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n POLÍTICA

“Tião” e Ernesto são considerados
“Fujões” da prefeitura
Os dois fizeram o mesmo. Não cumpriram os mandatos de prefeito em troca de cargos na capital

Os dois formosenses com
reais condições de melhorarem
a vida da população de Formosa, passaram o ano de 2019
alheios aos compromissos e às
obrigações com a comunidade.
Ernesto Roller, ex-prefeito,
atual secretário de Governo e
Sebastião Monteiro Guimarães
Filho, o “Tião Caroço”, ex-prefeito e hoje deputado estadual,
“desapareceram” de Formosa
no último ano. Pesquisas recentes mostram a insatisfação
do eleitor com a atuação dos
dois políticos. A exemplo de
“Tião”, que abandonou Formosa em 2007 para ocupar o cargo
de conselheiro do Tribunal de
Contas dos Munícipios, onde se
aposentou, Ernesto fez o mesmo
em 2018, ao deixar a prefeitura
para ser secretário.
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n INOVAÇÃO

Deputado ausente e mal avaliado

Secretário distante e alheio ao formosense

Empresários e prefeito se unem para melhorar aeroporto

O Aeroporto de Formosa, criado em 1931, deverá
iniciar uma nova fase com a
iniciativa de empresários de
segmentos como aeroviário,
agronegócio e imobiliário e
a criação de uma associação
com o objetivo de solucionar os diversos problemas
que emperram o seu desenvolvimento. Este grupo de
empresários, se reuniu com
o prefeito, para discutir a
situação e também para viabilizar iniciativas possíveis
para mapear em conjunto com
a prefeitura, responsável pelo
aeroporto até 2037 a situação
do sítio aeroportuário com
pista, terminal de passageiros,
hangares e toda a estrutura.
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n DEFESA

Empresariado unido em torno de melhorias

n SITUAÇÃO

Mourão inaugura
maior poder de fogo
da América do Sul

Promotora com salário de quase R$ 50 mil por mês diz
que Formosa é insegura e passa a morar em Brasília
A Procuradoria-Geral de
Justiça do Estado de Goiás,
recebeu em Goiânia, pedidos
de explicações sobre a situação da promotora de Justiça,
Andrea Beatriz Rodrigues de
Barcelos, que se recusa a morar

em Formosa e solicitou junto a
procuradoria, mudança de domicilio. Ela alega que Formosa
não oferece segurança e por isso
pediu, via oficio a mudança para
Brasília.
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n ENTREVISTA...

Arma de ponta operada no Santa Bárbara

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, participou no
dia 29 de janeiro da inauguração das novas instalações do Comando
de Artilharia do Exército, no Forte Santa Bárbara em Formosa. O
comando é a unidade do Exército Brasileiro responsável pela artilharia de mísseis e foguetes. Nessa área, o destaque é para o sistema
de lançamento de mísseis e foguetes Astros 2020, com tecnologia
totalmente brasileira, que prevê o desenvolvimento de míssil tático
de cruzeiro, que pode levar até 200 kg de carga bélica e alcançar
uma distância de 300 km.
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Querer

Chama a atenção o vereador Edmundo Dourado, que responde na
Justiça ação pesada de improbidade (desonestidade), por conta das
suas passagens pela presidência da Câmara de Formosa. Ele, “Mundim”, continua querendo nomear e exonerar quem bem entender na
câmara, prefeitura e também nos cargos do governo estadual.

Sinais

Um dos exemplos foi a articulação de “Mundim” na recente escolha
do secretário de transportes do município. O vereador queria emplacar
um nome de seu círculo, mas não deu certo. O que deu certo foi a
nomeação de um comandado seu na Saneago.

Prejuízo

Aliás a indicação de “Mundim” na empresa de saneamento é
muito negativa. O seu protegido, segundo funcionários concursados da
empresa não detém conhecimento e nem condições suficientes para
o desempenho da função na estatal.

Desconfiômetro

ALGUÉM PRECISA DIZER PARA “MUNDIM” QUE DEPOIS DO QUE
FEZ NA PRESIDÊNCIA, DA PRISÃO E PRINCIPALMENTE DO QUE AINDA
PODE ACONTECER NO ÂMBITO DA JUSTIÇA, O SEU TEMPO PASSOU. A
VERDADE APARECEU E A SOCIEDADE DE BEM ESTÁ ATENTA.

Fila

Correção

Começou pela agência do Bradesco em Formosa a moralização e as
melhorias dos atendimentos bancários na cidade. O Ministério Público
e a Justiça, provocados pelo vereador Wenner Patrick, se manifestaram
com notificação e multa ao banco, que vinha fazendo o que queria com
seus usuários.

Geladeira

Na política o ano de 2020 começou em Formosa de forma fria.
Mesmo se tratando de ano eleitoral. Os partidos seus presidentes,
ainda estão longe do que determina a legislação eleitoral quanto a
formação das chapas de candidatos com vistas à participação nas
eleições de outubro.

Padrinho

A interferência nefasta em Formosa, dos dois ex-prefeitos Ernesto
Roller e “Tião Caroço”, agora unidos de novo em torno do governo
continua, principalmente no que se refere aos cargos do Estado. É dos
dois as indicações aos empregos em órgãos estaduais.

Mãozada

O atual presidente da Câmara de Formosa, Clayton Dantas Dias,
mostrou personalidade ao afastar de forma definitiva toda a equipe
jurídica da câmara, nomeada pelo seu antecessor que acabou ficando
mais de uma semana preso. Clayton, colocou na assessoria jurídica o
ex-presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Carlos
Ribeiro.

Comando

Para ficar registrado. Carlos Ribeiro é o pai de Alessandro Ribeiro, que vem a ser o secretário jurídico da prefeitura, o mesmo que
procurador do município, nomeado ainda na época do ex-prefeito
Ernesto Roller.

Desacreditados

Dois vereadores se destacaram nesse início de ano na Câmara de
Formosa. Os dois pelos mesmos motivos e de forma negativa, atacando
a imprensa local. “Carlim da Vila” disse que a imprensa é podre. Na
verdade, para muita gente que faz imprensa séria em Formosa o podre
é o próprio vereador que ainda não explicou se cometeu ou não o crime
de receber do município dois salários ao mesmo tempo. O pagamento
de vereador e o de guarda municipal que é (a famosa duplicidade). Já
Domingos Filho não pode ser levado a sério, é só comédia. Não existe
uma única vez que ele use o microfone do plenário para que sua fala
não se transforme em risos. Sua falta de seriedade nas sessões já é
conhecida.

Continuidade

APÓS ANUNCIAR QUE MUDARIA PARA MINAÇU NO NORTE DE GOIÁS
O ESPERADO PELOS HONESTOS ACONTECEU EM JANEIRO. O PROMOTOR
DE JUSTIÇA, DOUGLAS ROBERTO RIBEIRO DE MAGALHÃES CHEGURY,
ANUNCIOU QUE CONTINUA EM FORMOSA EM 2020. “AINDA TEM MUITO
TRABALHO POR AQUI”, AFIRMA.

Douglas Chegury
e Fernanda Balbinot
(foto) formam a dupla
que nenhum vereador,
secretário ou prefeito
quer receber como
visita, principalmente
se estiverem à serviço.
Fernanda é a titular
da 2ª Vara Criminal
(crimes em geral e
precatórias criminais).
Douglas está à frente
da 1ª Vara Criminal
(crimes dolosos contra
a vida, presidência do
Tribunal do Júri e execuções penais) e Vara Regional de Execução Penal.
Os dois juntos prometem resultados.

Inadimplentes

O Bradesco deve à Formosa quase 8 milhões de reais em impostos
que deixou de recolher (pagar) nos últimos anos e já ofereceu 6 milhões
à vista para quitar. Proposta recusada pelo prefeito Gustavo. Outros
devedores são os cartórios. Verdadeiras minas de dinheiro os cartórios
também não vêm pagando os impostos municipais ao longo dos anos.
Como resposta o prefeito enviou uma equipe de fiscais da Prefeitura de
Formosa para o Paraná e lá participaram de curso de especialização
em fiscalização de tributos.

Contrato

Candidatos a prefeito por exemplo em cidades com até 30 mil
eleitores não podem exceder a 1% do eleitorado. Nos demais municípios, usa-se a regra anterior, podendo-se acrescentar uma contratação para cada mil eleitores a mais. Assim, sabendo-se que em Formosa
há 70.294 eleitores cadastrados, cada candidato a prefeito poderá
contratar até 340 cabos eleitorais.

Restrição

Veja o cálculo para contratação de pessoas nas eleições desse
ano em Formosa: 1% de 30 mil = 300, mais 1 cabo eleitoral para cada
mil eleitores que ultrapassem 30 mil. Como são 70 mil eleitores cadastrados, são 40 mil os eleitores que ultrapassaram o limite. Assim 300
+ 40 = 340 cabos eleitorais que cada um dos candidatos a prefeito
poderão contratar sem infligir a lei.

Cobiçados

A 11ª Zona Eleitoral composta por Formosa, Cabeceiras, Vila Boa e
Flores de Goiás, conta hoje com 80.083 mil eleitores cadastrados, distribuídos assim: Formosa com 37 locais de votação e 70.294 eleitores.
Cabeceiras, 06 locais e 5.989 eleitores. Vila Boa, 03 locais com 3.570
eleitores e Flores de Goiás, com 09 locais de votação e 6.230 eleitores.

