoado e manutenção
em todas as estradas vicinais das
imediações.
- Colaboração para a inauguração de uma drogaria.
- Restauração da iluminação e
limpeza com roçada das ruas.

Máquina já compõem a frota do município

Equipe unida e competente

d DESLOCAMENTO

Estrutura e equipamentos para a torre

Vereadores, deputado e prefeito. União

- Patrolamento e cascalhamento
com pó de brita de todas as ruas e
avenida.
- Entrega de um ônibus escolar
a disposição do povoado, para transporte de alunos até Iaciara.
- Programa “Saúde mais Perto
de Você”, com 63 atendimentos de
exames laboratoriais, 143 ultrassonografias e 36 testes-rápidos.
- Operação tapa-buraco na avenida principal e instalação da torre de
sinal de telefone celular.

Alvorada é o primeiro
município da região a
receber o “Alego Ativa”

Projeto da assembleia de Goiás fez atendimentos
com deputados e estrutura social

Prefeito “Mano”. Mais benefícios virão

Participação regional do evento da Alego

Contêineres melhoram o
aspecto de limpeza

Serviços de limpeza e recolhimento

Conservação urbana no povoado

Iaciara recebe R$ 400 mil para a saúde

Conservação de logradouros

A prefeita de Alvorada do
Norte, Iolanda Holiceni/PSDB,
com os vereadores do município,
receberam o programa itinerante
“Alego Ativa”, que realizou no
Nordeste de Goiás a sua quarta
edição. O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás/Alego,
deputado Lissauer Vieira, disse que
o projeto é fundamental para que
os parlamentares estaduais ouçam
a população, lideranças políticas,
identifiquem as necessidades das
cidades e discutam, planejem e
levem políticas públicas efetivas
para a sociedade”. Participaram do
evento em Alvorada os deputados,
Eduardo Prado, Lêda Borges, Wagner Neto, Wilde Cambão, além de
Iso Moreira, também anfitrião desta
edição do programa, junto com
a prefeita. Além das autoridades
do Estado, participaram também
prefeitos e vereadores que puderam
apresentar, durante audiência pública as reivindicações dos municípios
da região. Iso Moreira, explicou que
a pauta municipalista é prioridade
desde o seu primeiro mandato de
deputado estadual, iniciado em
1999, e não seria diferente no atu-

al, o sexto. Iolanda explicou que a
Escola Municipal Professora Odília
Justa da Silva deu lugar para que a
Alego, em parceria com instituições
públicas e privadas, realizasse os
atendimentos. Ela afirmou a satisfação de ter recebido o evento,
elogiou o formato do projeto e
agradeceu a todos os parceiros que
contribuíram para melhorar a vida
da população. “As pessoas puderam
fazer carteira de identidade, passaporte do idoso, carteira de trabalho,
identidade jovem. Também tiveram
atendimento odontológico e oftalmológico, fizeram teste de glicemia
e aferimento de pressão. Nossas
crianças participaram de atividades
de lazer e nossos jovens receberam
capacitação profissional, que é uma
demanda grande de Alvorada. Além
disso, destacou que a comunidade
também recebeu assistência jurídica
da Defensoria Pública do Estado em
casos relacionados à regularização
de guarda, pensão alimentícia,
divórcio, regularização de posse
de lote, entrada na aposentadoria
e retificação de documentos. Fico
feliz e grata pelos atendimentos e
a parceria, disse Iolanda.

Atendimentos diversos para a população

PARTICIPE DA ADMINISTRAÇÃO
DO SEU MUNICÍPIO. COLABORE
COM A CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA
E ORGANIZAÇÃO...
UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS!

Ambulância exclusiva para o povoado

Presidente da assembleia. Compromissos
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d REPRESENTAÇÃO

Presidente da câmara reivindica junto a
deputados benefícios para Vila Boa
Narciso esteve com o presidente da Alego, Lissauer Vieira em Alvorada do Norte

O

presidente da Câmara de Vereadores
de Vila Boa, Narciso
Dourado, participou em Alvorada
do Norte do projeto “Alego Ativa
Intercâmaras”, ao lado do presidente
da Assembleia Legislativa de Goiás,
Lissauer Vieira e os deputados estaduais, Eduardo Prado, Lêda Borges,
Wagner Neto, Wilde Cambão e Iso
Moreira. Convidado pela assembleia e pela prefeita de Alvorada,
Iolanda Holiceni, Narciso, além de
reivindicar, beneficiou ao Estado,
por meio dos deputados, requereu
ao presidente da Alego os benefícios
para Vila Boa do programa “Alego
Ativa”, como a emissão de carteira
de identidade, passaporte do idoso,

carteira de trabalho, identidade
jovem, assistência jurídica da Defensoria Pública do Estado em
casos relacionados à regularização
de guarda, pensão alimentícia,
divórcio, regularização de posse
de lote, entrada na aposentadoria,
retificação de documentos e outros.
Narciso ouviu de Lissauer que a
assembleia tem a determinação de
trabalhar para atender as demandas
dos municípios, marcando com o
presidente da câmara de Vila Boa
uma audiência em Goiânia, quando serão discutidos em que áreas
o município pode ser beneficiado
nesse momento. Narciso explicou
para o presidente do Legislativo
goiano as dificuldades enfrentadas

Narciso é recebido pelo presidente da assembleia

por Vila Boa, destacando que a população tem vivido situações difíceis
e recebido muito pouco retorno do
Governo do Estado.

