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n enfermidades

O medo do coronavírus e o descuido com a Dengue

Uma tem contágio pelo ar, por meio de contato com pessoas e a outra a transmissão é feita pelo mosquito

Até o fechamento dessa edição, 4 pessoas infectadas com o coronavírus (COVID-19) - doença conhecida desde 1960, que causa infecções respiratórias em seres humanos e animais foram confirmados
em Goiás, 3 em Goiânia e 1 em Rio Verde. Em Brasília, 5 e na cidade de Luís Eduardo Magalhães, na Bahia mais um caso. A preocupação com a doença, tem deixado muitas pessoas desprotegidas e
sem atenção aos casos de outras moléstias também perigosas como a Dengue. Goiás vive um surto. Em Formosa nesse ano já foram registrados 184 casos suspeitos e 55 confirmados.
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n esperança

Parece que dessa vez vai
Asfalto da rodovia goiana entre Cabeceiras e Unaí começa a
deslanchar com ações do prefeito “Tuta”, produtores
rurais e lideranças políticas

O prefeito de Cabeceiras,
Everton Francisco de Matos o
“Tuta”, anunciou a ordem de serviço para elaboração do projeto
executivo dos 14 quilômetros

ainda sem asfalto da GO-591,
que liga o município a Unaí/MG.
Ele esteve em Goiânia no dia
13 de março, acompanhado de
representantes do agronegócio

n chuvas

A estação do sofrimento
em cidades da região

e reivindicou entre outros assuntos a pavimentação da rodovia.
Caiado garantiu que o governo
dará início à obra assim que
cessar o período chuvoso.

Casas foram tomadas pela agua suja em “Brasilinha”

Alcione Gríggio, “Iso Moreira”, Ronaldo Caiado, “Tuta”, Tiago Ferrão, Nogueira Neto e Lírio Gríggio
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n SITUAÇÃO

Nos últimos dias de fevereiro e início de março tempestades se abateram em várias
cidades da região. Formosa,
Planaltina de Goiás e Campos

Belos registraram um grande
número de estragos, prejuízos
e sofrimentos para seus moradores. Nas três cidades, apesar
de não terem ocorrências de

mortes, verdadeiras tragédias
se abateram com famílias desabrigadas e ilhadas em diversas
ocasiões nos dois meses.
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ENTREVISTA ELEIÇÕES 2020...

O promotor de Justiça, Lucas Danilo, titular da 4ª Promotoria de
Justiça de Formosa e também promotor eleitoral, fala sobre as eleições desse
ano na 11ª Zona Eleitoral, com 86.762 eleitores nos quatro municípios:
Formosa com 70.762 eleitores; Cabeceiras, 6.174; Vila Boa, 3.572
e Flores de Goiás com 6.254 eleitores.
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n parceria

Obras na
Policlínica de
Formosa são
retomadas
após 5 anos
de abandono

A nova unidade de saúde anunciada pelo prefeito Gustavo

Entre as obras públicas paradas estão o Centro de Especialidades em Reabilitação/CER,
Centro de Atenção Psicossocial/
Caps III e o Ambulatório Médico
de Especialidades/AME, todos na
saída para Planaltina de Goiás.
O prefeito Gustavo Marques,
anunciou no final de fevereiro a
retomada das obras do AME, uma
grande estrutura que depois de
pronta, mudará a realidade de atendimentos médicos do município e
cidades vizinhas.
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Esquema

A expulsão do ex-prefeito “Tião Caroço” do PSDB, mostra bem o
nível a que chegou o atual deputado estadual, que tem duas condenações por desonestidade na prefeitura de Formosa. “Tião”, que se
beneficiou por toda a vida do poder do PSDB - por meio de Marconi
Perillo, José Eliton e Jayme Rincón, depois de virar as costas para quem
sempre lhe deu apoio, estrutura e o cargo de conselheiro no Tribunal
de Contas dos Municípios - onde ficou por dez anos - é expulso com
razão, ao se aliar a Ernesto Roller e Ronaldo Caiado.

Titica

“Tião” se especializou em maquiar os fatos para o formosense e
o goiano em geral. Da mesma forma, que foi à imprensa para mentir e
dizer que um de seus filhos não havia sido preso pela PF e que apenas
fora conduzido para prestar informações, quando na verdade foi preso
sim. Agora diz que sua saída do PSDB foi amistosa e amigável. Na
verdade, “Tião” se tornou inimigo do ex-parceiro Marconi e mal visto
por toda a cúpula tucana em Goiás.

Queda

Para quem não se lembra, três ex-prefeitos de Formosa já se
tornaram deputados estaduais. “Tião Caroço”, Ernesto Roller e Itamar
Barreto. Vale lembrar ainda que nas últimas eleições, os dois, Ernesto
e Itamar tiveram mais votos do que “Tião” em 2018.

Decadência

Dois partidos, antes poderosos em Formosa, PSDB e PP, ambos
controlados pelo deputado “Tião”, estão em queda livre. O PP, sem
liderança, já que o ex-presidente, vereador “Macarrão” perdeu o controle, ainda está sem registro para disputar a eleição desse ano. O
PSDB, está pior. Esse está sendo rifado pra quem quiser pegar, mas
até agora ninguém quis.

Sobras

A verdade é que ninguém do grupo de “Tião Caroço” se viabilizou
para disputar as eleições desse ano. Nem radialista, advogado, nem
produtor rural, ex-bancário e nem vereador ou vereadora. Todos se
mostram fracos e sem expressão eleitoral, além de terem se deixado
levar pela liderança opressora de “Tião”. Do grupo o único que ainda
tem condições de disputa é ele mesmo.

Corre boatos, por
enquanto de que o exprefeito de Formosa e
ex-deputado, Itamar
Barreto, 75 anos (foto),
deverá ser um dos
candidatos a vereador
nesse ano. Ele, que
também já foi vereador,
segundo informações,
quer voltar ao Legislativo para entre outras
coisas, poder se ausentar do cartório onde é
titular em Brasília.

Proveito

Rabeira

Decepção

Não está
fácil para o exdeputado estadual Heli Dourado/MDB (foto).
Seu projeto de
candidatura a
prefeito não decola e sua posição
nas pesquisas e
sondagens realizadas junto ao
eleitor é fraca.

Ao utilizar dinheiro de fundo partidário e de doações feitas
principalmente pelo deputado federal Lucas Vergílio o policial militar
Hernany Bueno se enganchou na Justiça Eleitoral de Goiás. Membros
do TRE-GO, reprovaram por unanimidade dos votos as contas de
campanha a deputado estadual em 2018 desse policial.

Dossiê

Pequinês

Heli, bom de articulações em Goiânia e Brasília, não consegue
aumentar o grupo de apoiadores em torno de seu projeto e mantemse restringido ao seu grupo partidário local.

Desgaste

E o Partido dos Trabalhadores o PT de Formosa, que na última
eleição para prefeito, recebeu 959 votos, vem novamente com uma
candidatura. Dessa vez, acena com a pré candidatura do gaúcho de
São Borja, Jorge Antonini, marido de Ione Antonini, ex-secretária de
Educação do ex-prefeito Pedro Ivo. Na verdade, para muitos, Ione,
reúne bem mais condições de ser candidatada do que o companheiro.

Hernany, que para muitos se utiliza das atividades políticas para
se manter afastado da farda militar, se especializou no engajamento
de funções administrativas e burocráticas, bem menos complicadas
do que combater a criminalidade nas ruas. Ele, após prometer e
não cumprir, ao lado de Lucas Vergílio, retomar o posto da PRF em
Formosa, tem e terá muitas dificuldades judiciais insanáveis para se
tornar um candidato a prefeito.

Alvos

Em todas as sondagens e enquetes o formosense mostra que o
principal problema hoje da cidade são os buracos em ruas e avenidas.
O que a grande maioria quer, são vias em boas condições de tráfego.
O prefeito, que é candidato a reeleição, sabe que o sucesso de seu
projeto passa pela solução desse problema. Por isso, tem dito que
assim que a chuva cessar, em abril, irá colocar em ação uma equipe
com cerca de 100 homens em uma nova operação tapa buraco e
recapeamento.

Escribas

Duplas

Wenner Patrick, ex PSC, realizou com seu novo partido, Avante,
um ato de filiação no plenário da câmara de vereadores, que lotou.
Wenner aproveitou e apresentou parte dos pré-candidatos a vereador
e vereadora.

Cartucho

A falta de articulação e diálogo entre autoridades do município e o
alto comando do Exército em Brasília, faz com que Formosa continue à
margem de todo o desenvolvimento que essa armada tem apresentado
no País. Formosa, como cidade e município, não se beneficia e nunca
se beneficiou por abrigar o maior poder de fogo da América Latina.

Prejuízo

A falta de capacidade e competência do formosense em conversar
com generais, comandantes do Exército e presidentes da República,
tem ao longo dos anos prejudicado o desenvolvimento de Formosa
e da região. Basta ver um simples exemplo a Lagoa Feia, que está
sendo destruída e ACABANDO.

Relato

Ilusão

Os partidos se mobilizam em Formosa. Candidatos oportunistas
também. Aqueles que estão achando que nunca esteve tão fácil levar
a prefeitura como agora. A pré-campanha em pleno vapor e ninguém
sabe e nunca ouviu as propostas e projetos desses “candidatos”.