Polo

Formosa está bem além das outras duas maiores cidades do
Nordeste goiano no quesito número de eleitores. Posse conta com
22.821 e Campos Belos, 13.458. As demais, cerca de 20 municípios,
estão abaixo dos 10 mil cada. Vizinha a Formosa, Planaltina de Goiás
soma 55.797 eleitores.

Segurança

Projetos

Em Formosa são vários partidos políticos em atividade, mas
apenas dois possuem diretório municipal, o MDB e o PT. Os demais
são comissões provisórias. Ou seja, todos os partidos formados com
comissão são passiveis de dissolução no momento em que o diretório
regional, (estadual) bem entender.

Felicidade I

Formosa está entres os 12 maiores colégios eleitorais de Goiás
em meio aos 246 municípios. No Estado, apenas três cidades podem
resolver a disputa eleitoral em dois turnos, por contarem com mais de
200 mil eleitores: Goiânia – 967.303. Aparecida de Goiânia – 301.043.
Anápolis – 265.802. Rio Verde – 131.546. Luziânia – 114.798. Águas
Lindas – 90.714. Trindade – 81.567. Valparaíso – 79.300. Senador
Canedo – 73.299. Itumbiara – 71.579. Catalão – 70.349 e Formosa
com 70.061 eleitores.

Em Formosa cerca de 12 empreendimentos imobiliários estão
em andamento, e outros tantos estão previstos. Isso significa que a
cidade está crescendo como nunca. Para isso a cidade e o município
precisam de compromissos, competência e muita fiscalização no trato
com a coisa pública.

Comentada em Formosa a eleição que ocorreu em dezembro
no Condomínio Santa Felicidade, em que Angelita Rosso Giuliani foi,
mais uma vez, eleita síndica. É que na eleição anterior, teve um outro
candidato, Tulio Reis, que foi derrotado. Agora, nessa eleição, Angelita
foi eleita por unanimidade. Prestígio em alta.

Felicidade II

Realmente o Condomínio Santa Felicidade é consolidado e serve
de exemplo. Além de ter sido o primeiro condomínio horizontal aprovado
em Formosa, está sendo o primeiro empreendimento a ter uma estação
elevatória de esgoto própria.

Mudança

Formosa não suporta mais vereadores analfabetos e semianalfabetos, ou mesmo vereadores que sabendo ler e escrever não saibam
legislar e dar o suporte que os novos tempos exigem.

Desprezo

Fatos

Segundo Gustavo Marques, prefeito de Formosa, que ainda está
sem partido o ano de 2020 promete. Ele diz que serão várias obras
e inaugurações, entre asfalto em praticamente todos os bairros,
recapeamento de ruas e avenidas. Além disso a iluminação pública
remodelada e também a urbanização e melhorias no lago e em toda
a Mata da Bica.

Regimento

As coisas mudaram para essa próxima eleição municipal. Uma
delas é a contratação direta ou terceirizada de pessoal para prestação
de serviços de militância e mobilização de rua. Os chamados cabos
eleitorais. O número varia de acordo com o cargo disputado e com a
quantidade de habitantes do município.

“Muy”

EM FORMOSA ALGUNS “AMIGOS” DE VEREADORES E DE PREFEITO
AINDA INSISTEM EM QUERER DESCONTOS EM IMPOSTOS COMO O IPTU E
OUTROS. ACHAM QUE POR SEREM CONHECIDOS OU TEREM ALGUMA AMIZADE COM A OU B, POSSUEM O DIRETO DE EXIGIR BENEFÍCIOS ILEGAIS.

Brinca!

Dois candidatos surgiram em meio aos já conhecidos pretendentes
ao cargo de prefeito de Formosa. Ambos com alguma ligação com a
cidade. Rafael Saad, neto do ex-prefeito José Saad e da ex-primeiradama, Ivone Saad, sobrinho do ex-vereador Ronaldo Saad. O outro, José
Bernardes, médico, e irmão do ex-deputado federal Juarez Bernardes.
Saad, ingressou no PSD do ex-prefeito Itamar Barreto, que deve apoiálo. Já Bernardes, ainda procura um partido.

Engano

Ir atrás de apoio político no gabinete do deputado estadual “Tião
Caroço” para eventual candidatura a prefeito de Formosa é sinal de
fraqueza e não de prestigio, como alguns acham. Tião está totalmente
desgastado, principalmente depois que se aliou ao governador Caiado
e seu governo e depois de virar as costas e de atacar o ex-parceiro
Marconi Perillo.

“Tião” que teve desempenho negativo em 2019, consegue ser um
pouco melhor como deputado para o prefeito de Campos Belos, onde
recebeu 795 votos. De Formosa que deu a ele 13.415 votos, na eleição
de 2018, “Tião” foge. Para muita gente a maioria ex-eleitor do deputado,
“Caroço” acha que o formosense tem a obrigação de votar nele, por isso
o descaso. Conhecido por suas perseguições e estilo arcaico de fazer
política, não se alia ao atual prefeito da cidade em prol do coletivo, enquanto o prefeito for seu adversário político.

Pensativos

A oportunidade de Formosa e o formosense mudar os rumos da
cidade e do município acontece em outubro. Eleger candidato ligado
aos dois maiores aproveitadores do eleitorado local é para muitos, dar
aval e permitir a continuidade de tudo o que vive Formosa com seus
muitos problemas.

Topo

Limites

Nas horas em que não está atacando como radialista os seus
desafetos em nome de projeto político do seu grupo em uma emissora de rádio, nas demais vira advogado com escritório. Durante as
participações nos programas, além dos ataques é nítida a captação de
clientes para a sua banca advocatícia. E é isso o que tem incomodado
muitos advogados de Formosa. A ponto de chamar a atenção da subseção da OAB local. O advogado processado por calúnia, difamação
e ameaças, deverá em breve responder também a um processo ético
disciplinar. Inicialmente a OAB deverá fazer um parecer a ser entregue
no tribunal de ética e disciplina da entidade para julgamento. Depois
esse radialista advogado pode ter sua inscrição na ordem suspensa
preventivamente.

Para as eleições
desse ano em Formosa, Cabeceiras,
Vila Boa e Flores de
Goiás o trio que dará
a regularização e representará a Justiça e
as suas aplicações,
será o juiz eleitoral,
Lucas de Mendonça
Lagares (foto). O promotor eleitoral, Lucas Danilo Vaz Costa
e o chefe do cartório
eleitoral da 11ª zona,
Valdir Garcia Valente.

Trinca

Inchaço

O senso demográfico desse ano, ou seja, a contagem dos habitantes dos municípios brasileiros pelo IBGE, deverá colocar Formosa com
mais de 120 mil moradores. Entre outras coisas, esse número dará
direito à câmara municipal de requerer mais duas vagas de vereadores,
passando dos atuais 17 para 19.

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

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

Comercial: Josiane Barros (61) 99878-0439
Colaboradores: Evônio Madureira (61) 99825-5247
Rua Crixás, nº 15, Sala 02 - Cep 73.807-120 - Centro- Formosa/GO

(61) 3432-2288/99647-4051/(63) 99210-6929

R$ 2,00
R$ 3,00
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n entrevista

ENTREVISTA COM O EMPRESÁRIO CACILDO GONÇALVES RAMOS
O “RAMOS SOMAR”, 61 ANOS, PAULISTA DE PALMEIRA D’OESTE E
CIDADÃO FORMOSENSE. ELE FALA COMO UM DOS PRÉ-CANDIDATOS
A PREFEITO, SOBRE FORMOSA (SUA REALIDADE), CIDADE ONDE
MORA E TEM OS SEUS INVESTIMENTOS.
Tribuna News – Ramos
Somar, na sua opinião, qual
é a realidade do município de
Formosa?
Ramos Somar - Bom, a
realidade econômica, bem como
político-administrativa de nossa
cidade não anda nada bem. E
digo isso com pesar. Formosa
está capenga em suas finanças,
com contas apertadas, dívidas
postergadas, déficit em arrecadações, dinheiro mal gasto e
por aí vai. Há muito tempo a
gestão pública não é exercida
como deveria: com seriedade,
honestidade, compromisso, inteligência e capacidade técnica. O
poder público é visto por grande
parte dos políticos como forma
de beneficiar a si próprios, e a
população, com destaque para o
cidadão mais simples, paga caro
por isso.
Tribuna News – A classe
empresarial local é competitiva
com relação a municípios de
mesmo porte em Goiás ou fora
dele?
Ramos Somar – Sabemos
que o empresário enfrenta muitas barreiras, e é em todo o país.
Devemos levar em conta ainda
de que quem gera emprego e
economia no país em sua maioria

Ramos Somar - infelizmente não. Formosa está sangrando.
Falo isso com tristeza. Precisamos nos unir, nos mobilizar,
botar a cara a tapa de forma
sincera e enérgica, para mudar
este quadro.