d HABILITAÇÃO

Prefeitura de Cabeceiras passa
a emitir licença ambiental

Prefeito “Tuta”. Trabalho de impacto

d REALIDADE

Investimentos de hoje em
Cabeceiras são os
maiores de sua história
Prefeitura tem contemplado população
com ciclovia, asfalto, estradas e várias
outras áreas do município

Um dos portais por onde passa a ciclovia

Trabalho de infraestrutura na cidade

Cabeceiras vive momentos
diferentes no seu dia-a-dia com os
investimentos feitos pela prefeitura
no setor de infraestrutura urbana e
rural. Com a aquisição de máquinas
e veículos a administração do prefeito Everton Francisco de Matos/
PDT o “Tuta”, tem atendido diversas demandas, com recuperação de
estradas, ruas e construção de obras,
como a ciclovia, que está em andamento entre a cidade e o Povoado
Lagoa. Essa obra, esclarece “Tuta”,
é um antigo desejo da população
e que fez parte das promessas de
campanha na eleição de 2016. O
prefeito esclarece que a ciclovia
em breve estará pronta para que a
população possa utiliza-la e lembra
que ela está sendo possível, graças a
um convênio assinado entre a prefeitura e o Governo Federal e que por
se tratar de uma grande conquista,
está saindo do papel. Outra obra
que está planejada é o recapeamento
com asfalto de todas as ruas que
hoje possuem pavimentação com
pedra. A prefeitura se prepara para
dar início aos serviços, que mudará
o aspecto de uma grande parte do

centro da cidade. A Prefeitura de
Cabeceiras, também tem atuado em
melhorias de estradas, uma delas,
mesmo não sendo de competência
do município, recebeu investimentos
recentemente com a recuperação de
trechos caóticos na GO-591, rodovia de responsabilidade do Estado,
que atende uma grande quantidade
de moradores com destino a Unaí.
Segundo o prefeito, a intenção é
amenizar os problemas dessa estrada, até que o governo estadual
realize a manutenção completa e
a construção definitiva do asfalto.
Sobre essa rodovia, “Tuta” esclarece
que recentemente esteve com o senador goiano, Luiz Carlos do Carmo,
acompanhado pelo presidente da câmara de vereadores, Gilberto Araújo,
quando entregou ofício ao parlamentar, solicitando apoio e ajuda junto
ao governador Ronaldo Caiado, para
que a GO-591 seja pavimentada.
O prefeito e o vereador também
solicitaram a disponibilização de
emendas parlamentares no valor de
R$ 200,000 a R$ 300,000, para que
sejam investidos em Cabeceiras a
partir de 2020.

Cabeceiras acaba de conquistar
o credenciamento para emitir o licenciamento ambiental de atividades de
impacto local. O Conselho Estadual
do Meio Ambiente/CEMAm, ao considerar que é competência da União,
dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios a proteção das paisagens
naturais, do meio ambiente, o combate à poluição em qualquer de suas
formas, e a preservação das florestas,
da fauna e da flora, resolveu repassar
o licenciamento ambiental no município de Cabeceiras à prefeitura, por
meio da sua secretaria municipal de
Meio Ambiente. Segundo o prefeito,
trata-se de uma grande conquista,
uma vez que não será mais necessário deslocamentos até Goiânia para
a emissão de licenças ambientais.
Ele explica também que a conquista
se deu por meio de um trabalho desenvolvido ao logo dos dois últimos
anos e que os licenciamentos já realizados pela Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável/SEMAD, de empreendimentos, terão seus respectivos prazos
de validade mantidos.

Parceria e compromissos

d INICIATIVA

Festa agropecuária de Cabeceiras rende
diversão e benefícios para carentes
Prefeito faz doação de cestas básicas com alimentos
arrecadados na portaria do evento

“Tuta” na distribuição das cestas

Em sua 3ª edição a Expocabeceiras e Rodeio Show 2019, está
consolidada como uma das maiores
festas do gênero na região do Entorno de Brasília e Nordeste goiano.
Idealizada e promovida pela prefeitura, durante o mandato do prefeito
Everton Francisco de Matos/PDT o
“Tuta”, com o apoio da população,
classe empresarial e câmara de
vereadores, a Expocabeceiras, se
tornou, além de uma opção de lazer
e entretenimento, um mecanismo

Resultado social de evento público

para dinamizar a área social do
município. Segundo o prefeito,
nesse ano o evento, mesmo sendo
de entrada franca, proporcionou a
arrecadação de aproximadamente 4
toneladas e meia de alimentos não
perecíveis, que resultaram em mais
de 200 cestas básicas, que foram
distribuídas para famílias carentes,
afirma “Tuta”. A arrecadação e a
doação de alimentos é a principal
característica do evento, aliado ao
seu apelo rural, dentro do contexto

econômico do município, um dos
maiores produtores de grãos do
Estado. O prefeito, esclarece que
a criação da festa e a sua manutenção se tornou importante, uma vez
que colocou Cabeceiras no roteiro
festivo de Goiás e que a cada ano
se supera e se torna mais volumosa.
“Tuta” afirma que enquanto for prefeito a festa será realizada de forma
que não dê grandes despesas para a
prefeitura e por outro lado, cumpra
o seu objetivo sócio cultural.
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d INVESTIMENTO

Em Planaltina de Goiás prefeito decreta
fim de buraco em asfalto ruim

Aquisição de usina
pela prefeitura
possibilita melhor
conservação de
ruas e avenidas