Frágil

O auto intitulado pastor Mauricio Faleiro, que em 2016, como
candidato a vereador, foi derrotado, ficou nesse ano, um mês como
superintendente de Comunicação do prefeito Gustavo Marques. Agora,
chega de surpresa no gabinete e anuncia sua candidatura a prefeito
de Formosa pelo PRB. O curioso é que nem mesmo o presidente da
sigla no município, ex-vereador Jeremias de Castro estava sabendo.

Castas

Certas igrejas evangélicas, agem como partidos políticos e
certos ditos pastores agem como “cabos eleitorais”. Quanto a esse
assunto, até agora a Igreja Católica não está praticando essa politicagem e usando a fé das pessoas para que supostos “líderes”
se beneficiem politicamente, socialmente e financeiramente com
barganhas de apoio.

Enganos

Outra candidatura que surgiu do nada e quer emplacar na disputa
para prefeito de Formosa é a do ex-vereador soldado Natanael Caetano. Em 2016 ele conseguiu nas urnas apenas 521 votos, insuficientes
para se reeleger naquela eleição, onde esperava ser o mais votado.

Balelas

Chega a ser desrespeitoso por parte de certos candidatos sem
estrutura, sem trabalho prestado e principalmente sem propostas,
postular candidaturas majoritárias. Não que não tenham direito, mas
Formosa precisa é de projetos e principalmente de soluções.

Sustento

Um dos secretários do prefeito Gustavo Marques que ninguém
vê e nem escuta falar é Antônio Raimundo Pimentel de Sousa, atual
titular da secretaria de Assuntos Econômicos. Pimentel é mantido na
prefeitura pelo prefeito e também pelo pastor chefe da Assembleia
de Deus, Marcivon Néris, que condiciona o apoio da igreja ao prefeito
a essa nomeação e outros acordos. Outra coisa, são informações
que apontam a indicação da cúpula, de Lúcia Resende – mulher de
Pimentel - ou mesmo o desgastado vereador Jurandir, para ser o vice
do candidato a prefeito que a igreja apoiar.

Os ex-proprietários dos 104 mil hectares desapropriados pela
União e transformados em campo de instrução do Exército, quase
todos já morreram, a maioria pobres e na miséria. Alguns viraram
sem-terra e outros nem receberam a indenização. O valor total pago
aos 414 fazendeiros foi de Cr$ 16 milhões (dezesseis milhões de
cruzeiros) em 1973 - o equivalente a cerca de R$ 29 milhões hoje. 0
valor de mercado do campo, considerando só a terra nua, está em R$
350 milhões. A maior fazenda, a Bom Sucesso, de 15 mil hectares,
desapropriada por pouco mais de Cr$ 1 milhão - cerca de R$ 2 milhões.
Hoje, valeria aproximadamente R$ 50 milhões.

Jogo

Os pré-candidatos a prefeito de Formosa correm no momento
atrás de apoio. Apoio partidário que some o maior número possível
de candidatos a vereador e vereadora. Candidato nenhum a prefeito
ganha a eleição sem os candidatos a vereador pedindo voto para ele
próprio e para o prefeito.

Contágio

Tem vereador de Formosa contando, não se sabe com o que, para
se viabilizar como candidato a reeleição. Trata-se da mais desgastada
legislatura de todos os tempos. Nem mesmo a vereadora, única mulher eleita em 2016 consegue sair dessa negatividade.

Retrocesso

É inacreditável que em pleno século 21 e em se tratando da Lagoa
Feia a Saneago, ou seja o poder público, continue bombardeando com
esgoto o principal atrativo turístico urbano de Formosa.

Murchando

A cada dia que passa os ânimos de pré candidatos a prefeito
de Formosa diminuem. Com o número que já chegou a 12 possíveis
candidatos, diminuindo para 5 ou 6 a tendência é a de que até o final
de julho, apenas 3 ou 4 realmente disputem o cargo, diante à difícil
situação da prefeitura.

Passaporte

O prefeito Gustavo Marques, eleito vice-prefeito em 2016 pelo
Pros, ficou um tempo sem partido e agora no início de março resolveu
pelo Podemos, partido dirigido em Goiás pelo deputado José Nelto. No
Estado, além de um deputado federal, são 72 vereadores, 2 prefeitos
e 5 vice-prefeitos.

Folga

Partidos às vésperas de fechamento do prazo legal de registro no
TSE, ainda em situação irregular para participarem das eleições desse
ano. Pré-candidatos aguardam a atuação dos presidentes partidários.

Realidade

Resultados de Pesquisas para consumo interno de pré-candidatos
e partidos, são de desanimar alguns políticos que acreditavam terem
chances. Alguns amargam menos de 2 por cento das intenções de votos

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

Mais uma vez a cúpula da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Formosa - Convenção Madureira, quase se transforma em
partido político. Encabeçada por Marcivon Neres de Oliveira (foto), que
além de ser o pastor presidente em Formosa é também o tesoureiro
geral do Partido Social Cristão/PSC de Goiás a assembleia se envolve
de corpo e alma no processo sucessório do município. São reuniões
políticas, apoios, negociações e candidaturas. Marcivon já é conhecido
pela contundência desses interesses.

Gregos

Gustavo é de fato candidato a reeleição em Formosa e deve
ser também o candidato do governo estadual. Se bem que isso não
significa muita coisa, diante da falta de investimento e benefícios da
administração Caiado no município.

Necessidades

Uma das primeiras providências na nova administração a partir
de janeiro do ano que vem em Formosa são as regularizações fiscais,
diante da alta incidência de comércios informais, sem alvarás de
funcionamento. Também a regularização fundiária. Na cidade e nos
distritos a falta de documentação dos imóveis impressiona, é quase
a maioria.

Bambeando

Ernesto Roller, que ainda ocupa uma das salas do 6º andar do
Palácio Pedro Ludovico Teixeira, antigo centro administrativo no Setor
Sul em Goiânia, está mais sumido do que nunca de Formosa, cidade
que deu a ele quase tudo o que ele tem. Tanto ele como a mulher
Polyanna, não são mais vistos na “distante” Formosa. Quem tem visto
Ernesto na capital, diz que o semblante do secretário de Governo do
Estado não é dos melhores. Alguns até falam em sinais de depressão.

Provisórios

Assim como na Ciretran, Saneago, Itego, Vapt Vupt e outros órgãos
e autarquias do Estado em Formosa, já é esperado também mudanças
no 11º Comando Regional de Policia Militar e também no 16º BPM.
Tudo isso porque os indicados e nomeados pelo ex todo poderoso,
Ernesto Roller, foram substituídos pelo agora também todo poderoso,
“Tião Caroço”. Os dois disputam o poder e cargos em Formosa. Os
comandantes militares, tenente coronel Luiz Antônio Raíza e o major
Dário de Araújo Martins, que conseguiram abaixar os índices de
criminalidade na região, devem mesmo ser transferidos.

Esclarecimento

A Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Formosa, por meio
de seu presidente, Marco Aurélio Basso de Matos Azevedo, esclarece
que não é vedado pelo Código de Ética e Disciplina da Advocacia a
participação habitual de advogados em programas de rádio e televisão
para discorrer sobre temas variados. A restrição se dá exclusivamente
para abordagens rotineiras de assuntos de cunho jurídico, visto que
tal situação pode gerar captação indireta e indevida de clientela.

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 desânimo

Caiado diz que investimentos do governo estadual
em Formosa dependem de recursos da União
N
Em Formosa projeto aprovado do
n avanço

vereador Wenner proíbe inauguração
de obras sem estarem prontas

Agora é lei. Inauguração somente após o término total da obra pública

Wenner. Trabalho reconhecido

O vereador Wenner Patrick/
Avante, seguindo o ritmo de ser
o parlamentar formosmose que
mais solicita e realiza audiências
públicas, utilizando o plenário da
câmara de vereadores, requereu
e promoveu a realização de uma
nova discussão no dia 12 de março
sobre a situação dos condutores de
moto que transportam alimentação. Segundo Werner é cada vez
maior o número de trabalhadores

nesse setor, que utilizam o veículo
para se locomover em todos os
cantos da cidade e também aos
distritos. A preocupação é dar
condições de segurança e amparo
jurídico a esse condutor. Outra
audiência pública realizada no mês
de março discutiu a situação dos
moradores do bairro Parque Dom
Bosco e adjacências, afetados
pelas fortes chuvas de fevereiro
e março. Wenner, diz que muitos

deles estão desamparados pelo
poder público e necessitam de
assistência eficiente. Ainda em
março a câmara aprovou o Projeto
de Lei Substitutivo de autoria do
vereador que proíbe a inauguração
e a entrega de obras públicas municipais incompletas, sem condições
de atender aos fins a que se destinam ou impossibilitadas de entrar
em funcionamento imediato. Esse
projeto de Wenner, aprovado por
unanimidade, põe fim ao velho
método de praticamente todos
os prefeitos de utilizarem obras
que não estão prontas e distantes
de serem concluídas em proveito
político e sensacionalista, utilizado
dinheiro público em construções
eleitoreiras, que muitas vezes nem
são concluídas. Em março o vereador apresentou ainda outro projeto
de lei, que está em discussão e
proíbe as empresas Enel e Saneago
de promoverem cortes de energia
ou de agua nas sextas-feiras, fins
de semana, feriados, e véspera de
feriado. “Situação que hoje ainda
ocorre e que prejudica demais a população e famílias em dificuldades
financeiras”, explica Wenner.

n corrupção

Vereador de Firminópolis/GO
debocha ao ser preso

Em Firminópolis um vereador foi preso suspeito de praticar o
crime conhecido como “rachadinha”, no qual um servidor público
indicado por ele é obrigado a lhe repassar parte do salário.