é o empresário, e nos municípios
não é diferente. Formosa se dispõe de expoentes empresariais,
que levam o nome da municipalidade aos quatro pontos
cardeais não só do Estado, mas
também do país. Mas é preciso
mais apoio e maior possibilidade
de crescimento para os mesmos,
uma vez que, para ser ter uma
ideia, cidades goianas como
Cristalina e Catalão, com tamanho similar a Formosa, colocam
os seus empresários à frente dos
nossos por ofertarem melhores
condições de estrutura, a exemplo do fornecimento de energia
elétrica, que é uma grande pedra
no sapato dos investidores formosenses.
Tribuna News - Quais são
hoje as dificuldades enfrentadas pelo empresariado em
Formosa?
Ramos Somar - São muitas.
Muitos impostos, burocracia
e morosidade que exigem um
mar de papelada. Processos
trabalhistas e políticas públicas,
em grande parte, que vão à contramão do fator empreender. O
empresário paga alto para abrir
uma empresa e mais ainda para
fechar. Para se ter uma ideia,
para se conseguir um alvará de

construção ou demolição, bem
como edificação, pode-se demorar
90 dias. Certidão chega a 5 meses.
Muitos estão se desmotivando,
pois não conseguem prosperar. A
Lei Trabalhista, em alguns quesitos, também atrapalha no sentido
de que amedronta o empresário a

n representação

Genedir volta à câmara após passagem
pela secretaria de Infraestrutura

Genedir. Experiência no Legislativo

O vereador Genedir Ribas/
DEM, retornou no primeiro dia
do ano ao mandato e a Câmara
Municipal de Formosa, de onde

havia se licenciado do cargo
para exercer as funções de
secretário municipal de Infraestrutura. Em conversa com a

reportagem do Jornal Tribuna
News, ele falou sobre suas metas
para 2020. Segundo ele, retorna
à câmara com uma bagagem
maior e novos conhecimentos
que poderão ser implantados em
benefício da comunidade. Diz
ainda que na secretaria, mesmo
com poucos recursos, o empenho
e a responsabilidade dos servidores, garantiram a realização dos
trabalhos. “Procurei desenvolver
com a melhor qualidade possível
o que me foi confiado, e sempre
voltado em benefício do povo,
e hoje de volta à casa de leis,
vou procurar desenvolver um
trabalho a altura da confiança
depositada pelas pessoas que me
elegeram, vou procurar acompanhar as novas licitações e contratos e se houver necessidade,
convidar os responsáveis pelas
pastas a participarem na tribuna
livre, para prestar os devidos
esclarecimentos em relação às
matérias em questão e onde está
sendo aplicado os recursos. “Vou
continuar na busca de emendas
e com livre acesso a deputados
estaduais, federais e senadores,
buscarei recursos para Formosa,
disse o vereador.

contratar mais. Formosa precisa
melhorar sua infraestrutura e trabalhar melhor a pasta do Turismo,
pois assim gera clientes, arrecadação e giro de dinheiro dentro
da cidade, levando em conta as
inúmeras belezas naturais que
temos, de dar inveja a qualquer outra região do país, e que têm sido
pouco valorizadas e aproveitadas.
Tribuna News – Nos últimos
anos, na sua avaliação, Formosa
foi ou está sendo bem cuidada
pelo Poder Público?

Tribuna News – Você foi
candidato a vice-prefeito nas
eleições de 2016. O que poderia
ter sido feito a bem da população e que ainda não foi feito?
O que falta para que Formosa
se desenvolva e passe a oferecer
melhor qualidade de vida para
seus investidores e moradores?
Ramos Somar – Muita
coisa precisa mudar. E não será
do dia para a noite. Não podemos cair no pragmatismo de
discursos floridos e fantasiosos
de que tudo pode ser mudado
(ou melhorado) como um passe
de mágica. O primeiro passo é
construir um plano de governo
adequado, realista e que traga
luz para os passos seguintes.
Entendo que muita coisa pode
ser feita apenas com sabedoria
e boa vontade, mas é necessário
um planejamento a longo prazo,
em parceria com a Câmara de
Vereadores, com o apoio do Privado e com o aval da população.
O contribuinte que paga imposto, muitos impostos diga-se de
passagem, quer o retorno na
qualidade dos serviços públicos,
garantidos por lei.
Tribuna News – No campo
político e administrativo, qual

seria na sua análise o perfil
necessário para um prefeito
administrar Formosa e suas
dificuldades?
Ramos Somar - É preciso
primeiro um bom gestor, que
saiba fazer do pouco muito; que
tenha coragem, transparência,
experiência e liberdade política
e que esteja agremiado de bons
profissionais. Isso, no meu olhar,
seria a base principal.
Tribuna News – Como
prefeito a partir de 2021, em
caso de vitória nas eleições
desse ano, quais seriam suas
primeiras medidas como chefe
do Executivo municipal?
Ramos Somar - Caso eleito,
há muito o que ser feito. E não
será do dia para a noite, como
já explanei. Mas as primeiras
medidas seriam em virtude de
arrumar a engrenagem da máquina pública, organizando a
casa para que possa ser aplicado
um Plano de Gestão adequado às necessidades da cidade,
bem como atrair investimentos,
projetos e emendas. Esse Plano
de Gestão deve ser construído
com antecedência, por olhares
capacitados. E devo dizer que,
como pré-candidato, já estou
trabalhando nisto. É preciso
estancar as sangrias, por assim
dizer. Além disto, temos prioridades determinantes, a exemplo
do quadro da Saúde, que precisa
receber uma atenção maior. A
forma como o erário é gerido é
a raiz de tudo.

n FACILIDADE

A partir de março eleitor de Goiás
poderá ser atendido em qualquer
cartório eleitoral do Estado

A partir do dia 02 de março, o
eleitor goiano poderá ser atendido
em qualquer cartório eleitoral do
Estado, independente da zona
eleitoral em que está escrito. Uma
resolução de 2019, permite que

Cartório eleitoral de Formosa

os cidadãos transfiram o título
de eleitor para a cidade que mora
sem ter que ir até o município
de origem. Além disso, o eleitor
poderá comparecer a qualquer
cartório eleitoral de Goiás para rea-

lizar operações como alistamento,
revisão, transferência e emissão
de segunda via. Para votar nas
eleições de 2020, o fechamento
do cadastro eleitoral acontece em
6 de maio de 2020.

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 necessidade

Produção própria de massa asfáltica
agiliza operação tapa buraco

É

Operação é contínua

a maior reclamação
do formosense há
décadas a situação
do asfalto em meses chuvosos
como de janeiro a março. Por
se tratar da cidade que possui
a maior frota de veículos auto-

Também nos finais de semana homens e máquinas

motores do interior do Estado,
superando o número de 76 mil
veículos emplacados no município, Formosa é uma cidade
que visualmente apresenta um
número elevado de carros e
motos trafegando pelas ruas.

Esse é um dos motivos para
que a qualidade da pavimentação passe a ser a principal
reivindicação das pessoas que
possuem veículos. Os buracos
no asfalto, na opinião dos
responsáveis pelo serviço na

d CONQUISTA

Distrito do Bezerra recebe
ambulância nova

020 e o terceiro mais afastado.
Santa Rosa, JK e Bezerra, fazem parte da administração da
prefeitura e recebem os mesmos

benefícios da sede municipal.
O prefeito Gustavo Marques,
que afirmou o compromisso
de repassar para essas comunidades condições para que
melhorem a qualidade de vida,
começou pelo Bezerra uma
atenção maior. O distrito passou
a contar em janeiro com uma
ambulância nova, que atenderá
a população da região, doada
pela empresas Paranaíba Transmissora de Energia. Gustavo
que participou da entrega do
veículo no Bezerra, agradeceu
aos executivos da empresa
a parceria e destacou que os
outros distritos também serão
beneficiados.

Equipamentos e condições de trabalho

Estrutura para salvar vidas

Prefeito Gustavo na entrega do veículo

O município de Formosa
conta com 3 distritos populosos
e de grande movimentação, dois
deles às margens da rodovia BR

Ambulância equipada e já atendendo

d TRABALHO

Prefeitura de Formosa recupera
principal praça esportiva do município
Após anunciar a reforma
do Ginásio Tio Luiz, na Avenida Tancredo Neves, saída
sul de Formosa a prefeitura
deu início a recuperação e
melhorias no primeiro ginásio
coberto construído na cidade
e que estava fechado e se deteriorando há anos. Segundo
o prefeito Gustavo Marques,
os recursos para a reforma foram disponibilizados por uma
emenda parlamentar destinada
pelo ex-deputado federal Pedro
Chaves, no valor de R$ 390 mil,
através do Ministério da Cidadania. Em contrapartida a prefeitura destinou R$ 99 mil para
que a população voltasse a ter o
ginásio em perfeitas condições
de uso. A obra executada pela
Verdant Engenharia, empresa
com sede em Brasília, deverá
estar pronta até o final de fevereiro. O prefeito ao anunciar a
reforma, lembrou que o ginásio
antes pertencia ao Estado, o que
por sua vez atrasou a execução
do projeto, pois foi necessário
que o governo estadual doasse o

Ginásio volta a ser palco de eventos

local para o município e que somente desta forma o recurso de
ordem exclusiva para o esporte
de Formosa, pôde ser liberado.
O Ginásio Tio Luiz é um dos
principais centros esportivos
do município, quero lembrar
a todos que infelizmente o
ginásio encontrava-se em total

abandono e interditado há mais
de 12 anos, afirmou Gustavo.
Quando recebemos o empenho
deste recurso, imediatamente
convoquei uma reunião com o
meu secretariado, e chegamos
ao entendimento, que usaríamos o dinheiro para recuperar
o local, disse.