O

prefeito Eles Reis,
anunciou e apresentou à população a
usina de asfalto móvel, adquirida
com 100% de recursos próprios,
que já está em atividade no Centro e setores. Segundo Reis, com
a usina o município equaciona de
vez o crônico problema da má
qualidade do asfalto urbano, que
se deteriora a cada estação chuvosa, trazendo irritação e prejuí-

d REALIZAÇÃO

Planaltina de Goiás vai conseguindo
resolver seus problemas
Prefeito Reis e equipe de trabalho apresentam resultados
e promovem comemorações

Caminhão recuperado e trabalhando

zos à população. Ainda segundo
o prefeito, com o equipamento,
estima-se uma economia de
50% nos custos operacionais,
melhoria de qualidade e reflexos positivos na ampliação da
malha asfáltica nos 11 bairros
da sede e nos distritos. Ele lembra que quando se decidiu pela
compra da usina, como solução
definitiva para os problemas do
asfalto em Planaltina de Goiás,
a primeira ideia foi a de adquirir
um caminhão novo para dar o
suporte necessário. Mas que a

Equipamento nas ruas
atendendo demandas

opção escolhida foi a recuperação de um caminhão sucateado
e aparentemente imprestável,
que foi reformado por um custo
equivalente a um quinto de um
veículo novo. Reis destaca que
no momento em que os municípios sofrem com a escassez
de verbas, Planaltina de Goiás,
consegue usar com inteligência
e seriedade, os seus próprios recursos. A usina tem capacidade
para asfaltar até 1,5 quilômetro
por dia em pistas com 7 metros
de largura.

Caminhão antes parado e deteriorado

Equipe da prefeitura em ações

Planaltina de Goiás, sob
a administração do prefeito,
Eles Reis de Freitas, que tomou
posse em janeiro de 2019, após
ser eleito na eleição suplementar em outubro de 2018, tem
registrado pontos positivos
e melhorado a sua avaliação
popular. Ações sociais como
as comemorações dos dias do
Professor e da Criança, mobilizaram um grande número de
pessoas. Com o tema “Alegria
em Dose Dupla” a prefeitura
através da secretaria de Desenvolvimento Social, realizou
grande evento para comemorar
o Dia das Crianças 2019. Realizada na Praça Cívica, no Centro
da cidade, contou com o apoio
do Instituto Gabriel Harrison,
com diversos brinquedos, jo-

gos, gincanas e atendimentos
sociais. Foram dois dias de
atividades preparadas pela
primeira- dama Adryana Reis
e sua equipe.
INVESTIMENTOS- A
prefeitura, por meio da secretaria municipal de Saúde,
realizou no final de outubro a
Feira da Saúde da Mulher que
ofereceu benefícios como exames preventivos do câncer de
mama, testes rápidos de Sífilis,
HIV, Hepatite, atendimentos
ginecológicos, marcações de
consultas, atendimento jurídico
e palestras. A prefeitura ainda
anunciou que o laboratório de
análises do Hospital Santa Rita
de Cássia, está com 100% de
seus equipamentos operantes,
tanto na área de bioquímica

d REALIDADE

como na de hematologia. O
mamógrafo, que estava inoperante, foi consertado, permitindo o reinício das mamografias
dentro do cronograma das
marcações. Moradores do Distrito de Córrego Rico, também
foram beneficiados com a aquisição de um aparelho de Raio
X odontológico, equipamento
adquirido pela prefeitura e
instalado, uma antiga demanda
dos profissionais da área de
saúde do local.

Equipamento hospitalar em
funcionamento

Prefeitura de São João d’Aliança
investe na zona rural
Município chega ao 66 anos com a melhor
administração de sua história

Neste final de ano, quando
o município completa 66 anos
de emancipação político administrativa a prefeita, Débora
Domingues Carvalhêdo Barros,
reforça a priorização de investimentos em infraestrutura na zona
rural e promove em novembro,
nos dias 15, 16 e 17, grande
evento em comemoração ao aniversário de São João d’Aliança.
Debora explica que o setor rural
é de estrema importância para
a economia e a vida social de
sua cidade e que necessita, da
mesma forma que a zona urbana,
de investimentos e atenção por
parte do Poder Público. A prefeitura, através das secretarias de
Infraestrutura e de Agricultura e
Transportes, em parceria com
produtores rurais, está recuperando diversas estradas e pontes
em várias regiões do município.
A prefeita, explica que locais
como Serrinha, na conhecida
ponte do “Dominguinho”, já foi
atendida. A região, conhecida
pelo grande fluxo de caminhões
que trabalham no escoamento
de grãos, recebeu a melhoria da
ponte, que traz mais segurança

Adryana Reis, Reis e Gabriel Harrison,

Preparo de terra para comunidades

para quem transita pela via. Em
um mês a equipe de trabalho da
prefeitura recuperou mais de
4 pontes na zona rural de São
João d’Aliança. Outra obra de
recuperação foi a “ponte do Zé
Firmo”, que recebeu reparos na
estrutura e novo tabuado. Debora explica que a reconstrução
de pontes, e melhoria de estradas, além da segurança, trazem
acessibilidade aos produtores
rurais e a todos que precisam
utiliza-las. A prefeitura vem
recuperando estradas vicinais do
extenso município, como a do
Projeto de Assentamento Águas
Claras, que recebe serviços de
patrolamento e cascalhamento.