Vereador foi abordado em fragrante

Preso debochou. Talvez acreditando na impunidade

Logo após ser detido e
colocado no carro da polícia,
Rafael Barbosa de Sousa/PRP,
conhecido como “Rafael Modas”, sorri, manda beijinhos
e diz: “Daqui a pouco mais
notícias da minha inocência”
Segundo o delegado Tiago
Junqueira, ao ser abordado,

ele negou. O político foi preso
em flagrante no dia 5 de março em uma praça na frente da
prefeitura. “Nós recebemos
uma denúncia e começamos a
monitorar. A gente conversou
com o servidor, que confessou
e indicou que iria repassar o
dinheiro naquele dia. Fizemos

o flagrante quando ele pegou o
dinheiro. Na hora, o vereador
afirmou que estava recebendo
um empréstimo que havia feito,
mas não conseguiu comprovar
essa situação”, disse o delegado. Ainda conforme o delegado, o servidor comissionado foi
indicado por Rafael e recebia
R$ 2,4 mil, dos quais, R$ 1,4
mil tinham de ser repassados
para o parlamentar. O responsável pelo caso criticou a atitude do vereador após a prisão,
chamando de “deboche”. “Ele
é debochado. Trata com descaso a coisa pública. Está sendo
acusado de um crime contra a
administração pública e debocha da população”, condena.
O delegado informou que após
a prisão, Rafael passou por
audiência de custódia, na qual
a fiança deve ser de 25 salários
mínimos. Porém, como não
pagou, a detenção foi mantida.
A pena em caso de condenação
varia de 2 a 12 anos para o
crime de “rachadinha”, quando
o funcionário público obtém
vantagem indevida.

a última viagem que
fez a Formosa, no
dia 3 de fevereiro,
cidade mais importante da vasta
região do Nordeste goiano e a 9ª
do Estado o governador de Goiás,
Ronaldo Caiado/DEM, afirmou
que o Estado não tem recursos
para a implantação de asfalto e
se negou a receber ofício Legislativo das mãos do presidente da
câmara de vereadores, Clayton
Dantas. Caiado que chegou a ser
deselegante, disse que não tem
asfalto pra cuidar das estradas e
que está dependendo de empréstimo e que por isso não adiantaria
receber reivindicação que não
poderá ser atendida. Caiado disse
na oportunidade que em Goiás
existem várias rodovias quase
que intransitáveis e que está
aguardando a posição do Governo Federal quanto a situação de
inadimplência de Goiás que está
bloqueado no Tesouro Nacional
sem poder fazer empréstimo. O
governador afirmou que o Estado
está se mantendo com a arrecadação de impostos, que é suficiente
somente para pagar as contas.
Caiado disse também que em

Caiado fala ao lado de “Tião Caroço” que governo estadual
não tem dinheiro para Formosa

Formosa vai mesmo promover
a regionalização do hospital e
a construção de leitos de UTI
e que o início desse benefício
está vinculado a liberação de

recursos do Governo Federal,
sem no entanto precisar uma
data. O asfalto, disse, “fica para
quando o governo estadual tiver
dinheiro.

n representação

Vereador Genedir busca implantar sistema de
monitoramento por câmeras em creches de
Formosa e a sede própria do Legislativo local

O vereador Genedir Ribas/
DEM, apresentou na câmara,
projeto de resolução, visando
instituir fundo especial para
construir a sede própria do Poder Legislativo, uma vez que a
devolução das sobras financeiras
da casa, no final de cada ano
para o Executivo é facultativa, e
que todos os recursos podem ser
aplicados no Legislativo em cada
exercício. “O prédio em que está
instalada a Câmara Municipal
de Formosa de propriedade da
prefeitura, não comporta mais
as suas atividades, nem dispõe
de condições para atender de
maneira satisfatória os cidadãos

Genedir. “Precisamos de uma
sede própria”

e cidadãs, que buscam interlocução junto ao Poder Legislativo,
por meio de seus representantes”,
esclarece o vereador. Ele ainda
apresentou projeto com a finalidade de regulamentar a função

de flanelinhas que ocupam os
espaços públicos da cidade e
também é autor de indicação ao
prefeito, sugerindo que seja realizado estudo visando o retorno do
canal do Córrego Joséfa Gomes
ao seu leito normal, no espaço
compreendido entre o Setor
Nordeste (fundos da Quadra de
Esporte Néliton Ferraz) até a
ponte da Rua Buritis, no Setor
Dom Bosco. Genedir, quer ainda
que as obras da ciclovia na Avenida Cristalina no Setor Sul, que
estão paradas, sejam concluídas e
que sejam implantados sistemas
de monitoramento por câmeras
nos CMEIs do município.

n comportamento

Por ter questões insanáveis na sua
prestação de contas Hernany Bueno deve
mesmo ficar fora das eleições desse ano

Caso TSE mantenha rejeição da prestação de contas impostas pelo
TRE-GO o policial pode ficar fora das eleições desse ano. Haja vista a
possibilidade de ter o pedido de registro da candidatura impugnado.

Policial com dificuldades

Com as contas da campanha de 2018 desaprovadas pelo
Tribunal Regional Eleitoral de
Goiás/TRE-GO, quando foi candidato derrotado a deputado estadual, o policial militar, Hernany
Bueno de Araújo, pode ter um
eventual registro de candidatura

impugnado, o que ocasionaria
sua saída da disputa eleitoral em
2020. Trata-se, segundo o relatório da unidade técnica do TRE
das seguintes impropriedades:
Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de
campanha no prazo estabelecido
pela lei. Não foram apresentadas
notas fiscais dos pagamentos
de serviços de contabilidade e
assessoria jurídica. Omissões
de despesas, revelando indícios
de omissão de gastos eleitorais,
infringindo a legislação. Não
foram apresentados recibos
eleitorais referentes a doadores

no valor total de R$ 60 mil.
Realização de despesas após a
data da eleição e de novo contrariando o que determina a lei
e realização de gastos eleitorais
em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas
parcial. Segundo especialistas
em legislação eleitoral ouvidos
pela reportagem do Jornal Tribuna News, caso seja mantida pelo
Tribuna Superior Eleitoral/TSE
a rejeição das contas por irregularidades insanáveis, é possível
que seja descartada a presença
do policial como candidato nas
próximas eleições.

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 SAÚDE

Prefeito Gustavo retoma obras do AME

E

Prefeito Gustavo

ntre as obras públicas importantes paradas em Formosa
há anos, estruturas que fazem
falta para a população, estão o
Centro de Especialidades em
Reabilitação/CER, Centro de
Atenção Psicossocial/Caps III
e o Ambulatório Médico de
Especialidades/AME, todos na
saída para Planaltina de Goiás.
No final de fevereiro o prefeito
de Formosa Gustavo Marques
anunciou a retomada das obras

do AME, uma grande estrutura
que depois de pronta, mudará
a realidade de atendimentos
médicos do município e cidades
vizinhas. Gustavo, afirma que
as obras do Centro de Especialidades foi retomada, após
pelo mesmos 5 anos. Ele disse
também que com empenho e
apoio do Governo do Estado
irá entregar esta essa unidade de
saúde para a população e agradece ao governador Ronaldo
Caiado pela parceria e apoio.

d necessidades

Após dois meses
de chuvas intensas
prefeitura volta a realizar
tapa buraco e limpeza
Segundo o prefeito as ações se
estendem por toda a cidade

Prédio do ambulatório está adiantado

d situação

Câmara de Formosa quer medidas judicias contra
Saneago por poluir Lagoa Feia com esgoto

Vereadores enviaram à
promotora titular da 1ª Promotoria de Justiça da comarca,
Fernanda Balbinot, solicitação
de medidas administrativas e
judiciais para que a empresa
Saneago, normalize o tratamento de esgoto em Formosa. Segundo o presidente da câmara,
Clayton Dantas Dias, a decisão
foi tomada após as chuvas
ocasionarem o rompimento da
base da estrutura da elevatória
localizada as margens do Córrego Josefa Gomes, ao lado da
BR-020. Com isto, estima-se
que pelo menos 450 mil litros
de esgoto in natura tenham sido
despejados no corpo hídrico do
córrego e da Lagoa Feia, entre
os dias 29 de fevereiro e 06 de
março. Em resposta, a Saneago
informou aos vereadores que
adotou a biorremediação como
forma de depuração da matéria

d iniciativa

Clayton. Atento

Situação difícil da lagoa

depositada e restabelecido a
emissão de todo o esgoto para
a elevatória 2, através de uma
bomba movida a diesel desde
07 de março. Porém, as medidas
paliativas aparentemente não
obtiveram êxito, de modo que
o problema da poluição voltou
a ocorrer. Os fatos também
foram apurados por membros

da comissão de meio ambiente
da câmara que, após visita,
identificaram e registraram os
problemas. O ofício solicita à
promotoria a adoção de “medidas administrativas e até
judiciais, para que a empresa
seja acionada a promover o que
for necessário para restabelecer
a normalidade do tratamento do

esgoto, com a contenção do vazamento que vem ocorrendo e a
correção da adutora, sem deixar
que continue ocorrer os danos
ao meio ambiente, com futura
ação judicial para ressarcimento
dos danos ambientais ocorridos
e apuração de ocorrência de
eventual crime ambiental, destaca Clayton.