prefeitura, realmente incomodam a até causam prejuízos e
por isso esclarecem que estão
intensificando a operação tapa
buracos por toda a cidade.
O diferencial, explicam os
funcionários envolvidos no

Serviço de recuperação em ruas e avenidas

serviço é que agora a prefeitura possui uma produção
própria de massa asfáltica,
garantindo maior agilidade na
execução do serviço e maior
quantidade de matéria prima
para a operação. Eles também

esclarecem que o trabalho é
paliativo, devido ao grande
volume de chuva e enxurrada
dos primeiros 30 dias do ano
e que a prefeitura dará uma
solução definitiva, assim que
houver estiagem.

d ATENDIMENTO

Equipes da prefeitura se espalham pela
cidade com limpeza e outros serviços

Locais públicos recebem limpeza

Trabalho importante e necessário as ações de limpeza e
manutenção de ruas, avenidas
e prédios públicos se estendem pela cidade. A roçagem,
capina, varrição, poda, limpeza e recolhimento de entulho
são realizados pela prefeitura,
por meio das equipes da secretária de Infraestrutura em
locais como saída para Planaltina de Goiás, Cemitério
Central e trevos da BR-020.
O prefeito Gustavo Marques,
explica que são várias frentes
e vários locais como Lagoa
Feia, hospital municipal, principais avenidas e inúmeros
locais que precisam ou que
já receberam o benefício. No
Parque Lago o trabalho se
concentrou na avenida central,
com desobstrução do canal
central, permitindo o escoamento da água no período
chuvoso e que antes do serviço ocasionava o alagamento
de grande parte da via. No
Jardim Oliveira a prefeitura
limpou a área e imediações
do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos e
no Setor Bosque, realizou a
limpeza do extenso terreno do
centro olímpico. Após um dia
de ação no local, as equipes da
secretaria conseguiram mudar
o aspecto e logo depois, menos de 48 horas após a passagem de homens e máquinas,
pessoas jogaram entulhos no
local onde foi feita a limpeza
no centro olímpico, atitude
que deixou moradores do bairro e da vizinhança revoltados.
A prefeitura pede a população
que ajude na manutenção e
fiscalização, para que isso não
volte a acontecer. Segundo o
prefeito, se cada um fizer a
sua parte a administração consegue reduzir as despesas com
a limpeza, para poder investir
mais em outras áreas.

Espaços recebendo ações de conservação

Canal de escoamento limpo

Horas de trabalho na manutenção

Novo aspecto em locais públicos
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Aeroporto de Formosa poderá ser
administrado pela iniciativa privada

Empresários se reúnem na formação
de uma associação que irá tratar das
melhorias necessárias no terminal que
atualmente é administrado pela prefeitura

O

Aeroporto de Formosa, antes “campo
e pouso de aviação”,
foi criado em 1931 na administração do gaúcho Moises Peroto,
prefeito de 1930 a 1933. Em 1935
passou a se chamar Aeroporto
Coronel Muniz e em 1944 já era o
grande elo dos formosenses com
o restante do pais, com jornais e
correspondências chegando de
avião, por meio do Correio Aéreo
Nacional. Como as aeronaves
pousavam uma vez por semana os
jornais só chegavam atrasados e a

chegada do avião era um momento
especial para os moradores. Agora,
se inicia outra importante fase
para este aeroporto, quando um
grupo de empresários formosenses,
principalmente dos setores aeroviário, agronegócio e imobiliário, se
reuniram em torno da formação de
uma associação, com o objetivo de
solucionar os diversos problemas
que emperram o desenvolvimento
desse aeroporto. Foi no moderno
hangar da empresa DH Agropecuária, que este grupo de empresários
se reuniram, com o prefeito, para

discutir a situação do Aeroporto de
Formosa e também para viabilizar
iniciativas possíveis para corrigir
falhas existentes e promover melhorias necessárias para que esse
terminal possa servir de forma
ampla o município e a região. As
empresas que já atuam no aeroporto, deverão mapear toda a situação
do sítio aeroportuário com a pista,
terminal de passageiros, hangares
e toda a estrutura. Em conjunto
com a prefeitura, responsável pelo
aeroporto até 2037, a associação
formada irá apresentar um plano
de administração e serviços, por
meio de projetos e investimentos,
com a proposta de fazer com que o
aeroporto se torne também atrativo
para empresas e proprietários de
aeronaves de Brasília, Goiânia e
restante do país. Segundo o em-

Sítio aeroportuário deverá passar por melhorias

presário Rodolfo Carlos Martini,
escolhido para presidir proviso-

d EXEMPLO

Doação de cestas de Natal se torna tradição em Formosa
Empresária repete em 2019 a doação de mil cestas para crianças

riamente a associação, o trabalho a
ser desenvolvido terá a supervisão
da prefeitura e dos órgãos federais
que regulamentam a aviação civil
no Brasil, para investimentos,
captação de novos voos, aperfeiçoamento e ampliação da estrutura
deste terminal, de forma que passe
a ter receita própria. O prefeito

Gustavo Marques, destacou que
a prefeitura e a sua estrutura será
parceira nas demandas e que vê
com bons olhos a criação desta
entidade, unindo o Poder Público
com a iniciativa privada, afim de
resolver os problemas e as necessidades existentes no Aeroporto
de Formosa.

d INTERAÇÃO

Trabalho social de Subseção
da OAB repercute e se
destaca no Estado

Angelita com sua neta, Luz Benedicta e a primeira-dama Caroline Marques

Já se tornou um costume
em Formosa a mobilização de
empresários e empresárias no
final do ano em torno de doações
de cestas de Natal para famílias
em risco social. A empresária
Angelita Giuliani e sua equipe
de trabalho, seguindo a tradição
de anos anteriores, adquiriu os

utensílios e confeccionou no
mês de dezembro 1000 cestas
com brinquedos para meninos
e meninas, panetone, caixa de
chocolates e um rosário católico
com uma mensagem de incentivo. Angelita explica que a ação
conta com inúmeras pessoas na
distribuição, uma vez que se trata

Trabalho voluntario e de benefícios por Jaime dos Reis

de uma grande quantia de cestas
e cita representantes populares, a
Policia Militar, Guarda Municipal
e membros da secretaria de Ação
Social do município, que atuam
nas comunidades mais carentes
de Formosa. Para Angelita e sua
família o trabalho de colaborar
com as pessoas é muito especial.

“Temos tantos problemas, muitas
vitórias e estamos vivendo neste
mundo onde, infelizmente, as
pessoas estão esquecendo que ajudando alguém, de qualquer forma,
é uma maneira de fazer um mundo
melhor. Trata-se de uma corrente
do bem, uma corrente de solidariedade”, explica a empresária.

Janaina e Marco Aurélio. Trabalho

União da classe em torno de benefícios

Policiais do 16º batalhão nas ações

Agente de segurança também foi voluntário

d MELHORIAS

Justiça do Trabalho tem novos
espaços com reinauguração do prédio antigo

O prédio que abriga a Vara
do Trabalho de Formosa, foi
reinaugurado pelo presidente do
Tribunal Regional do Trabalho da
18ª Região, desembargador Paulo
Pimenta. A reforma durou seis
meses, mas envolveu a demolição
de várias dependências do antigo
prédio para a reconstrução de uma
obra mais moderna e confortável,
com sala de espera e garagem
mais amplas, a construção de
uma sala para conciliação, além
do atendimento dos requisitos
de acessibilidade a pessoas com
deficiência. O custo total foi de
R$ 827 mil, verba oriunda do

Paulo Pimenta fez a inauguração

programa de modernização das
Varas da Justiça do Trabalho, do
Conselho Superior da Justiça do
Trabalho. Paulo Pimenta lembrou
que foi o primeiro juiz a atuar na

Prédio reformulado com outra fachada

unidade, no início de sua carreira
na magistratura, entre os anos de
1993 e 1994. O presidente afirmou
que “Não foi uma reforma, foi
uma reconstrução, aproveitamos

muito pouco do que foi a sede
anterior”, disse ressaltando que as
instalações da Vara do Trabalho de
Formosa eram, sem dúvida, as mais
precárias da Justiça do Trabalho
no Estado de Goiás. Ele contou
que havia uma série de problemas
estruturais no antigo prédio, uma
sala de espera muito pequena e
desconfortável, apenas uma vaga
de estacionamento e instalações
antigas. “Nós fizemos um projeto
arrojado e econômico e conseguimos transformar aquela casa nessas
instalações que não são luxuosas
mas extremamente funcionais,
práticas e confortáveis”, resumiu.