Recuperação de estradas

O antes de uma das pontes recuperadas

Outra região beneficiada com
recuperação de estradas é a do
“Monjolinho”, que não recebia
manutenção a mais de dez anos.
O mesmo serviço está sendo
feito nas estradas de acesso ao
Bandeira, Vereda, Macaquinho
e Macacão, que também recebem cascalhamento e outras
benfeitorias, esclarece Debora.
Na zona rural a prefeitura ainda promove, por meio de suas
secretarias, sob a coordenação
da prefeita o gradeamento de
terra para produtores rurais da
agricultura familiar. Ela diz que
no momento, os serviços estão
sendo executados na região do
João Paulo.

Investimentos na melhoria do tráfego

E o depois da mesma ponte já pront

Ação social na festa das crianças
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d TRABALHO

Damianópolis avança com boas
perspectivas de desenvolvimento para 2020
Prefeito Gilmar firma parcerias importantes com investimentos em serviços e obras no município

E

Asfalto no Setor Rodoviário

m Damianópolis o prefeito Gilmar José Ferreira e
sua equipe de trabalho,
chegam ao final do ano com um saldo
positivo de realizações e segundo
afirma, otimista para 2020. O município, na extremidade do Estado de
Goiás, nas divisas com Minas Gerais
e Bahia, vem se desenvolvendo e
melhorando a qualidade de vida de
seus moradores. Gilmar destaca as
áreas de saúde, educação e infraestrutura. Damianópolis conta com um
hospital, com atendimento 24 horas,
dotado de 12 leitos e centro cirúrgico,
com raio X e eletro cardiograma.
Ainda na área de saúde, mantem
duas unidades do Programa Saúde da
Família/PSF, com atendimento clinico, odontológico, enfermagem em
todos os tipos de prevenção, como
pré-natal, hipertensão, prevenção
do colo do útero, teste do pezinho,

sala de vacinas e acompanhamento
de crianças, com extensão no Povoado Boa Esperança. A prefeitura
também disponibiliza um laboratório
terceirizado, com atendimento em
mais de 60 exames sem custo para
a população, além de convênio com
clínicas, que realizam consultas em
especialidades diversas, exames
de ultrassonografia, mamografia,
exames cardiológicos, tomografia,
ressonância e cirurgias que não são
realizadas no município. O prefeito
explica que a prefeitura mantem
em Goiânia uma casa de apoio com
alimentação e transporte, que faz
deslocamentos de pacientes até os
hospitais e mais um veículo van,
que faz o transporte entre a capital
e a cidade. A prefeitura, por meio da
secretaria de Saúde, faz doação de
medicamentos de médio e alto custo
e fornece transporte para pacientes

Pavimentação no Povoado Boa Esperança

crônicos, que precisam realizar tratamentos em Brasília e Formosa, além
da realização do programa saúde em
movimento.
ESCOLAS – A prefeitura, por
meio da secretaria municipal de
Educação, mantém duas unidades
educacionais. As escolas Fábrica
de Sonhos e Tancredo Neves. São
vários projetos de aprendizagem
desenvolvidos ao longo do ano com
aulas práticas e educação ambiental,
que se somam ao currículo oficial de
ensino. O prefeito Gilmar explica
que os responsáveis pela educação
do município, têm demostrado competência e dedicação e que os frutos
estão sendo colhidos. Ele explica que
são palestras sobre os mais diversos
temas. Aulas práticas com os alunos
sobre Educação Ambiental, plantio
de mudas e sobre saúde.
CONQUISTAS - O prefeito,

Melhoria e asfalto no Setor Aeroporto

Poços Artesianos com água e atendimento

em parceria com produtores rurais
da região no Povoado Boa Esperança, se uniram para implantarem
uma rede de abastecimento de água
com captação no Rio Vermelho. O
sistema é dotado de reservatório,
encanação, bomba e equipamento
de energia elétrica, composto de
painéis solares e outros acessórios,

Energia solar para captação de água no Boa Esperança

que juntos vão gerar energia solar
para alimentar o sistema e atender
a comunidade. Na infraestrutura a
prefeitura vem trabalhando na conservação de estradas e amenizando
a situação de seca com a perfuração
de poços artesianos. Gilmar explica
que foram feitos investimentos em
asfalto no Povoado Boa Esperança e

nos setores Rodoviário e Aeroporto.
Aquisição de veículos novos, entregas de lotes no Setor Rio Vermelho.
Ele lembra, que todo o trabalho e
conquistas, contam com o apoio do
vice-prefeito, Adão Luiz da Silva, do
presidente da câmara de vereadores,
Valdivino Neres da Rocha e de todos
os outros oito vereadores.

d MEDIDAS

Consórcio ambiental com 22 municípios da
região se torna solução para prefeitos
Assembleia do Cisbango em Buritinópolis apresenta soluções e benefícios

Prefeito Gilmar. Investimentos e trabalho

Renovação da frota da prefeitura

d INOVAÇÃO

Buritinópolis dá exemplo na
região em coleta seletiva de lixo
Reciclável será trocado por energia
elétrica junto a Enel