Praça Neri Colpo é inaugurada

Prefeito faz inspeção em locai de serviço

Para o prefeito Gustavo
Marques a cidade inteira
necessita de reparos e obras.
Tanto no centro como nos
bairros a prefeitura, com uma
equipe de limpeza e manutenção com aproximadamente
120 funcionários já deu início
a uma ampla operação que
envolve, além de reparos
em ruas e avenidas, serviços
de poda, roçagem, capina,
varrição e recolhimento de
entulhos. Gustavo diz que
além da cidade os três distritos também estão sendo

beneficiados com o trabalho
com a manutenção de espaços
públicos, como limpeza e iluminação. Formosa, nos meses
de fevereiro e março viveu um
dos períodos mais chuvosos
dos últimos anos, danificando
e causando prejuízos diversos
pela cidade. A prefeitura, que
já tinha um plano para recuperar o asfalto, precisou rever
as ações e disponibilizar mais
pessoas e máquinas para que
até o mês de maio a situação
comece a retornar ao normal,
afirma o prefeito.

Placa inaugural

Formosa passa a ter um novo
espaço público na Formosinha,
com a inauguração da Praça Neri
Colpo, numa homenagem feita
ao empresário Neri, falecido em
2018. Segundo o filho, Marino
Colpo, que construiu e inaugurou a praça, ao lado do prefeito
Gustavo Marques a homenagem
ao seu pai é merecida por se tratar
de um grande homem, empre-

Aspecto m moderno e funcional

sário, pai e amigo de muitos na
cidade. O prefeito registrou que
a prefeitura fez uma concessão
para que fosse construída a praça
no local a pedido dos filhos de
Neri e que o poder Executivo,
em reconhecimento ao legado do

Estruturas de ferro com inspiração de Neri

empresário, elaborou o projeto
de lei que sugeria o nome da praça, votado e aprovado por todos
os 17 vereadores, favoráveis a
memória do cidadão que Neri
foi. A nova praça, localizada em
frente a empresa Boa Safra, de

propriedade da família Colpo, ao
ser inaugurada, se transforma no
mais moderno e belo logradouro
público de Formosa e desde que
foi entregue à população é local
de visitação de pessoas de todas
as idades.

d iniciativa

Festival gastronômico movimenta setor durante quatro dias

Máquinas e homens no trabalho

Serviços no Distrito do Bezerra

Produtos originais

JK recebendo as ações

Bairros atendidos

O 1° Festival Cultural
Gastronômico de Formosa,
realizado entre os dias 12 e 15
de março, serviu para que a
população passasse a conhecer
mais as opções que a cidade
oferece em termos de lazer
e culinária. A prefeitura, por
meio da superintendência de

Participação popular

Turismo, realizou o evento com
o apoio de entidades ligadas
ao meio gastronômico local,
visando, segundo a superintendente Pamela Miranda o
prazer e não apenas a satisfação alimentar daqueles que
estiveram no evento. Segundo
Arthur Henrique Vilela, um dos

organizadores a 1ª edição do
festival, teve entre os objetivos
o apoio ao comércio e fortalecer a economia do município,
oferecendo a possibilidade de
todos conhecerem as maravilhas que são produzidas em
Formosa. O festival recebeu
restaurantes, lanchonetes e

Especiarias produzidas para o evento

bares com o menu completo
de seu dia-a-dia com atendimentos a partir do almoço e
mesmo acontecendo em meio
a toda a apreensão em torno
dos casos de contaminação
do coronarívus em Brasília e
Goiânia, recebeu um público
expressivo nas 4 noites.
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d ENTREVISTA

ELEIÇÕES 2020...

...Com o promotor de Justiça, Lucas Danilo Vaz Costa Júnior, titular da 4ª Promotoria de Justiça de Formosa, com atuação na
Defesa da Infância e Juventude, da Educação e do Consumidor, e também promotor eleitoral da 11ª Zona Eleitoral. O promotor
Lucas Danilo, ao lado do juiz eleitoral, Lucas de Mendonça Lagares e do chefe de cartório eleitoral, Waldir Garcia Valente Júnior, são
os responsáveis por todo o processo e condução das eleições em outubro deste ano na 11ª Zona Eleitoral com 86.762 eleitores nos
quatro municípios: Formosa com 70.762 eleitores; Cabeceiras, 6.174; Vila Boa com 3.572 e Flores de Goiás com 6.254 eleitores.

T

RIBUNA NEWS –
D O U TO R L U C A S ,
QUAIS FORAM OS
CRITÉRIOS ADOTADOS PARA
QUE O SENHOR SEJA O PROMOTOR ELEITORAL NESTE
ANO DE ELEIÇÕES?
LUCAS DANILO - A designação de todo e qualquer Promotor de
Justiça para o exercício da função
eleitoral é feita pelo Procurador-Geral de Justiça de cada estado,
conforme prevê o art. 10, IX, “h”
e o art. 73, ambos da Lei Federal
8.625/93 (Lei Orgânica Nacional
do Ministério Público). No âmbito
do Ministério Público de Goiás, essa
designação é regida pelo critério
objetivo e impessoal da antiguidade,
feita pelo prazo de 2 anos, mediante
rodízio entre promotores, permitida
recondução apenas em caso de comarca com uma única promotoria,
conforme regulamentação prevista
no Ato PGJ n. 50/2017. Pois bem,
esclarecida essa dinâmica, por
antiguidade, fui designado como
Promotor Eleitoral em maio de
2017 e assim permaneci até outubro
daquele ano, quando meu biênio
eleitoral foi suspenso por ter sido
designado para atuar, com exclusividade, como Membro Auxiliar da
Corregedoria Nacional do Conselho
Nacional do Ministério Público, em
Brasília. Terminada minha atuação
no CNMP, retornei às atividades da
4 ª Promotoria de Formosa e também reassumi a função eleitoral, na
qual ficarei até maio de 2021.
TRIBUNA NEWS – QUAL
É O PAPEL DO PROMOTOR
ELEITORAL DURANTE A CAMPANHA E A ELEIÇÃO?
LUCAS DANILO - Como
defensor do regime democrático,
o Ministério Público Eleitoral tem
legitimidade para atuar administrativa e judicialmente em todos
os procedimentos e processos que
tratem de matéria eleitoral e criminal
de competência da Justiça Eleitoral,
em qualquer época (havendo ou
não eleição), e pode ser como parte
(ajuizando ações) ou como fiscal da
ordem jurídica (emitindo parecer
nos processos eleitorais). Especial-

mente no período das eleições municipais, cabe ao Promotor Eleitoral,
entre outras atribuições, impugnar
pedido de registro de candidatura;
fiscalizar amplamente o exercício
do direito de propaganda; coibir
desvios, abusos do poder econômico
e político e utilização indevida dos
meios de comunicação; combater
a captação ilícita de sufrágio (a conhecida compra de votos); processar
criminalmente os infratores quando
houver prática de crimes eleitorais,
enfim, velar pela correta aplicação
da legislação eleitoral, tomando as
providências necessárias em casos
de transgressão.
TRIBUNA NEWS – FORMOSA COM CERCA DE 71 MIL
ELEITORES TEM ALGUM DETALHE COMPLICADOR EM
ANO ELEITORAL?
LUCAS DANILO - Geralmente, as eleições municipais costumam
ser um pouco mais acirradas, talvez
pela maior proximidade dos candidatos com os eleitores, o que é
normal. A verdade é que, nas eleições, quem realmente decide são
os eleitores, que devem fazer suas
escolhas de forma consciente, sem
nenhuma contaminação, fraude,
buscando o que acham melhor para
suas cidades e exigindo dos eleitos
o cumprimento dos projetos que
defenderam em campanha. A missão
da Justiça Eleitoral e do Ministério
Público Eleitoral é garantir a normalidade e a legitimidade das eleições,
ou seja, que a escolha dos eleitores
seja limpa, livre de fraude. Então,
agindo candidatos e eleitores com
bom senso e tolerância em relação
às posições políticas divergentes,
com plena observância da legislação
eleitoral, poderemos ter um quadro
promissor e sereno nas eleições deste ano. E creio que todos deveriam
manter a integridade dos laços de
amizade e com os familiares, não
permitindo que eventuais divergências de ordem política venham a
romper o que solidamente foi edificado entre as pessoas, sob os pilares
de valores humanos fundamentais.
TRIBUNA NEWS – QUANTO
AO NÚMERO DE CANDIDATOS