Dependências funcionais e com espaço

Composta pela diretoria e
várias comissões a Subseção
da Ordem dos Advogados do
Brasil/OAB de Formosa, se
destaca no cenário de subseções em Goiás, pelo trabalho
social que desenvolve junto à
comunidade local e nas cidades
que atua. Segundo o presidente,
Marco Aurélio Basso de Matos
Azevedo, um dos motivos para
o sucesso do trabalho é a atuação da comissão de Ação Social
da subseção, presidida pela
advogada Janaina Porto Alves
Moreira e vice- presidente Erika
Natividade. Em 2019 a comissão
realizou em Formosa trabalhos
sociais em amplos aspectos, em
parceria com instituições de ensino como as Faculdades Iesgo,
Laboratório Sabin, Seneago,
dentre outras, que contribuíram
efetivamente para o êxito das
ações sociais dirigidas pela
OAB. Foram realizadas no ano
passado, duas edições do Projeto
“OAB Vai Até Você”, idealizado
e desenvolvido em 2014 e que
rendeu a Formosa o prêmio de
“Subseção Destaque”, durante a
programação do XXXI Colégio
de Presidentes da Subseções da
OAB-GO.
Esse projeto, explica Janaina, leva às comunidades carentes
orientações jurídicas gratuitas,
atendimento às vítimas de violência doméstica, atendimento
psicológico, pedagógico e orien-

tações de saúde, além de exames
de glicemia e bioimpedância,
todos de graça. A Comissão
de Ações Sociais, desenvolveu
atividades junto a “Casa Mãe
Social”, levando para crianças
os projetos “Páscoa Solidária”, e
“Cão Terapia”. Outro projeto é o
“Contação de Estórias”, através
do Instituto Garotos de Guerra
e ainda, em parceria com o
Ministério Nova Aliança, levou
às meninas do “Lar”, um dia
beleza e brincadeiras. No Final
de 2019, em apoio à Associação do Bairro Parque União, a
OAB realizou o projeto “Natal
Feliz – Adote uma Cartinha”,
com auxílio da Polícia Militar,
em que foram arrecadados mais
de 200 brinquedos e doados às
crianças do bairro. Em outro
seguimento a subseção, por
meio de sua comissão, têm
prestado orientações jurídicas
às instituições filantrópicas da
cidade, que resultou no repasse
de um carro seminovo para o
“Lar Azul” – que atende crianças
com autismo - através do Poder
Judiciário da comarca. Janaina
Porto, ressalta que é dever da
advocacia o compromisso e a
preocupação com o bem estar
social, e a busca da dignidade
da pessoa humana, bem como é
necessário enfrentar realidades
sociais injustas, para constituir
uma sociedade altiva, frutífera
e comprometida.
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d polëmica

Vereadores de Formosa podem ganhar por
mês até R$ 12.600 já em fevereiro
Na câmara local têm funcionário efetivo com mais de 12 mil por mês no “contra cheque”

Bruno Araujo

M

Carlim da Vila

otivo de várias críticas
e de manifestações
negativas nas redes
sociais a chamada lei sobre a revisão
geral anual das remunerações dos servidores públicos da câmara municipal
e dos subsídios dos agentes políticos
do Poder Legislativo do Município de
Formosa deu o que falar no início de
2020. De autoria da mesa diretora da
casa a lei aprovada aumentou os salários dos servidores públicos efetivos,
comissionados e inativos, bem como
os subsídios dos vereadores, todos
reajustados em 4,48%. Dos 17 vereadores, doze participaram da sessão que
aprovou o aumento: votaram a favor,
Bruno Araújo, Domingos Filho, Jurandir Oliveira, Rafael Barros, Edmundo

Ceguinho

Macarão

Domingos Filho

Miro Bikes

Eduardinho

Mundim

Genedir Ribas

Nema

Netinho Lacerda

Legislatura polemica e com grandes desagastes junto a população

Dourado, Genedir Ribas, “Netinho”
Lacerda, Eduardo de Paiva, “Miro
Bike”, “Nema” e “Carlinhos da Vila”.
Votou contra o aumento o vereador
Wenner Patrick. O salário dos vereadores ficou estipulado, já a partir de
fevereiro no valor de R$ 11.033,68

que somados aos valores das quatro
diárias que cada um tem direito por
mês, podem chegar a R$ 12.600.
Além dos altos salários dos vereadores a nova lei também propicia a
funcionários, ganhos acima da média
pagos em Formosa. O procurador ju-

rídico da câmara por exemplo, passa a
receber R$ 7.104,64 e o anexo I da lei,
mostra que para cargos de provimento efetivo como analista legislativo e
assistente jurídico os salários vão de
R$ 7.265,07 a R$ 12.181,17.

d política

“Tião” e Ernesto têm muito em comum

Ambos abandonaram a Prefeitura de Formosa para ocuparem cargos em Goiânia

Deputado não é visto nas causas populares da cidade

Os dois formosenses com
as maiores capacidades de ajudarem e de melhorarem a vida
da população no município onde
nasceram, passaram o ano de
2019 alheios aos compromissos e
às obrigações com a comunidade.
Ernesto Roller, ex-prefeito e atual
secretário de Governo e Sebastião
Monteiro Guimarães Filho, o
“Tião Caroço” desapareceram de
Formosa no último ano. Pesquisas
recentes revelam a insatisfação do
eleitor quanto a atuação dos dois
políticos. A exemplo de “Tião”,

que abandonou a prefeitura em
2007 para ocupar o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas
dos Munícipios, onde se aposentou, Ernesto fez o mesmo em
2018, ao deixar a prefeitura para
ser secretário de governo. Entre
os dois ainda algumas situações
como o discurso de ambos ao
dizerem que a transferência para
a capital iria beneficiar Formosa
e o formosense. Isso não foi visto,
com Tião ausente da cidade por
mais de 10 anos e agora Ernesto
que passou todo o ano de 2019

Ausência e deficiência no trato com a realidade

distante da cidade e das pessoas.
Com a chegada de novas eleições,
em outubro desse ano, os dois
voltam suas atenções para a cidade que abandonaram e passam
a articular em torno de nomes
para suceder o prefeito Gustavo
Marques. Na opinião de analistas
políticos locais, nesse momento
de pré-campanha o apoio do ex-prefeito “fujão” e investigado
pelo Ministério Público, Ernesto
Roller, e do o ex-prefeito “Tião
Caroço”, condenado por desonestidade na Justiça Federal, podem

prejudicar e enfraquecer politicamente qualquer pré-candidato a
prefeito de Formosa. Para esses
analistas, “Tião” e Ernesto são
dois políticos que se deram muito
bem em Goiânia e perderem o
vínculo com o eleitor de Formosa
por vários motivos, entre eles por
não terem levado para o município nenhum benefício no ano
de 2019. Tanto um como o outro
desapareceram e são incapazes de
resolver qualquer problema que
envolva os moradores da cidade
onde nasceram, avaliam.

Joelson

Professor Rafael

Jurandir

Luziano Martins

Roberta Brito

Wenner Patrick

d ARTIGO

SER
POLÍTICO POR AMOR
Naquele tempo, a maioria das

famílias não tinha televisão nem
internet em casa e, logo ao anoitecer,
os vizinhos costumavam sair de suas
casas para visitar um velho Amigo
e, entre tomar um cafezinho e outro,
eles contavam os casos repletos de
grande sabedoria. Neto era um adolescente e ficava horas a fio ouvindo
os adultos relatarem os principais
acontecimentos da Cidade e quando
o assunto era política o seu coração
vibrava, sua atenção redobrava, seus
olhos brilhavam intensamente e ele
era tomado por um sobressalto encantador. Neto era apaixonado por
política e muito dado porque estudava, trabalhava e ainda ajudava o seu
Avô ferreiro a forjar marcas para os fazendeiros, apontar as picaretas e as
alavancas para os garimpeiros, a consertar as espingardas e fazer os trabucos
para os caçadores de bichos ferozes, que comiam as criações nas matas
e até as crianças nas serras e montanhas das redondezas da linda Cidade.
A oficina e a casa do Avô do Neto eram o shopping center daquela época
porque as pessoas importantes e os políticos renomados frequentavam diligentemente os dois lugares prediletos para prosear demoradamente e relatar
minuciosamente os fatos políticos fulminantes. O Avô do Neto conhecia
muitas pessoas e tinha bons amigos de prosa e versos, uns mais e outros
menos verdadeiros, uns ricos e outros pobres, uns letrados e outros quase
analfabetos, uns políticos honestos e outros servidores da politicagem. Mas,
entre os melhores amigos do Avô do Neto, o Zé Torneiro merece destaque
porque era uma pessoa diferenciada, justa, honesta, sábia, caridosa. Ele
possuía também um amor ao próximo e uma gratuidade extraordinárias
semelhantes as dos verdadeiros cristãos porque sempre fazia “o bem sem
olhar a quem”, não pedia nada em troca, e chamava a todos pelo fino trato
celestial: “homem de Deus” ou “mulher de Deus”. Quando Neto menos
esperava o seu Avô faleceu e, por isso, o shopping center da Cidade encerrou suas atividades prosaicas e politicas. Nesse ínterim, o Zé Torneiro
veio em seu auxílio e demonstrou uma solidariedade fantástica, própria
dos homens de Deus. Ele perguntou a Neto: Você quer trabalhar comigo
na Torneadora Já? Neto ensaiou uma resposta negativa, mas respondeu
sim por vislumbrar uma grande oportunidade de crescimento profissional,
passar de ferreiro a soldador e de soldador a torneiro mecânico. Após
todas as qualidades e virtudes cristãs supracitadas do Zé Torneiro, Neto
também ousou perguntar-lhe: Por que o senhor ainda não se candidatou
para ser um vereador ou prefeito da nossa Cidade? Zé Torneiro respondeu
com muita responsabilidade e sabedoria: Serei o primeiro candidato o
dia em que a Política for por Amor e isso significa que arcaria com todos
os custos da campanha, dispensaria o inconcebível e exorbitante fundo
partidário e, se eleito fosse, doaria o salário total, as verbas de gabinete
e os auxílios infinitos para as instituições filantrópicas e as pessoas mais
carentes ou os reverteria em benefício da própria Cidade. É certo que no
tempo do Zé Torneiro os pronomes possessivos meu e seu tinham pouca
relevância porque o pronome nosso suplantava ambos. A honestidade, o
amor caritativo e a gratuidade ilimitada eram a única ou senão a principal
moeda de troca circulante nas relações interpessoais. Finalmente, de tudo
que fora posto acima emergem três perguntas basilares: Hoje, na nossa
Cidade, existe algum Politico por Amor? Se existe, por que ele ainda não
se candidatou? Ou será que o nome dele já figura na lista dos possíveis
candidatos a prefeito da nossa Cidade nas eleições vindouras?
EROFILHO LOPES CARDOSO
Filósofo, Teólogo, Educador, Empreendedor, Escritor!
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d situação