Reconhecido nacionalmente
o Programa Ecoenel de troca do
lixo reciclável por energia elétrica,
alia a formação de uma rede de
parcerias entre cliente, empresa e
reciclador. Ainda pouco explorado
em Goiás e na região o programa
foi adicionado aos projetos da Prefeitura de Buritinópolis, por meio
da administração da prefeita, Ana
Paula Soares Dourado. Segundo
ela, são vários benefícios. Um deles
a conscientização dos moradores
sobre a importância de se separar
o lixo que é produzido nas casas
antes de colocá-lo para a coleta
na frente das residências, para que
sejam coletados de forma separada.
Resíduos sólidos recicláveis passarão por separação e pesagem para
comercialização, com os valores
arrecadados descontados na conta
de energia elétrica de famílias do
município que estão em situação
de vulnerabilidade socioeconômica. A prefeita explica que esse
benefício é possível através do
Projeto Ecoenel. Ela diz que para
participar as pessoas devem deixar
para coleta o material reciclável
que descartam em suas casas como
papel, vidro, metal, plástico, entre
outros objetos. A prefeitura recolhe
separa tudo e entrega nos pontos de
troca da empresa Enel. Em troca o

Promovida em Buritinópolis
no mês de outubro a 26ª assembleia
geral do Consórcio Intermunicipal
de Saneamento Básico e Ambiental
do Nordeste Goiano/Cisbango. A
presidente, prefeita, Ana Paula Soares Dourado e o superintendente do
consórcio, integrado por 21 municípios da região, João Orestes Soares
de Oliveira, recepcionam, prefeitos,
vereadores, representantes de prefeitos, além de técnicos e dirigentes
de órgãos. Participaram do encontro
as prefeitas de Nova Roma, Míriam
Leite e de São João d’Aliança,
Débora Domingues. Além dos
prefeitos de Posse, Wilton Barbosa;
Teresina de Goiás, Josaquim Miranda; Alto Paraíso, Martinho Mendes;
Divinópolis de Goiás, Charley
Tolentino; Sítio d’Abadia, Weber
Lacerda; Damianópolis, Gilmar
Ferreira; Vila Boa, Felipe Santana
e Colinas do Sul, Adriano Passos.
O secretário de Meio Ambiente de
Flores de Goiás, Fabiano Pereira; o
coordenador da Unidade Regional
Vale do Paranã da Emater-Goiás em
Posse, Damásio Kennedy de Amorim e o coordenador da Unidade
Regional Planalto em Formosa da
Emater-Goiás, Alexandre Rezende
Santiago. O prefeito de Cabeceiras, Everton Francisco de Matos,
o “Tuta”, também aderiu e passa
a ser um dos membros. Segundo
João Orestes, entre as atividades do
consórcio no momento está a realização de estudos para a implantação
do Serviço de Inspeção Municipal/

SIM, nos moldes do Serviço de Inspeção Estadual/SIE, para inspeção e
controle da qualidade de alimentos
de origem animal produzidos nos
municípios de sua atuação. Na
reunião ficou garantido o apoio da
Agência Goiana de Defesa Agropecuária/Agrodefesa e uma reunião
dos membros do consórcio com o
presidente da Agrodefesa, José Essado para tratar dos detalhes legais
e operacionais para a implantação
do SIM.
RESUMO DOS TRABALHOS – João Orestes, que coordenou a reunião explorou assuntos
como a descentralização do licenciamento ambiental dos municípios
consorciados e todos os benefícios
que podem obter com a independência ambiental. Segundo ele a
meta é incentivar e dar apoio para
que todos os membros do consórcio
estejam aptos a licenciar até fevereiro de 2020. Outro assunto o Projeto
Ecoenel – troca de lixo por energia
junto a empresa Enel - de compra
do lixo reciclável. Buritinópolis se
colocou à disposição, para através
do consórcio, implantar o posto
de coleta em todos os municípios.
Outro assunto foi a localização e
construção dos aterros sanitários na
região. Em Divinópolis de Goiás,
será construído o aterro para atender
Monte Alegre de Goiás, Campos
Belos e São Domingos. Iaciara,
atenderá Posse, Guarani e Nova
Roma. Em Buritinópolis, aterro de
atendimento a Sítio d`Abadia, Da-

Grupo de prefeitos em Buritinópolis

União em torno de melhorias para os municípios

mianópolis, Mambaí, Simolândia,
Alvorada do Norte, Flores de Goiás
e Vila Boa. Já para os municípios de
Alto Paraíso, Cavalcante, Teresina
de Goiás, Colinas do Sul e São João
d`Aliança o local será definido até o
final de 2019. João Orestes explicou
que os aterros vão gerar empregos
e renda, além de investimentos
dos governos Federal e do Estado.
Ele pontuou que a responsabilidade dos problemas ambientas nos
municípios é das prefeituras e que
o Ministério Público está ai para
reforçar isso. Orestes explicou

ainda que para o desaparecimento
dos lixões nas cidades o Cisbango
é o melhor meio. No encontro, foi
aprovado por todos os participantes,
uma notificação para os prefeitos de
Simolândia e Monte Alegre de Goiás, que nunca contribuíram e não
participam das discursões. Ficou
decidido que os dois serão notificados a regularizar suas situações até
o final de 2019. E lembrou que caso
sejam exclusos do consórcio, além
de estarem fora do SIM, terão que
assumir sozinhos a construção dos
seus aterros sanitários.

d RESULTADO

ICMS Ecológico no Nordeste Goiano

Recolhimento de lixo aproveitável

município recebe bônus na conta de
luz de unidades consumidoras, em
casas de famílias com dificuldades
financeiras. A prefeita esclarece
que as pessoas interessadas em
participar e conhecer melhor o programa, podem procurar a secretaria
municipal de Meio Ambiente para
os esclarecimentos.