A PREFEITO, VEREADOR E
VEREADORA, QUAIS AS PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES DO
MINISTÉRIO PÚBLICO?
LUCAS DANILO - Em relação ao cargo de prefeito, cada
partido ou coligação poderá lançar
o seu candidato e respectivo vice.
Assim, o número de candidatos
será proporcional ao de partidos
ou de coligações formadas. Já para
o cargo de vereador e vereadora,
a novidade destas eleições é que
não haverá coligação. Assim, de
acordo com o art. 17 da Resolução
TSE n. 23.609/2019, em Formosa,
cada partido poderá registrar até 29
candidatos, o que corresponde ao
percentual de 150% do total das 19
vagas existentes. Nos demais municípios, Vila Boa, Flores de Goiás
e Cabeceiras, cada partido poderá
registrar até 18 candidatos, o que
corresponde ao percentual de 200%
do total das 9 vagas existentes. Importante destacar também que desse
total deverá haver uma proporção
de 70% e de 30% para cada gênero,
sem preferência de um sobre outro.
Ou seja, pode combinar 70% feminino com 30% masculino, ou 70%
masculino com 30% feminino.
TRIBUNA NEWS – COM
AS MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO ELEITORAL NO ÂMBITO
DE PARTIDOS, DESPESAS
DE CAMPANHA E TODO O
ANDAMENTO. NA SUA OPINIÃO QUAIS DEVERÃO SER
OS MAIORES PROBLEMAS
QUE PODERÃO SURGIR NESSA
CAMPANHA?
LUCAS DANILO - Sobre o
financiamento de campanha, vale
destacar que existe um fundo público disponibilizado pelo Tesouro
Nacional para ser distribuído aos
partidos com vistas ao financiamento das campanhas eleitorais dos
candidatos, o FEFC, que valerá para
as eleições municipais de 2020, conforme regulamentação da Resolução
TSE nº 23.605/2019. A arrecadação,
os gastos de valores empregados
na campanha eleitoral e a prestação de contas foram definidos na
Resolução TSE nº 23.607/2019.
O controle das despesas e recibos
deve ser minucioso, e a movimentação financeira deve ocorrer em
conta bancária específica para a
campanha. O candidato poderá se
autofinanciar em até 10% do limite
de gasto para o cargo. Somente
pessoas físicas poderão fazer doações para campanhas, limitadas a
10% dos seus rendimentos no ano
anterior à eleição. Lembrando que
a utilização de recursos na campanha não declarados na prestação de
contas configura o crime eleitoral
conhecido por “caixa 2”, previsto
no art. 350 do Código Eleitoral,
que também pode estar associado
a outros crimes, como corrupção
passiva e lavagem de dinheiro.
TRIBUNA NEWS – FALTANDO POUCO MAIS DE SETE
MESES DAS ELEIÇÕES, QUAIS
SÃO OS PRINCIPAIS DEVERES
E OBRIGAÇÕES DOS PRÉ-

-CANDIDATOS?
LUCAS DANILO - Bem,
qualquer cidadão que preencher
os requisitos legais e não incidir
em causas de inelegibilidade pode
concorrer a cargo eletivo. Assim,
neste momento atual, anterior ao
registro oficial das candidaturas, os
pré-candidatos devem verificar se
preenchem todos os pressupostos
definidos na legislação eleitoral
para concorrer aos cargos eletivos
pretendidos.
Outro ponto relevante a destacar é que os pré-candidatos deverão
cuidar para não incorrer em propaganda extemporânea, que é proibida
pela legislação eleitoral. Explico. A
campanha eleitoral somente pode
começar a partir de 16 de agosto,
depois de esgotado o prazo para o
registro de candidatura, que termina em 15 de agosto. A finalidade,
ao definir um período fixo para a
campanha eleitoral, é assegurar
a isonomia entre os candidatos,
não sendo admissível que alguns
possam divulgar suas propagandas
antes mesmo que outros tenham se
registrado como candidatos. Além
disso, outro objetivo é a diminuição
de custos, o que é importante por
também envolver recursos públicos
do FEFC.
A norma do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) que trata da propaganda eleitoral, da utilização e
geração do horário eleitoral gratuito
e das condutas ilícitas em campanha eleitoral é a Resolução TSE nº

23.610/2019.
Segundo essa norma, não configura propaganda eleitoral antecipada, portanto está permitida, a
menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais
dos pré-candidatos, a divulgação
da pré-candidatura e a realização
de palestras, eventos e congressos,
desde que não haja pedido explícito de voto (artigo 3º). Também
é permitido aos pré-candidatos a
divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive em redes sociais, blogs, sítios
eletrônicos pessoais e aplicativos,
com o cuidado de não haver pedido
expresso de voto.
Segundo essa mesma resolução
do TSE, caracteriza propaganda
irregular, portanto está vedada, a
realização de showmícios, confecção, utilização ou distribuição de
camisas, chaveiros, bonés e brindes
feita por comitê de candidato ou
com a autorização do candidato
durante a campanha eleitoral. Além
disso, também são tipificadas como
irregulares as propagandas em
outdoors (inclusive os eletrônicos),
adesivos, pinturas em faixas ou em
paredes, pichação, inscrição à tinta
e exposição de placas, estandartes,
cavaletes, bonecos e assemelhados,
divulgação em carro de som e pintura e adesivos em carros (exceto
adesivos microperfurados até a
extensão total do para-brisa traseiro
e, em outras posições, adesivos que
não excedam a 0,5m²). Ainda que

não cause danos, é proibida a colocação de propagandas nas árvores
e nos jardins localizados em áreas
públicas, bem como em muros, cercas e tapumes divisórios (artigo 19).
Também foi proibida a realização de disparo em massa de
propaganda eleitoral em plataformas
pagas na internet, tais como Facebook, Instagram e outros. Ou seja,
é vedada a contratação de serviços
de impulsionamento e envio automatizado ou manual de um mesmo
conteúdo para um grande volume
de usuários.
Outro cuidado de vital importância é com a disseminação de
notícias falsas (fake news), especialmente devido ao uso ampliado
da internet atualmente, o que exige
dos eleitores uma postura mais crítica e de apuração quanto à origem
e veracidade das informações veiculadas. O artigo 9º da resolução, por
exemplo, exige que, ao publicar conteúdos em sua propaganda eleitoral,
inclusive veiculados por terceiros,
o candidato, o partido ou a coligação deve verificar a fidedignidade
da informação. Se a informação
for comprovadamente inverídica,
caberá direito de resposta ao prejudicado/ofendido, além de poder
configurar o crime previsto no art.
323 do Código Eleitoral. Também
é preciso cuidado com mensagens
de conteúdo ofensivo, pois também
podem eventualmente configurar
crimes contra a honra, previstos no
Código Eleitoral.

O PERFIL POLÍTICO DOS
ELEITORES DA CIDADE
EROFILHO LOPES CARDOSO*
A pessoa humana é essencialmente um ser político
e relacional. A existência política de cada ser humano
abarca a sua relação subjetiva e objetiva com o passado, o presente e o futuro. O perfil político dos eleitores
da cidade nasce da liberdade individual diante de três
possibilidades de escolha: O regresso, ou o status, ou
o progresso.
Os eleitores do regresso são os amantes do passado. Celebram o Carnaval passado como se fosse um
Nobel da Paz presente. Sentem saudade das cebolas do
Egito como se fossem o Maná do Deserto. Enumeram
os feitos do pretérito, mas se esquecem dos defeitos
do prefeito. Defendem que a cidade de ontem era uma
cinderela, linda e bela, mas dizem que a cidade de hoje
é apenas uma donzela, não tem beleza nem encanto,
tem buracos em todos os cantos. Cantam sempre que
«saudade daqueles tempos». Pensam que o que foi
ontem será hoje, amanhã e sempre. Escolhem os candidatos embasados nos sentimentos subjetivos. Por isso,
elegem os políticos amigos das «noites traiçoeiras»,
os plantonistas de hospital, os vigilantes de velórios e
crematórios e os aproveitadores dos grandes eventos
sociais e religiosos. O principal risco de vivermos
eternamente no passado é oportunizar o retorno da
gestão ilícita ao poder.
Os eleitores do status são os adoradores do presente. Abraçam o presente como se fosse o melhor de
todos os tempos. Ainda não conseguem ler as estações
das obras eleitoreiras. Acreditam no desenvolvimento
momentâneo, circunstancial, aparente. Pensam que o
que está acontecendo nunca ocorreu e deve continuar.
Comercializam a ideia de que vivemos na melhor cidade possível. Veem obras a todo vapor para todos os
lados. É certo que eles estão desiludidos do passado e
não acreditam no futuro melhor porque vivem arraigados no presente. Além disso, não conseguem discernir
entre o bem e o mal, o péssimo e o ruim, o bom e o
ótimo. O principal perigo da falta de discernimento é

elegermos os políticos corruptos e
os corruptores. Os
compradores de votos na calada da noite eleitoral. Os
distribuidores de malefícios com aparência de benefícios, os que doam com a direita, mas tomam com a
esquerda. Os ilusionistas das relações interpessoais,
os que conquistam votos com saudações, acenos,
abraços e apertos de mãos. Os sofistas, os retóricos,
os bons de lábia.
Os profetas do futuro são os eleitores do progresso. O progresso é fruto da postura objetiva de cada
eleitor diante do passado, do presente e do futuro.
Os eleitores do progresso valorizam o que foi feito
no passado e o que está sendo realizado no presente.
Mas, abraçam o futuro como uma grande oportunidade
para poder ver a cidade presente desenvolver, crescer
e progredir até chegar a ser a melhor cidade possível.
Lutam, defendendo a bela licitude, a musa honestidade, a senhora verdade, a dona justiça social e a incrível solidariedade, para que a cidade de amanhã seja
ótima, melhor do que a de ontem e a de hoje. Sabem
discernir e escolher os políticos honestos, experientes,
competentes e portadores de ficha limpa para construir
a cidade fenomenal do futuro. Hoje, o regresso e o
status aparentemente estão vencendo o progresso porque as pessoas de bem estão deixando o mal triunfar.
Os profetas não podem ficar de braços cruzados: «a
espera de um milagre». Devem denunciar o «espírito
do erro» e anunciar o «espírito da verdade». As forças
do mal não aceitam oposição sem reação. A reação
se concretiza na perseguição violenta e implacável.
Mas, enfim, os profetas devem resistir pacificamente
e investir na vitória porque todos os eleitores do bem
querem viver na cidade do progresso.
*Filósofo, Teólogo, Educador, Empreendedor,
Escritor
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d realização