Promotora que recebe quase R$ 50 mil por mês alega
falta de segurança e prefere morar em Brasília
Titular da sexta promotoria que atua no patrimônio público atende apenas 3 dias por semana na Comarca de Formosa

O

procurador geral do
Estado de Goiás, Aylton
Flavio Vechi, recebeu
em Goiânia, pedidos de explicações
sobre a situação da promotora de
Justiça, Andrea Beatriz Rodrigues
de Barcelos, que se recusa a morar
em Formosa e solicitou junto a procuradoria geral do Estado, mudança
de domicilio. Ela alega que Formosa
não oferece segurança e por isso
pediu, via oficio a mudança para
Brasília. Transferida para Formosa,
onde é a titular da Sexta Promotoria
de Justiça da comarca, responsável,
entre outros assuntos pela função de
zelar pelo patrimônio público e de
ser a agente da Justiça nos assuntos
de improbidade administrativa de
políticos e gestores públicos, Andrea
acha melhor não morar na cidade
que deveria defender. O documento
protocolado tanto em Goiânia quanto
no Ministério Público de Formosa,

Andrea. Temor da cidade que precisa defender

relata a estranheza e a preocupação
das pessoas quanto à iniciativa da
promotora, uma vez que a sexta promotoria é que trata da coisa pública
e que Formosa precisa muito da sua
atuação. Representantes populares
e pessoas das cidades de Formosa e
Cabeceiras, afirmam que espera-se
que que Andrea tenha presença na
sociedade para entender e decidir
melhor sobre as necessidades da população. Preocupa ainda o fato de que
os municípios e a região que possuem
uma população acima de 130 mil
habitantes e que luta para serem reconhecidos como locais confiáveis para
seus moradores, seja rotulado como
local inseguro até mesmo para receber como moradora uma promotora
de Justiça. O documento protocolado,
solicita ainda o endereço e uma cópia
do oficio encaminhado por Andrea,
que justifica a negativa de morar na
cidade onde trabalha.

d crescimento

Fiscais da Prefeitura de
Formosa participam de
curso e se aperfeiçoam
no Paraná

d importãncia

Exército inaugura novas instalações
do comando de artilharia

Forte Santa Bárbara em Formosa é responsável pelos mísseis e foguetes com os mais
modernos sistemas de defesa existentes no mundo.

Caiado, Mourão, general Leal Pujol e o prefeito Gustavo Marques

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, participou
no dia 29 de janeiro da inauguração
das novas instalações do Comando
de Artilharia do Exército, no Forte
Santa Bárbara, em Formosa. O co-

mando é a unidade do Exército Brasileiro responsável pela artilharia de
mísseis e foguetes. Nessa área, o
destaque é para o sistema de lançamento de mísseis e foguetes Astros
2020, com tecnologia totalmente

Lançamento de foguetes a partir do forte

Caroline Marques, Mourão e Gustavo

brasileira. “Nós temos agora uma capacidade de fogo maior. Mas o foco
é a questão da tecnologia que está
embutida aqui. São pouquíssimos
os países que têm essa tecnologia,
afirmou o vice-presidente Mourão.
O Programa Astros 2020, prevê
o desenvolvimento do primeiro
míssil tático de cruzeiro, uma arma
teleguiada, que poderá levar até 200
kg de carga bélica e alcançar uma
distância de até 300 km. O primeiro
míssil deve ficar pronto até o final
de 2021 e todo o seu manuseio será
feito no Forte Santa Bárbara, apesar
do projeto ser concebido e elaborado
pela empresa brasileira Avibras, sediada em São José dos Campos/SP. O
Comando de Artilharia do Exército

que era sediado em Porto Alegre/
RS, com a mudança para Formosa,
passou de 700 homens para cerca
de 1500.
DESENVOLVIMENTO - A
nova sede do comando tem aproximadamente 64 km quadrados
disponíveis para serem utilizadas
como campo de instrução militar,
área capaz de realizar lançamentos
de treinamento com maior facilidade.
O governador de Goiás, Ronaldo
Caiado, que também esteve na inauguração ao lado do prefeito Gustavo
Marques e do presidente da câmara
de vereadores, Clayton Dantas, afirmou que deve se reunir em São Paulo
com a empresa Avibras, para tratar de
possíveis investimentos em Anápolis, polo industrial do Estado. Anápolis abriga uma base da Força Aérea
Brasileira/FAB, que foi reformada
em 2018 para receber as aeronaves
mais avançadas em operação no país:
os caças suecos Gripen e o cargueiro
KC390, produzido pela Embraer.
Em Formosa está instalada toda a
tecnologia que o Brasil desenvolve
na área de foguetes e lançadores. A
presença desse centro estratégico em
Goiás, reforça as defesas do País,
desenvolve a tecnologia, otimiza
recursos de logística, descolamento
e combustível, além de aquecer a
economia de Formosa com o aumento do consumo e da população em
torno de mais 800 famílias. Também
estiveram na solenidade de inauguração o ministro da Defesa, Fernando
Azevedo e Silva e o comandante do
Exército, general Leal Pujol.

André de Castro Franzol. Secretário de Finanças

A Prefeitura de Formosa, por meio de quatro servidores, fiscais tributários, participou em Curitiba/PR de vários cursos de aperfeiçoamento em
práticas de fiscalização, habilitando-se na prática e cobrança do Imposto
Sobre Serviços/ISS na Construção Civil; Legislação e Fiscalização do
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza/ISSQN de Bancos e Cartórios e o curso avançado de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis/
ITBI. O prefeito Gustavo Marques e o secretário municipal de Finanças,
André Franzol, determinaram a participação dos servidores na capacitação
no Sul do país e pela primeira vez na história da administração pública
de Formosa, foram disponibilizados investimentos para a habilitação e
atualização fiscal de servidores públicos municipais, com o objetivo de
otimizar a arrecadação do município. A participação dos fiscais nestes
cursos, já produz resultados com a elaboração da lei que modifica o código
tributário municipal e a fiscalização específica e técnica junto às instituições
financeiras, cartórios e construção civil.
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d crescimento

A

Prefeita Iolanda de Alvorada
começa obras de asfalto

pavimentação em
andamento na cidade de Alvorada
do Norte, faz parte do maior
convênio de pavimentação asfáltica da história do município
e deverá alcançar praticamente
todos os setores. Assinado em
2018 entre a prefeitura e o
Governo Federal, através do
ministério das Cidades o convênio, inicialmente seria no
valor de R$ 4.790.727,97. No
entanto a obra foi licitada em
R$ 3.693.651,26, gerando uma
economia aos cofres públicos
no valor de R$ 1.097.076,71,
afirma a prefeita Iolanda Holiceni Moreira dos Santos. Além
do asfalto em ruas e avenidas
o serviço inclui a construção
de meio fios, sarjetas, calçadas
para a circulação de pedestres
e obras associadas de drenagem
pluvial e sinalização em setores
como Nova Vila, Ipiranga,
Novo Ipiranga e Alvoradinha.

Novos benefícios

Máquinas e trabalho

d região

Presidente Bolsonaro poderá
participar da inauguração de
policlínica em Posse

É a primeira do Estado na cidade do ex-governador

O presidente da República, Jair Bolsonaro, deverá participar da
inauguração da Policlínica de Posse, prevista para o final de fevereiro.
Em janeiro, o governador gravou um vídeo de Posse, ao lado de deputados, prefeitos e secretários, convidando o presidente para participar
da inauguração da unidade de saúde. “O presidente Bolsonaro tem nos
apoiado e nos ajudado muito. Ele já esteve em Goiás ano passado seis
vezes e eu quero ver se ele inicia o ano de 2020 na cidade de Posse”,
disse Caiado, no dia da gravação do vídeo. Se confirmada a ida de
Bolsonaro, essa será a primeira visita do presidente em Goiás em 2020.
ATENDIMENTOS - A Policlínica de Posse tem 3.775 m² de área
construída e dispõe de recepções, salas de espera, 26 consultórios,
16 salas para exames, posto de coleta do laboratório, farmácia, posto
de enfermagem, central de esterilização de material, além de salas
destinadas à administração. A unidade está localizada na Avenida
Juscelino Kubitscheck de Oliveira, setor Buenos Aires. Funcionará
de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas. A unidade prestará serviços, consultas, exames e procedimentos médicos nas áreas de clínica
geral, colonoscopia, endoscopia, ultrassom, raio-x, mamografia, tomografia, densitometria, laboratório clínico, fisiatria, endocrinologia,
nutrição, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, acupuntura,
ortopedia, fisioterapia, neurologia, otorrinolaringologia, eletroneuromiografia, eletroencefalografia, alergologia, dermatologia, curativos,
ergonometria, holter, cardiologia, ecocardiograma, eletrocardiograma,
oftalmologia, urologia, colposcopia, audiometria, impedanciometria,
obstetrícia de alto risco, ressonância nuclear magnética e hemodiálise.