Lixo se transforma em mercadoria

Alguns municípios não se adequaram e outros possuem baixa pontuação para
receberem até R$ 200 mil a mais de receita mensal
Entre as demandas de vários
municípios da região, está a conquista do ICMS Ecológico, uma
das pautas de trabalho do Consórcio
Intermunicipal de Saneamento Básico e Ambiental do Nordeste Goiano/
Cisbango. A prefeita de Buritinópolis e presidente do consórcio, Ana
Paula Soares Dourado, explica que
não são todas as cidades que estão
aptas a receberem essa renda extra.
Em 2019, dos 246, 193 municípios
goianos conseguiram. Ela diz que
para 2020 o valor pago deve aumentar, porque caiu para 156 a quantidade de municípios que atendem
aos critérios. O ICMS Ecológico
é um mecanismo tributário que
possibilita aos municípios acesso a
parcelas maiores que àquelas que já
têm direito, dos recursos financeiros
arrecadados pelos Estados, através
do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços, em razão

Proposta é capacitar todos os municípios da região

do atendimento de determinados
critérios ambientais estabelecidos
em leis estaduais. Ana Paula, diz
que os municípios integrantes do
Cisbango, tiveram a maior vitória

proporcional do Estado e lembra
que para se adequarem o primeiro
critério para graduação ao benefício
é que tenham unidades de conservação. Divinópolis de Goiás, Iaciara e

Sítio d’Abadia, obtiveram 1,25% de
graduação. Alto Paraiso, Alvorada
do Norte, Buritinópolis, Damianópolis, Guarani de Goiás, Mambaí,
Nova Roma, Posse e Simolândia
obtivem pontuação máxima de 3%,
com direito de receberem até 200 mil
reais a mais de repasse mensal. Na
região, Campos Belos, Monte Alegre
de Goiás, Flores de Goiás, Vila Boa e
São João d´Aliança, não pontuaram,
por não terem unidades de conservação e portanto estão fora, pelo menos
até 2021 do ICM Ecológico. Formosa e Cabeceiras estão com pontuação
0,75%. Segundo o superintendente
do Cisbango, João Orestes a meta é
ajudar todos os prefeitos a criarem as
unidades de conservação e montarem
os processos, para que consigam o
máximo de pontuação em 2021. Ele
destaca que a partir de janeiro de
2020, toda a equipe estará à disposição para ajudá-los.
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d MERECIMENTO

Representantes do Nordeste goiano querem
soluções e obras por parte do Governo de Goiás
Prefeitas estiveram na GOINFRA com reivindicações e demandas que transformariam a região

N

Presidente da agência com Isso Moreira em Goiânia

o dia 29 de outubro as prefeitas
de Nova Roma,
Mirian Leite São José Sampaio; Buritinópolis, Ana Paula
Soares Dourado e de Alvorada
do Norte, Iolanda Holiceni Moreira dos Santos, estiveram na
Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes /GOINFRA,
órgão do Governo do Estado de
Goiás, responsável pela construção e manutenção de obras.
O objetivo foi se encontrar com
o presidente da agência, Pedro
Henrique Ramos Sales. Fez
parte da reunião o deputado estadual, Iso Moreira/DEM, além
de vereadores, secretários e
assessores das prefeitas. No encontro as prefeitas e o deputado
apresentaram diversas reivindicações de alcance regional e que
na opinião de quem participou,
significam a transformação e a
remissão da região Nordeste de
Goiás. Entre as reivindicações

estão a liberação da balsa que
faz a travessia do Rio Paranã,
que liga Nova Roma a Monte
Alegre de Goiás, parada há
cerca de 10 meses; finalização
das obras dos aeródromos de
Alvorada do Norte, restando
10% para a sua conclusão e o de
Mambaí, cerca de 30% para ser
finalizado. Execução do serviço
de pavimentação nas rodovias
GO - 591, entre Cabeceiras e
Unaí/MG e GO -108, que liga
Sítio d’ Abadia à Formoso/MG,
além da GO – 110, entre Iaciara
e o Povoado de Água Quente.
Além disso, foi solicitada a
construção da ponte de concreto
sobre o Rio Santa Maria, entre
Alvorada do Norte e Flores de

Goiás na GO-236 e uma ponte
no Rio Paranã, que liga Nova
Roma a Monte Alegre de Goiás. Também foi apresentada a
necessidade de se recuperar as
rodovias não asfaltadas, GO108, que liga o Povoado de Vila
Nova, município de Buritinópolis e Branquinhas até a BR-020.
As pontes da GO-112, entre
Alvorada do Norte e Sítio d’
Abadia, que também necessitam
ser recuperadas. Segundo o deputado, trata-se de um pequeno
raio x das necessidades da região, que foram apresentadas ao
governo. Pedro Sales, recebeu
as reivindicações e sinalizou o
interesse em atende-las, destacou as prefeitas