Carnaval 2020 em Formosa
foi realizado com sucesso
Prefeito explica parte da situação do município
A Prefeitura de Formosa, por
meio da secretaria de Meio Ambiente e Turismo, com apoio da
câmara municipal, realizou esse ano
a programação oficial do Carnaval,
que faz parte do calendário anual de
eventos do município. Totalmente
gratuito, entre os dias 22 a 25 de
fevereiro, em frente ao Parque de
Exposições na Avenida Brasília. A
agenda de shows, que contou com
atrações nacionais como: Israel e
Rodolfo, Zé Ricardo e Thiago, Léo
Magalhães, Cintia Moraes, Banda
Swing Brasil e Banda Tropicália,
segundo o prefeito Gustavo Marques, movimentou a cidade, aquecendo a economia local e atraindo
pessoas de várias outras cidades,
explorando uma parte do imenso
potencial turístico que Formosa
possui. Gustavo, que foi questionado por algumas pessoas em
redes sociais sobre a realização do
evento, afirma que tem consciência

dos problemas da cidade como os
de infraestrutura, principalmente da
malha asfáltica, assim como as demais áreas. Ele explica que quando
assumiu a prefeitura em janeiro de
2019, ficou seis meses sem conseguir destravar a máquina pública,
por ação do Ministério Público, que
foi apoiado pela sua administração
do início ao fim das operações e
destaca que o seu mandato é totalmente transparente. O prefeito
contesta informações a respeito de
despesas milionárias da prefeitura
e afirma que as contas estão todas
à disposição da população, pré-candidatos ou qualquer pessoa.
Ele afirma ainda, que passando o
período chuvoso, não irá asfaltar ou
recuperar várias ruas simplesmente
porque é um ano eleitoral, mas que
o trabalho será feito, por reconhecer
a necessidade, e que somente agora
os recursos foram liberados para
esse serviço.

Problema em elevatória da
Saneago faz Lagoa Feia
receber esgoto sem tratamento

d IMPACTO

N

a opinião de vários
ambientalistas de Formosa, trata-se de um
dos maiores crimes ambientais já
cometidos na história da cidade. A
elevatória de esgoto da Saneago,
construída na margem do Córrego
Josefa Gomes, principal afluente que
desagua na Lagoa, estourou. Diversos equipamentos, veículo e outros
bens materiais ficaram submersos
no esgoto, obrigando a empresa de
saneamento a abrir um duto de esgoto in natura (sem ser processado)
que está correndo para o leito do
córrego e chegando na Lagoa Feia.
Com o comprometimento da estrutura a secretaria municipal de Meio
Ambiente e Turismo, por meio da
superintendência de Meio Ambiente,
coordenada pelo superintendente,
Ian Thomé, esteve no local e na
opinião dele os técnicos da Saneago deverão condenar a estrutura e
construir uma outra elevatória mais
afastada do córrego. Enquanto isso
não acontece, explica, a prioridade
máxima é bombear o esgoto direto
para a próxima elevatória, parando
de contaminar o córrego e a lagoa.
Ian diz ainda que um processo administrativo foi instaurado e a prefei-

Estragos irreparáveis causaram grande prejuízo

tura, por determinação do prefeito
Gustavo Marques, está contando a
vazão de esgoto no córrego desde
o sábado, 29 de fevereiro.
EXÉRCITO – Outra medida, segundo o superintende foi a

Interior da elevatória comprometida

reunião com o general de brigada
Valério Luiz Lange, comandante do
Forte Santa Bárbara no Campo de
Instrução em Formosa. No encontro
representantes da prefeitura, por
meio da Defesa Civil e secretarias

de Obras e Meio Ambiente, discutiram a parceria entre o município
e o Exército nas intervenções de
limpeza e desobstrução que deverão acontecer ao longo do Córrego
Josefa Gomes.

d situação

Melhor estrutura de Carnaval da região

Esgoto de Formosa: 20
anos se passaram e agora?
Nátila Arnold*
Não há como falar sobre a
problemática do saneamento básico,
especificamente o esgoto, sem levar
em consideração o crescimento populacional, e aqui em Formosa parte
do município cresceu de forma desordenada, o que acarreta em diversos
problemas que sofremos atualmente
como extravasamento de esgoto em
períodos chuvosos e enchentes que
trazem perdas aos moradores às
margens do Córrego Josefa Gomes;
fatores como construções em áreas
irregulares, crescimento sem planejamento e maior impermeabilização da
cidade contribui para esse problema.
Tanto o esgoto doméstico, como o industrial contêm agentes patogênicos,
microrganismos, resíduos tóxicos e diversos contaminantes, sendo uma
água totalmente imprópria para consumo e contato humano e animal, bem
como imprópria para descarte na natureza sem o devido tratamento. Por essas razões, é primordial que 100% do esgoto gerado na cidade seja tratado,
assim podemos evitar riscos de contaminação e transmissão de doenças, e
não menos importante, evitar graves danos ao meio ambiente, cumprindo,
assim, a Lei Federal de saneamento básico, 11.445/2007; basicamente, o
tratamento de esgoto consiste na remoção de sólidos e contaminantes para
devolver essa água já tratada novamente ao curso d’água.
Porém, não adianta termos um tratamento de esgoto eficaz, uma
cidade planejada se a própria população não fizer a sua parte. E quando
falo em cada um fazer a sua parte, se trata sobre a educação básica em
não ligar esgoto clandestinamente, não jogar lixo nas ruas, nos bueiros e, claro, nos córregos, o que infelizmente é algo comum na nossa
sociedade e que precisa ser mudado! Em contrapartida, a população
deve contar com infraestrutura adequada quanto ao saneamento básico, em específico o tratamento de esgoto. No começo dos anos 2000,
Formosa teve um grande crescimento, que trouxe mais renda pra cidade
e valorização imobiliária, no entanto com o aumento populacional
consequentemente também aumenta a quantidade de esgoto gerado, e
para atender a demanda foi realizada uma obra de estruturação da rede
coletora de esgoto na cidade. Há vinte anos, essa obra foi projetada
o suficiente para atender Formosa? Por quanto tempo? Para quantas
pessoas? Geralmente, esse tipo de obra dura 20 anos, ou seja, estamos
encerrando o prazo de validade e o que não sabemos é se haverá uma
completa reestruturação na cidade. Haverá necessidade de quebrar a
cidade toda para redimensionar ou super dimensionar corretamente a
rede, para que seja evitado mais desastres na cidade? O usuário está
preparado para as mudanças necessárias no sistema sanitário? Haverá
renovação do contrato com a Saneago, já que este vence dentro de
pouco tempo e ainda não tivemos nenhuma novidade a respeito da
renovação? Ou seja, se não houver essa renovação, porque a empresa
investiria “pesado” numa cidade sem perspectiva de futuro? Sim, são
muitas perguntas, mas o que estamos vendo diariamente é que há a
necessidade dessa reforma em Formosa. A exemplo disso, Goiânia
renovou com a Saneago por mais 30 anos e tem projetos concretos de
receber os investimentos necessários. Formosa ainda não.
*Engenheira Ambiental

Procurador de Justiça em GO confirma pedido de
promotora para morar fora da Comarca de Formosa
Câmara de vereadores e conselho municipal de
segurança deverão pedir explicações da promotora
Andrea Beatriz. CNMP determina a obrigatoriedade
para membro do MP morar na comarca ou na
localidade onde exerce a titularidade de seu cargo,
inclusive nos finais de semana.

Segundo resolução a regra só pode
ser flexibilizada por
autorização do procurador-geral, por
meio de ato motivado, e em caráter
excepcional. Além
disso, a promotora
precisa cumprir requisitos como já ter
atingido a vitaliciedade.