Recepção da clinica

Setores inteiros atendidos
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d deficiências

d escândalo

Acusado de desviar
R$ 2 milhões
de diocese ainda
celebra missas
no DF

Investigado e preso, José Ronaldo, segundo o Ministério
Público de Goiás/MP-GO, liderava um esquema de desvio de
dinheiro dos cofres da diocese e mesmo com a orientação do
Vaticano para que se mantenha afastado de qualquer função na
Igreja Católica, o ainda bispo, José Ronaldo Ribeiro continua
celebrando missas. Acusado de ser líder de um esquema que
desviou cerca de R$ 2 milhões das paróquias que integram a
Diocese de Formosa, José Ronaldo chegou a ser preso e passou
um mês na cadeia, junto com o juiz eclesiástico, Thiago Wenceslau; os padres Mário Vieira de Brito, Moacyr Santana, Valdison
José de Melo e Epitácio Cardoso Pereira, já falecido; além dos
empresários Antônio Rubens Ferreira e Pedro Henrique Costa,
apontados como laranjas do esquema. Quase dois anos após
a deflagração da Operação Caifás, do MP-GO, o ex-bispo de
Formosa, tem sido visto realizando a Missa das Rosas, celebrada
no dia 22 de cada mês na Paróquia Nossa Senhora da Imaculada
Conceição, em Sobradinho/DF. Após sair da penitenciária de
Formosa, o bispo pediu autorização da Justiça para morar na
casa da mãe, em Sobradinho. O processo de expulsão de don
José Ronaldo da Igreja Católica ainda não foi concluído. Por
isso, ele tem o direito de ainda ostentar o título de bispo. Além
disso, continua a ter direito a receber três salários mínimos e
meio e gozar de plano de saúde. Tudo pago pela igreja. Mesmo
assim, como consta em atos internos da nunciatura – missão
diplomática do Vaticano –, ele deveria evitar presidir cerimônias
públicas em qualquer templo subordinado ao papa. Em dezembro do ano passado, o suspeito pelo desfalque, ocupou o altar na
paróquia de Sobradinho por mais de duas horas. Trajando uma
casula dourada sobre a túnica branca, ele usa a mitra-chapéu
destinado aos bispos- e empunha um báculo que, biblicamente,
remete ao cajado de Moisés. Ele fez a homilia e jogou água benta
no público. Em novembro de 2018, no auge das denúncias do
MP, José Ronaldo pediu renúncia ao papa Francisco, que foi
aceita pela maior autoridade da Igreja Católica.

Cavalcante tem o maior
número de estupros do Estado
Em janeiro desse ano foram três casos. Entre as vítimas uma de 2 anos de idade.
No ano passado, foram 20 registros de estupro de vulnerável na cidade com 9.709
habitantes. Falhas na segurança pública do Estado também preocupam

C

Cidade histórica e turística em meio a problemas sem solução

avalcante no Nordeste goiano, continua com o título
de cidade com a maior taxa de
estupro de vulnerável do Estado.
Segundo dados da Secretaria de
Segurança Pública de Goiás/
SSP-GO, de 2017 a agosto de
2019, o município exibia o maior
índice por mil habitantes, 3,7
casos. Em Goiânia, a taxa é de
0,43. Sem apresentar resultados
concretos nos últimos anos, as
estratégias promovidas pelo
poder público, como Executivo
municipal, Judiciário e Ministé-

rio Público não surtiram efeito
para coibir o problema. Só nos
primeiros dias de 2020, foram
registrados três ocorrências de
violência sexual: duas de estupro
contra uma criança de 2 anos
e uma mulher de 57, outra de
tentativa contra uma adolescente
de 16 anos. Representantes de organizações e entidades representativas de Cavalcante passaram a
pedir socorro junto ao governo
estadual e autoridades de segurança pública, que reconhecem
as dificuldades estruturais e
de pessoal, mas afirmam que

soluções concretas, somente a
longo prazo. São falhas graves
na estrutura da segurança pública
de Goiás, com problemas estruturais no âmbito das polícias e
do sistema prisional. Em Cavalcante o presídio é administrado
pela Polícia Militar e não pela
Diretoria Geral de Administração Penitenciária. No mesmo
espaço pequeno e deteriorado,
funcionam a unidade prisional,
o batalhão da PM e a delegacia
de Polícia Civil/PC, situação
existente há décadas. O delegado
da PC, George Aguiar Muniz,

afirma que há uma continuidade
de padrão nos crimes de estupro
de vulnerável e que tanto as
equipes reduzidas da PC e da PM
atuam em Cavalcante e Teresina
de Goiás. Já o comandante da
PM local, sargento Landa Abreu,
afirma que “não tem como negar
que a situação é muito difícil”. O
secretário da SSP, Rodney Miranda, após ouvir uma comissão
de Cavalcante em Goiânia, informou que “todas as demandas da
sociedade foram protocoladas,
sem no entanto apontar soluções
para o problema a curto prazo.

d religião

Dilmo é o primeiro bispo formosense

Dilmo. Primeiro bispo natural de Formosa

José Ronaldo. Acusações continuam

Criada em 1979 a Diocese
de Formosa, após 41 anos de
atividade ordena o primeiro

bispo nascido na cidade. Padre
Dilmo Franco de Campos é
natural de Formosa. Atualmente
tem 47 anos. Ingressou no Seminário Menor Nossa Senhora
D’Abadia, em Formosa, em
1990. Em 1991, ingressou no
Seminário Maior Arquidiocesano de Brasília, no qual cursou
Filosofia e Teologia, até 1997.
Em 1996, foi ordenado diácono e sua ordenação sacerdotal
ocorreu em janeiro de 1998.
Entre as funções exercidas por
padre Dilmo estão a de pároco
da Paróquia São Domingos de
Gusmão, em São Domingos

e administrador paroquial da
Paróquia de São João Batista,
em Divinópolis. Padre Dilmo,
também foi pároco da Catedral
Imaculada Conceição em Formosa, e administrador paroquial
da Paróquia Nossa Senhora do
Rosário, em Flores de Goiás. No
ano de 2003, cursou Teologia
Moral na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, e
em 2005, fez uma experiência
missionária na Paróquia Nossa
Senhora Aparecida, em Londres. Em novembro de 2019 o
papa Francisco, elegeu Dilmo
bispo auxiliar de Anápolis. Dom

Dilmo Franco, bispo auxiliar
eleito para a Diocese de Anápolis, foi ordenado no dia 25 de
janeiro, na Catedral Imaculada
Conceição, em Formosa. A
celebração contou com a participação de vários bispos, padres e
religiosos. Foi bispo ordenante,
dom João Wilk, bispo diocesano
de Anápolis e co-ordenantes,
os bispos de Formosa, dom
Adair Guimarães, e o de Luziânia e presidente do Regional
Centro-Oeste da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil/
CNBB, dom Waldemar Passini
Dalbello.
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d consequência

Agência do Bradesco é notificada pelo Procon e MP

A

Banco alega que o atendimento deficitário é sazonal e não reflete o atendimento habitual da agência

pós inúmeras reclamações registradas por anos
com relação ao atendimento
das agências bancárias de
Formosa e por meio de oficio
encaminhado pelo vereador
Wenner Patrick ao promotor
de Justiça, Lucas Danilo, do
Ministério Público de Goiás/
MP-GO na comarca de Formosa, começou pela agência
do Bradesco as cobranças de
regularização. Na opinião de
correntistas e usuários dos
serviços bancários da cidade,
quase todos os bancos de Formosa são alvos de reclamação.
Itaú, Banco do Brasil, Caixa
Econômica e BRB também

d prejuizo

precisam se adequar, afirmam.
Filas intermináveis, mal atendimento com poucos funcionários e o descumprimento de
leis são as principais reclamações. O MP ao receber o oficio
do vereador cobrando providências, encaminhou cópia à
Superintendência de Proteção
e Defesa do Consumidor/ Procon, solicitando averiguação e
soluções, além do emprego de
medidas cabíveis, no sentido
de resolver o problema. Por
sua vez o Procon emitiu notificação contra o Bradesco,
que se defendeu alegando que
a instituição sempre zelou em
oferecer comodidade e conforto aos clientes.

Banco foi autuado pelo Procon e MP

Detran Goiás alerta para golpe de boletos falsos
nenhuma ligação com o Detran,
que orienta os proprietários a
verificarem os dados impressos
no documento antes de efetuar
o pagamento. Os contribuintes
devem checar, os dados do
veículo, do Detran-GO e se o
banco é a Caixa Econômica

Federal. Na dúvida os donos
dos veículos devem entrar no
site www.detran.go.gov.br ou
no aplicativo DetranGO On e
gerar um novo boleto, ou ainda podem procurar um posto
de atendimento presencial da
entidade ou unidade Vapt Vupt.