Edital de Comunicação
ENGENHARIA RAMOS JUNIOR LTDA-ME, inscrito
no CNPJ: 08.709.928/001-51torna público que requereu
a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Formosa, as
Licenças Previa e de Instalação, para atividade de Loteamento / Parcelamento do Solo de área “217.193,04 m²”
localizado na Avenida Heitor Vila Lobos, perímetro urbano
de Formosa, matriculas 38.420/38.421/38.424/59.476,
Chácaras Eunice, FORMOSA-GO.
Edital de Comunicação
IMPERATRIZ TRANSPORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE GRAOS EIRELI, inscrito no CNPJ 07.193.393/000146 torna público que requereu a Secretaria Municipal
do Meio Ambiente de Formosa, as Licenças Previa e de
Instalação, para atividade de Loteamento / Parcelamento
do Solo de área “10,1780 ha” localizado na BR 020, KM 68
a esquerda 1KM (MATRICULA 45.257), FORMOSA – GO
Gaya Construtora torna público que requereu
à SMMA, a LAS (Licença Ambiental Simplificada), para
construção de 3 blocos de apartamentos, empreendimento
localizado na Quadra 27, Lote 01-A, Rua 11A, Bela Vista,
Setor C, Formosa - GO.
Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

Três prefeitas e o deputado nas reivindicações

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA DO SINDICATO
RURAL DE CABECEIRAS PARA PRODUTORES
RURAIS, EMITIDA PELO PRESIDENTE DA
ENTIDADE, ARNO BRUNO WEIS
Evitar comentar grandes vendas
Instalar alarmes de emergência
na propriedade
Evitar carregar dinheiro para
o pagamento de colaboradores
Manter escondido na propriedade um celular para emergências
COMO PROTEGER OS
INSUMOS:
Evitar manter na fazenda grandes quantidades de insumos
O armazenamento na fazenda
deve ser feito em depósitos que
ofereçam o máximo de segurança aos produtos
Não comentar na cidade a compra de insumos
O transporte desses produtos
deve ser feito pelas próprias
revendedoras
Caso o transporte seja feito pelo
produtor, faze-lo se possível
com o apoio de viaturas de polícia ou escolta particular
Ao descarregar os defensivos na
fazenda é importante carimbar
as embalagens com emblema
da fazenda ou do proprietário.

Arno. Produtor rural

COMO PROTEGER A PROPRIEDADE:
Orientar os funcionários a não
oferecer informações a estra-

nhos
Evitar manter na fazenda dinheiro, mobília ou equipamentos
caros

COMO PROTEGER VEÍCULOS E MAQUINAS AGRÍCOLAS:
Utilizar garagens fechadas,
evitando exposição de veículos
Manter em galpões fechados
as maquinas e equipamentos
agrícolas
Fazer seguro de veículos e
máquinas

Se perceber que está sendo
seguido por outro veículo, haja
com naturalidade, pare na fazenda mais próxima em busca
de socorro
Caso seja vítima de um acidente
de transito que lhe pareça proposital, não pare para verificar
os danos
COMO PROTEGER O
GADO:
Reservar os pastos próximos de
estradas e longe da sede para o
gado mais fraco
Destinar os pastos mais seguros
para animais gordos e mansos
Contratar vigilância noturna se
possível
Dificultar acesso à propriedade colocando cadeado nas
porteiras
Pesquisar referencias antes de
contratar novos funcionários
Suspeitar de pessoas que estejam rondando a propriedade

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

A UMA RESPONSABILIDADE DE TODOS!
PREFEITURA MUNICIPAL DE IACIARA/GOIÁS

ADMINISTRAÇÃO 2017/2020

COLABORE! PARTICIPE DO
DESENVOLVIMENTO DO
SEU MUNICÍPIO!
LIMPEZA É UMA RESPONSABILIDADE
DE TODOS. PREFEITURA MUNICIPAL
DE DAMIANÓPOLIS/GOIÁS
ADMINISTRAÇÃO 2017/2020
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d tragédias

Em Campos Belos continuam as mortes
de quem precisa da hemodiálise

Comunidades querem a criminalização
dos óbitos por omissão do Poder Público

d benefício

Em Nova Roma prefeitura adquire tratores
novos para incentivar produção local

Prefeita. Benefícios já estão trabalhando

Paciente de Campos Belos que decidiu não esperar mais
cumprimento de promessas

M

orreu na região
de Campos
Belos, mais
um idoso doente renal crônico, que segundo familiares
e amigos, não suportou mais
o sofrimento de viajar três
vezes por semana, de Campos
Belos a Formosa, a quase 400
km de distância, onde passava cerca de três horas numa
máquina de hemodiálise, para
no final, ter que retornar para
sua cidade. Um dos últimos
pacientes que perdeu a vida
e que passava pela maratona da viagem em busca
de tratamento, segundo um
filho, desistiu e não quis mais
continuar com o sofrimento,
mesmo com a insistência
dos familiares. O filho, afirma que o pai já debilitado e

idoso, resolveu não esperar
mais pela clínica de hemodiálise pretendida para Campos
Belos, mas que ainda não
saiu do papel, mesmo com as
várias promessas e discursos
feitos por políticos e gestores
municipais. Vários outros
pacientes, doentes renais
crônicos, também enfrentam
o desafio do deslocamento de
quase 800 km por dia para se
manterem vivos. Para muitos
familiares e amigos desses
pacientes a insensibilidade
de governantes em relação
a criação do Centro de Hemodiálise de Campos Belos,
já se configura em crime de
homicídio culposo. Muitos
querem criminalizar cada
óbito que ocorrer na região
por omissão do Estado.

PARTICIPE DO
DESENVOLVIMENTO DO
MUNICÍPIO, COLABORE
COM A LIMPEZA
URBANA, SE INFORME
E SEJA CIDADÃO

O município de Nova
Roma, recebeu quatro novos tratores, adquiridos por
meio de emendas parlamentares do ano de 2018 e de
autoria dos ex-deputados
federais, Giuseppe Vecci
e Pedro Chaves, com contrapartida da prefeitura.