Após o oficio protocolado na Procuradoria Geral de Justiça em
Goiânia, por membro
do Legislativo formosense, solicitando do
procurador geral de
Justiça, Aylton FláAndrea Beatriz. “Insegura”
vio Vechi, informações
não considera a capacidade de todos
quanto a situação da promotora de
os profissionais de segurança em
Justiça, Andrea Beatriz Rodrigues
manter a ordem e a paz na comarca.
de Barcelos o procurador respondeu
Apesar da resposta de Aylton Vechi
e confirmou que a promotora pediu
não conter o ofício em que a promoautorização e está autorizada a morar
tora alega que a cidade é insegura,
em Brasília. Andrea, titular da 6ª
sabe-se que nas cidades de PlanalPromotoria de Justiça de Formosa
tina de Goiás, Luziânia, Valparaiso,
e atribuição: cível, fazenda públiCidade Ocidental e Aguas Lindas,
ca, registros públicos, patrimônio
praticamente todos os promotores de
público e cidadão é a única entre
Justiça moram no Distrito Federal.
os seis promotores e promotoras do
Todos que não moram nas cidades
Ministério Público/MP em Formosa,
onde atuam, alegam alguma coisa
que alega falta de segurança para
parecida como insegurança ou falta
morar na comarca onde atua. Resde “condições dignas de moradia”,
ponsável por fiscalizar o patrimônio
deixando para traz a população que
público a promotora, além de não
devem defender. Para todas as pessoconhecer o município e a região que
as ouvidas é um absurdo a promotora
precisa proteger, prefere morar na
ou promotor ganharem muito bem
capital federal, dificultando ainda
para trabalhar pela mudança da reamais a promoção da justiça tanto
lidade do município e se recusarem
em Formosa como em Cabeceiras.
a morar na cidade.
A alegação de insegurança, provoca
DECISÃO – Por maioria do
a atuação das forças de segurança,
plenário o Conselho Nacional do
como as policias Civil e Militar, além
Ministério Público/CNMP tem aproda Guarda Municipal e Corpo de
vada uma resolução que disciplina
Bombeiros, que diante da queda nos
a exigência constitucional de resiíndices de criminalidade, estão tradência na comarca pelos membros
balhando para manter a tranquilidade
do Ministério Público. A decisão
da população. Beneficiada com um
aponta a obrigatoriedade de o memsalário de quase 50 mil reais por mês,
bro do MP morar na comarca ou na
para trabalhar só a tarde, Andrea
localidade onde exerce a titularidade
é a mais nova membro do MP em
de seu cargo, inclusive nos finais de
Formosa, para onde foi transferida,
semana. Segundo a resolução a regra
após um período atuando em Cristalina. Para várias pessoas ouvidas
somente pode ser mudada em caráter
pela reportagem do Jornal Tribuna
excepcional. O documento emitido
News a atitude da promotora, além
pelo CNMP, atesta que “somente
de comprometer a sua atuação à
a presença diuturna do promotor,
frente dessa importante promotoria,
com sua efetiva inserção no tecido

social, leva à percepção dos problemas que afetam a comunidade,
possibilitando adequada veiculação
dos interesses difusos e coletivos. O
membro do Ministério Público que
se distância física e funcionalmente
da localidade onde serve, pode ter

dificuldades para captar, com a
amplitude desejável, as situações
merecedoras de intervenção da
instituição. Daí, porque a ressalva
somente incidirá em situações
excepcionais ditadas pelo interesse
público”.

DIREITO DO
INVESTIGADO
Por: Leoson Carlos Rodrigues* – OAB/GO 32.885 – OAB/DF 37.897
Pretende este artigo, discorrer sucintamente
sobre o direito do investigado de ser assistido
por advogado ao prestar depoimento perante a
autoridade policial durante a apuração de infrações penais. Assim, importante dizer que, via
de regra, sempre que a autoridade policial tiver
o conhecimento da existência de uma infração
penal, deverá o delegado de polícia, instaurar
inquérito policial, para apuração da suposta
infração penal e sua autoria. No curso das investigações, uma das medidas a serem promovidas
pelo delegado de polícia para esclarecimento dos fato e autoria delitiva é
a oitiva do investigado, que será notificado, pois intimação é ato judicial,
a comparecer perante a autoridade policial, no dia e horário previamente
estabelecido, a fim de prestar depoimento sob pena de responder por crime
de desobediência em caso de ausência injustificada. Muitas das vezes,
por desconhecimento, o investigado comparece à delegacia para atender
o chamado do delegado, desacompanhado de um advogado. Embora a
Constituição Federal de 1988 estabeleça o direito ao silêncio, para não
incorrer no risco de eventualmente produzir provas contra si, o Código
de Processo Penal impõe ainda que este silêncio não poderá ser interpretado como uma confissão, porém, optando o investigado em prestar seu
depoimento é direito seu ser assistido por um advogado de sua confiança.
Não obstando o inquérito policial ser um procedimento inquisitivo,
por não haver direito ao contraditório e a ampla defesa, pode o investigado
optar por prestar seu depoimento desacompanhado de um advogado, o que
não é aconselhável, porém, caso queira ter a assistência de um advogado
de sua confiança para assisti-lo em seu depoimento a ser prestado na
imprescindível presença do delegado de polícia que preside o inquérito
policial, é direito seu. A esse respeito, prevê o estatuto da Advocacia, Lei
nº 8.906/1994, artigo 7º, inciso XXI, que é direito do advogado assistir seus
clientes investigados durante a apuração de infrações penais, sob pena de
nulidade absoluta do depoimento do investigado ou de todo procedimento
investigativo. Para tanto, de maneira uníssona, os Tribunais tem alinhado
entendido de que a referida nulidade do depoimento ou do procedimento
investigativo, somente será possível com a demonstração de prejuízo ao
direito de defesa, haja vista o direito do investigado de permanecer em silêncio e o fato de que, antes de ser interrogado ele é previamente cientificado
de seus direitos constitucionais, inclusive de ser assistido por um advogado
e opta por não manifestar esse desejo. Ademais, o mencionado prejuízo
consiste em demonstrar que o indiciado prestou seu depoimento à autoridade policial sob ameaça, coação ou qualquer outro meio que imponha ao
investigado receio de não dizer o que pretende ouvir a autoridade policial.
PORTANTO, VOCÊ TEM DIREITO DE SER ASSISTIDO
POR UM ADVOGADO, USE SUA PRERROGATIVA ENQUANTO
CIDADÃO.
*Presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB/GO,
subseção Formosa/GO. Graduado em direito pelas faculdades Iesgo.
Especialista em direito civil, processual civil, direito penal e processual
penal pela Universidade Cândido Mendes e Pós-graduando em ciências forenses e pericial criminal pela Dalmass Serviços Educacionais.
03/02/2019.
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MP do Agro: Ministério da Economia dá
detalhes dos principais pontos

d governo

Notícias ressaltam que medidas anunciadas querem ampliar financiamento privado no setor agropecuário. Em goiás produtores tem expectativa positiva

A

Secretaria de Política
Econômica do Ministério da Economia elaborou uma nota informativa para
mostrar os principais pontos da medida provisória 897/2019, a MP do
Agro. De acordo com o documento,
a importância da MP está ligada ao
estímulo ao financiamento privado
na atividade agropecuária. O texto
também inclui iniciativas que criam
condições para estimular à redução
das taxas de juros, ampliando e melhorando as garantias oferecidas em
operações de crédito rural, além de
aumentar a concorrência na oferta
desses recursos.
Confira os principais pontos da

MP do Agro:
CRIAÇÃO DO FUNDO DE
AVAL FRATERNO (FAF)
• O Fundo de Aval Fraterno
(FAF) é um mecanismo que permitirá que os produtores possam se
reunir em pequenos grupos formando um fundo financeiro como meio
de garantia para novos empréstimos
junto à rede bancária.
• A ideia é que o sistema de aval
mútuo seja formado por grupos de
até dez produtores que possam se
avalizar entre si.
• Funcionará como uma garantia subsidiária que poderá ser
utilizada após esgotadas as garantias

reais ou pessoais de devedores, facilitando renegociação de dívidas ao
proporcionar garantias adicionais.
• A medida destravará uma
linha de crédito do BNDES para a
renegociação de dívidas dos produtores rurais no valor de R$ 5 bilhões.
INSTITUIÇÃO DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO
• O Patrimônio de Afetação
permitirá que o produtor possa
fracionar um imóvel a ser dado
como garantia, sem a necessidade
de oficializar todo o fracionamento
em cartório, viabilizada por meio
da criação da Cédula Imobiliária
Rural (CIR).

d abusividade

Arno reclama das altas taxas cobradas
pelo Inmetro para aferição de balanças
Presidência da República responde a questionamento
feito pelo produtor rural em oficio
O presidente da Comissão de
Assuntos Fundiários e Segurança
Rural da Federação da Agricultura e
Pecuária de Goiás/Faeg e Sindicato
Rural de Cabeceiras, Arno Bruno
Weis, protocolou no Palácio do
Planalto, denúncia encaminha diretamente ao presidente da República,
Jair Messias Bolsonaro, contra o que
chama de arbitrariedades cometidas
por membros do Instituto Nacional
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia/ Inmetro. Arno, representante
da classe produtora do Estado e País,
reclama no documento enviado ao
presidente das altas taxas obrigatórias de aferição de balanças e outros
equipamentos, que segundo ele
são altamente abusivas e feitas em
poucos minutos. Arno explica que
produtores rurais, assim como ele,
que possuem balanças rodoviárias
em suas fazendas, são obrigados
a aceitar a cobrança por parte do
instituto que não é obrigatória,
conforme legislação federal e que
os aferidores (fiscais), já são remunerados com salários para realização
dessas aferições. Ele lembra que os
ficais conseguem aferir de 10 a 20
balanças por dia na região, apurando
um ganho de aproximadamente R$
30 mil por dia. Ele questiona o que
é feito com esse dinheiro, e lembra
que essas balanças são para aferição
interna das fazendas. O comércio