Riscos que cair em armadilhas e ter que pagar duas vezes

O Departamento Estadual
de Trânsito de Goiás/Detran-GO, alerta para o golpe do
boleto falso. Com aproximação

do calendário de pagamento do
Imposto sobre Propriedade de
Veículos Automotores/IPVA
e licenciamento, o órgão tem

recebido diversas reclamações
de que boletos falsificados
teriam sido enviados as residências. Ao pagar o boleto

falso, o dinheiro vai para uma
conta de uma outra instituição
financeira e os débitos permanecem em aberto, já que não há

d despesas

Vapt Vupt de Campos Belos inaugurada em
2018 foi reinaugurada em janeiro de 2020
Após o teto da agência desabar em setembro de 2019, Caiado e
prefeito Terra fazem nova cerimônia de entrega

CENTRO CLINICO MELO E SOUZA LTDA, CNPJ
n°18.913.420/0001-24, torna público que RECEBEU da
Superintendência de Meio Ambiente de Formosa -GO,
Licença Ambiental de Funcionamento, para a atividade
econômica de Atividade médica ambulatorial restrita a
consultas, situado na Rua Manoel Alves Ferreira, n°309,
Quadra 1 A, Vila Bela, município de Formosa-GO, a empresa não se enquadra na resolução CONAMA 001-86.
CONCESSÃO DE LICENÇA

Desabamento felizmente sem vitimas

Local é o mesmo com mudança apenas das cores

A agência do Vapt Vupt
inaugurada em janeiro último

pelo governador Ronaldo Caiado em Campos Belos, já havia
sido inaugurada em 2018 pelo
mesmo prefeito, Eduardo Terra,
durante o mandato do então
governador José Eliton. Poucos
meses após a inauguração, em
setembro de 2019 o teto do
prédio onde funciona a unidade
do Vapt Vupt desabou. Segundo
a prefeitura, uma das causas do
desabamento, foi a retirada das
paredes do salão, que eram as
escoras das tesouras de madeira
que sustentavam o teto, removidas por ordem do prefeito.
Com a remoção das paredes,
ficou um grande vão sustentado
apenas pelas paredes laterais.
As pessoas foram salvas por
questão de horas, já que estava
previsto a ocupação a partir às
8h da manhã e o desabamento
aconteceu por volta das 6h, A
reinauguração no mesmo local
da unidade, ocorreu no dia 28 de
janeiro com a presença do governador Ronaldo Caiado, deputados, secretários de estado,
prefeitos, políticos, assessores
e moradores.

KEDMA MARQUES NESSRALLA, inscrita no CPF
sob o nº 789.587.921-91, torna público que RECEBEU da
Secretaria de Meio Ambiente e Turismo do Munícipio de
Formosa/GO, a LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL PRÉVIA, sob o nº 077/12.2019, para Extração de Cascalho,
Areia e Quartzito, situada na Fazenda Brocotó ou Fábrica,
São Domingos ou Água Represada, Rodovia GO 430, KM
02 , Zona Rural do Município de Formosa/ GO.
REQUERIMENTO DE LICENÇA
KEDMA MARQUES NESSRALLA, inscrita no CPF
sob o nº 789.587.921-91, torna público que REQUEREU
à Secretaria de Meio Ambiente e Turismo do Munícipio de
Formosa/GO, a Licença Ambiental Municipal Prévia, para
atividade de para Extração de Cascalho, Areia e Quartzito, de área localizada Fazenda Brocotó ou Fábrica, São
Domingos ou Água Represada, Rodovia GO 430, KM 02
, Zona Rural do Município de Formosa/ GO.

ADMINISTRAÇÃO
2017/2020
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d mudanças

Campus da UEG de Formosa
absorve unidades de
Posse e Campos Belos

O

governador
Ronaldo Caiado, sancionou
em janeiro a reforma administrativa da Universidade
Estadual de Goiás/UEG,
aprovada pela assembleia
legislativa em dezembro
do ano passado. Também
foi promulgado o decreto
que aprova o novo Estatuto da UEG. Entre as
principais mudanças apresentadas, está a redução
do número de câmpus, que
passa de 41 para 8 (Metropolitano, Central, Norte,

Reunião do governo que mudou estrutura da universidade estadual

d realidade

Nordeste, Cora Coralina,
Oeste, Sudoeste e Sudeste), um em cada região do
Estado. Os outros 33 câmpus foram transformados
em unidades universitárias
vinculadas aos câmpus de
cada região. Dessa forma, nenhuma unidade foi
fechada. Caiado descartou, durante evento que
oficializou as mudanças,
qualquer possibilidade de
redução de verbas destinadas à UEG. “Não só será
mantida, como será corretamente aplicada”, afirmou

Trechos da BR-020 sentido Posse e GO-118
Campos Belos são considerados de alto risco

Usuários das rodovias
BR-020 e GO-118, ambas
no Nordeste goiano, precisam redobrar a atenção, segundo dados da Confederação Nacional do Transporte/
CNT. Estudos apontam que
trechos das duas rodovias
têm geometrias classificadas
como ruins ou péssimas.
Os motivos são a falta de
dispositivo de proteção –
como guard rail –, pistas
simples de mão dupla, sem
faixas adicionais em viadutos e ainda com engenharia
malfeita, que costumam
acumular água, situações
que colaboram para a ocor-

rência de acidentes graves.
A GO-118, que liga Brasília
a Campos Belos e Arraias
tem um longo trecho marcado pela CNT como irregular.
Na BR-020, um trecho na
altura de Vila Boa já ficou
famoso pela alta incidência
de colisões frontais e derrapagens que fazem carros serem “lançados” para fora do
asfalto. As curvas fechadas
em formato de “S” também
são perigosas e no km 84
o afunilamento da pista na
entrada de uma ponte força
motoristas a redobrarem a
atenção para evitar colisão
com a estrutura.

Falha de engenharia e construção também provocam acidentes fatais

d PROMESSAS

Estrada do descaso no Nordeste goiano
deverá ser finalmente pavimentada

A afirmação é do presidente da Goinfra ao dizer que obras da GO-447, entre
Divinópolis de Goiás e a GO-118 serão retomadas após o período chuvoso

Pequeno trecho já concluído

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

O Presidente da Agência
Goiana de Infraestrutura/
Goinfra, Pedro Sales, afirmou em Campos Belos que
as obras da GO-447 serão
retomas após o período chuvoso. A rodovia liga a cidade de Divinópolis de Goiás
a GO-118, no município
de Monte Alegre de Goiás,
próximo a Campos Belos.
Já são mais de 5 anos desde
que as primeiras máquinas

iniciaram a construção da
rodovia, que possui menos
de 6 quilômetros já prontos
e ainda hoje apresenta falhas, com desníveis e falta
de sinalização por toda sua
extensão com pouco mais
de 70 kms. A obra, quando
concluída, beneficiará toda a
população da região e principalmente os municípios de
Divinópolis, Monte Alegre,
Campos Belos, São Domin-

Maior trecho ainda um caos para usuários

gos, e demais cidades, integrando duas vastas regiões
do Nordeste goiano, ligando
a GO-118 a BR-020. Além

de fazer a ligação turística
entre a Chapada dos Veadeiros e o Parque Estadual
de Terra Ronca.

A empresa GOLDEN PLACE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ n° 33.003.218/0001-79, torna público que REQUEREU da SEMMA-FORMOSA-GO,
a Licença de Instalação para implantação do Loteamento
fechado RESIDENCIAL GOLDEN PLACE, com área de
56.893,99 m2, localizado no Bairro Parque Vila verde, na
Zona Urbana do Município de Formosa - GO. O empreendimento não se enquadra na Resolução CONAMA 001/86,
que dispõe sobre o impacto ambiental.
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Atletas de Formosa na 95ª São Silvestre em São Paulo

Q

Atleta goiana na maior prova de rua do país

Equipe e companheiras de corridas

Representação formosense na capital paulista

uatro formosenses participaram no
final de 2019 na prova
pedestre mais tradicional
do Brasil, que acontece
no dia 31 de dezembro,
corrida mais disputada do
atletismo nacional e umas
das principais provas do
mundo, com competidores de praticamente todos
os países. Marcia Abreu,
proprietária da Lanchonete
Kero Mais no Centro da
cidade; Sonia Alves, Vilmair Viera e Vera Lucia
Ribeiro, que completou o
percurso em 1 hora e 40
minutos, participaram da
corrida na capital paulista
por conta própria, sem
apoio público ou privado,
custeando todas as despesas apenas pelo motivo de
competir e participar da
maior maratona do Brasil.
Para Marcia, que correu
pela primeira vez na internacional São Silvestre,
mais que tem participado
de corridas em Brasília e
Formosa e que participa
no mês de fevereiro, da 4ª
Meia Maratona das Praias,
prova com 21 quilômetros,
na cidade balneária de
Guarapari/ES, a corrida
de 15 quilômetros, pelas
principais ruas da região
central de São Paulo foi
emocionante e a melhor
que já competiu. Todas as
participantes de Formosa

conseguiram finalizar o
percurso da São Silvestre,
que no ano passado contou
com aproximadamente 35
mil competidores e que
desde 2010 não tem um
vencedor brasileiro. Em
2019 os ganhadores mas-

culino e feminino, foram
os quenianos Kibiwott
Kandie, com 42 minutos
e 59 segundos e Brigid
Kosgei com o tempo de
48 minutos e 54 segundos,
que receberam cada um
R$ 94 mil de premiação.