A prefeita Mirian Leite
São José Sampaio, recebeu
o benefício na frente da
prefeitura, com a presença
de moradores, vereadores,
funcionários públicos e autoridades municipais, afirmando que os veículos vão
beneficiar a classe produto-

ra local. Miriam destacou
que a conquista é do homem
do campo e da produção
rural de Nova Roma. Os tratores que já fazem parte da

frota da prefeitura, deverão
incrementar e desenvolver,
incentivando a produção
agrícola e a agricultura
familiar das comunidades.

C E N T R A L DA S M A D E I R A S E I R E L I , CNPJ Nº
32.661.594/0001-78, toma publico que RECEBEU da Superintendência 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.
CENTRAL DAS MADEIRAS EIRELI, CNPJ Nº 32.661.594/000178, toma publico que REQUEREU da Superintendência 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.

Comunidade recebe tratores na cidade

A PLANEJAR Consultoria Rural, torna público que: QUIRINO
GERALDO MARTINS DE MELO, CPF n.º 400.112.911- 68, solicitou
na SEMMA Formosa - GO, a Licença Ambiental de Carvoejamento
Simplificada – LCS e Registro de Empacotamento de carvão, para
atividade na Fazenda Santo Antônio - Formosa - GO.

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

A UMA RESPONSABILIDADE DE TODOS!
PREFEITURA MUNICIPAL DE IACIARA/GOIÁS

ADMINISTRAÇÃO 2017/2020
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d necessidade

Estátua do Cristo em Formosa está
se definhado sem manutenção
Local necessita de reparos e conservação para cumprir papel de devoção e turismo

Monumento está degradado
e pinchado

Padre Marcos. Não sabia que estátua está sob sua responsabilidade

A

Diocese de Formosa
e população receberam em 2014 o
monumento do Cristo Redentor
na saída Sul da cidade. A obra
foi possível graças ao empenho
e parceria entre o empresário D’Artagnan Costamilan –
Condômino Santa Felicidade
- proprietário da área onde o
monumento foi construído e a
católica, Leana Campos de Paiva,
que viabilizou o projeto. Nesse
período de cinco anos, sob a

responsabilidade da diocese, por
meio da Paroquia São Vicente de
Paulo, localizada no Setor Sul o
monumento não recebeu investimentos e cuidados. Sua área e
acesso continuam os mesmos e o
local praticamente foi abandonado tanto pelos padres, como pelo
poder público. A estátua hoje serve como ponto de contemplação
à distância, para quem chega ou
sai de Formosa e ponto de encontro para programas sexuais e
consumo de drogas. Está abando-

nado um local que foi doado para
a comunidade. O padre Marcos
Antônio Rodrigues Carvalho,
que assumiu a paróquia a pouco
mais de um ano, responsável
pelo monumento e seu terreno,
afirma que existe a necessidade
de uma melhor acessibilidade
ao local e melhor estrutura para
que se possa acolher as pessoas,
além de segurança. Ele fala da
possibilidade de voltar a realizar
no local as missas da Misericórdia, que acontecem uma vez por
ano, sempre após a Pascoa. Padre
Marcos, afirma que a estátua do
Cristo pode se transformar em um
ponto de devoção e também de
turismo, se existir uma parceria
entre a classe empresarial o poder
público e a igreja. A escultura
construída em fibra, com 9 metros

d intolerância

Vândalo destrói imagens do altar
do Santuário de Bom Jesus da
Lapa na gruta de Terra Ronca

Gruta imensa é conhecida em todo o mundo

Altar depois da destruição

Lugar de adoração e muita fé antes do vândalo

Um homem destruiu
imagens do altar do Santuário de Bom Jesus da
Lapa na gruta de Terra

Ronca, no município de
São Domingos no Nordeste goiano, na Diocese
de Formosa. Ele também

ateou fogo na pequena
gruta, uma espécie de memorial dos devotos, onde
são depositados objetos
de promessas como muletas, fotos, bonecos de barro e outros. Sinalizações
e placas de identificação
para facilitar a localização
da gruta também foram
destruídas. O bispo da
diocese, responsável pela
capela na caverna, dom
Adair José Guimarães,
afirma que o local é visitado por fiéis desde o início
do século passado, e onde
se realiza a Romaria do
Bom Jesus da Lapa no
mês de agosto. Ele diz,
que nesse ano no dia 06 de
agosto, foram celebrados
batizados e a Santa Missa
para uma multidão no lo-

cal de inigualável beleza.
As primeiras celebrações
presididas por padres no
local, se deram a partir de
1929. A Capela do Bom
Jesus da Lapa, com o altar
“versus dei” - estilo tridentino - com o magnifico
crucifixo de Jesus e diversas imagens de santos
católicos, tem um enorme
significado litúrgico, edificado pelo saudoso padre
Jesus Oséas, no ano de
1953, esclarece o bispo.
O pároco de São Domingos, padre Joaquim Regis
Filho, com o conselho
paroquial, segundo dom
Adair, com a ajuda de
féis, estão recompondo
o ambiente sagrado da
grande Gruta de Terra
Ronca.

Ponto turístico abandonado pela
igreja e governo

de altura e 4 metros e envergadura, está fixada em uma base
de alvenaria, de forma circular,
com 2,5 metros de diâmetro e 4
metros de altura, com instalações
elétricas necessárias para a sua
iluminação.