MODERNIZAÇÃO DA CÉDULA DO PRODUTOR RURAL

(CPR)
• Outra inovação trazida pela
MP normatiza o registro ou depósito
da Cédula do Produtor Rural (CPR).
• O objetivo é garantir maior
transparência e segurança para a
negociação do título que representa
a promessa de entrega dos produtos
rurais.
• Além disso, permite que
títulos de crédito do agronegócio
como o Certificado de Recebíveis
do Agronegócio (CRA) e o Certificado de Direitos Creditórios
do Agronegócio (CDCA) possam
passar a ser emitidos em moeda estrangeira e registrados no exterior,
ambos com correção cambial. Com
isso, o governo espera estimular

o investimento estrangeiro no
agronegócio.
ARMAZENAGEM DE
GRÃOS
• Possibilidade de subvenção
econômica em financiamentos
para a construção de armazéns por
cerealistas.
• A medida estabelece, até junho de 2020, a disponibilização de
um volume de R$200 milhões para
essas empresas, sendo a subvenção
limitada a quotas individuais de R$
20 milhões por ano.
• A previsão é que a iniciativa
agregue aproximadamente 2,4 milhões de toneladas à capacidade nacional de armazenamento de grãos.

d financiamento

Governo de Goiás lança linha de
crédito para produtores rurais

Arno Weis. Atendimentos

em geral também tem criticado as
altas taxas de aferição em balanças
de baixo valor, que para serem
aferidas o dono precisa pagar uma
taxa maior do que o próprio valor
do aparelho. Reclamações também
dos postos de combustíveis com os
valores cobrados para aferição das
bombas de abastecimento.
RETORNO - Em resposta às
denúncias protocoladas por Arno
Weis a diretora de Gestão Interna

do Gabinete Pessoal do Presidente
da República, Isabela Amaral da
Silva, informou que o documento
foi encaminhado ao Ministério da
Economia e que o governo está
tomando providências. Por outro
lado, Jair Bolsonaro, falou recentemente que o Inmetro está sob
nova presidência e diretoria, novos
tacógrafos, taxímetros e chips. O
presidente anunciou que demitiu
toda a direção do órgão.

d pecuária

Abate técnico em Anápolis prova potencial
do gado Nelore selecionado a pasto

“Se o criador busca gado para
pista, pasto ou melhoramento genético, a solução é uma só. Não
existem dois Nelores”, já definia o
criador Paulo Leonel em uma frase
que vem se tornando célebre na
pecuária de corte brasileira. Com o
passar dos anos, a seleção genética
da raça responsável por tornar o
Brasil líder mundial na exportação

• O objetivo é oferecer uma
alternativa mais barata que promova a redução da sobregarantia no
crédito rural.
• A iniciativa – válida para
imóveis rurais – permitirá que
o produtor possa oferecer como
garantia a um empréstimo apenas
uma parte de sua propriedade, mais
condizente com o valor do empréstimo contratado.
• Atualmente, existem no Brasil
mais de 430 mil propriedades agropecuárias com mais de 100 hectares,
cujos proprietários poderão se valer
do instrumento.

de carne bovina passou por várias
nuances, muitas delas causadas
por viés mercadológico. Tal rumo
culminou hoje em animais voltados
para diferentes propósitos, o que,
na visão de Leonel, vai contra a natureza da raça. Nesse contexto, um
abate técnico realizado em Anápolis, no interior de Goiás, reafirmou
a premissa do criador que é diretor

do Grupo Adir. Exatos 16 bezerros
Nelore puros, com apenas 15 meses
de idade, filhos de touros com genética Adir pertencentes a clientes do
tradicional criatório, foram adquiridos aleatoriamente para participar de
mais uma etapa do projeto de abate
técnico por touro, uma iniciativa
lançada pelo Grupo em meados de
2014. Os animais super precoces,
são filhos de touros selecionados
na Fazenda Barreiro Grande, em
Nova Crixás, também em Goiás,
onde são alimentados apenas com
pastagem e sal mineral. Na região,
a temperatura facilmente atinge
40º à sombra. Após a desmama, os
bezerros seguiram diretamente para
o cocho, onde receberam uma dieta
intensiva com silagem de capim por
60 dias, mais 60 dias com silagem
de sorgo e 90 dias com silagem de
milho, além de ração. “Quisemos
medir todo o potencial da Genética
Adir, que vem se provando eficaz em
qualquer situação. O abate desses
bezerros Nelores puros é algo único
no País”, aponta Leonel. Segundo o
criador, a genética que produziu estes
bezerros atende a produção de carne
em qualquer lugar. “Esse é um trabalho que coloca o Brasil no centro
do mundo”, avalia. “Uma coisa bem
interessante que a gente observou foi
o desenvolvimento muscular dos animais, uma característica associada ao
rendimento de desossa. Ele estava
mais desenvolvido do que o normal
para esta idade”, avalia.

Com valores que vão de R$ 3 mil a R$ 50 mil, medida visa atender,
especialmente, agricultores familiares, estimulando negócios, gerando
renda e proporcionando oportunidades mais justas para o setor

O Governo de Goiás, por meio
da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento/
Seapa e da Secretaria de Indústria,
Comércio e Serviços/SIC, juntamente com suas jurisdicionadas Agência
Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária/Emater e Agência de Fomento de
Goiás/GoiásFomento, lançou no dia
06 de março, uma linha de crédito
específica para o setor agropecuário,
voltada especialmente para pequenos produtores rurais. Chamada de
Produtor Empreendedor – Crédito
Rural, a linha foi anunciada durante
o evento Juntos Pelo Agro realizado
em Porangatu, no Norte goiano. A
iniciativa surgiu com o objetivo de
proporcionar oportunidades mais
justas de desenvolvimento, além de
fortalecer o empreendedorismo e
fomentar novos negócios no campo. Ao todo, são oferecidas três
categorias de crédito, diferenciadas
por tipo de projeto – que por sua vez,
dependerá das necessidades de cada
empreendedor. A primeira oferece
subsídio de até R$ 3 mil, com taxa de
0%, carência de três meses e prazo
de 36 meses. A segunda disponibiliza valores entre R$ 3 mil e R$
21 mil, com taxa de 0,25% ao mês,
carência de três meses e prazo de 36
meses. Já a terceira categoria é para
tomadas de R$ 21 mil a R$ 50 mil,
com taxa de 0,5% ao mês, carência
de 12 meses e prazo de 60 meses. O
financiamento pode chegar a 100%
do investimento, com até 20% de
custeio associado. Para a liberação
do recurso, podem ser exigidos garantia real, avalista, aval ou seguro.
ACESSO AO CRÉDITO - O
primeiro passo para que o tomador
tenha acesso ao crédito é procurar
uma unidade da Emater em seu
município (a agência atua como
correspondente bancária), munido
dos documentos de identidade, CPF,
de propriedade do imóvel, comprovante de residência e relatório de
rendimento bruto dos últimos 12
meses da atividade rural e não rural.
Caso seja necessário, a Emater irá

elaborar projetos de acordo com
as necessidades do produtor. Após
trâmite interno, o crédito é liberado
pela GoiásFomento. A Emater é
jurisdicionada da Seapa e conta com
220 unidades locais distribuídas em
todo o Estado de Goiás. “Buscamos

oferecer o crédito da maneira mais
simples possível. O produtor, se enquadrando nos requisitos estipulados, terá todo o apoio do Estado para
que consiga a liberação do crédito
e já investir em sua propriedade”,
reforça o secretário Antônio Carlos.
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d alagamento

Números da Dengue aumentam Chuvas em Formosa causam
em Goiás e Formosa registra
prejuízos e sofrimento
mais de 55 casos nesse ano C
AIDS também cresce
no Estado com 460
novos infectados no
ano passado

C

om a nova onda de
temor por conta do
coronavirus, formosenses, goianos e brasileiros
estão deixando de lado as preocupações com doenças já bem
conhecidas e também perigosas,
que podem ser adquiridas na rua
e dentro de casa, como a Dengue
e a AIDS. Segundo a secretaria
de Saúde do município de Formosa, nos dois primeiros meses
de 2020, foram registrados 184
casos suspeitos e 55 confirmados, além de um grande número
de situações aguardando exames
laboratoriais e nenhuma morte.
Goiás registrou quase 120 mil
notificações de casos de dengue, em 2019. Em 2020, e com
a chegada do período chuvoso,
a população do Estado precisa
ficar mais atenta aos cuidados de
prevenção e combate a proliferação do mosquito transmissor. A
região do Entorno do DF, esteve
em alerta no ano passado e nesse
ano a situação já é semelhante.
BRASÍLIA - Número de
casos prováveis de dengue qua-

Mosquito tem proliferado na região

druplica em 2020 no Distrito
Federal e o número de mortos
subiu para dois. Levantamento
do Ministério da Saúde diz
respeito ao período entre 29 de
dezembro de 2019 e 1º de fevereiro deste ano. O Ministério
da Saúde registrou 1.780 casos
prováveis de dengue no Distrito
Federal entre os dia 29 de dezembro do ano passado e 1º de
fevereiro de 2020. O número
indica aumento de 294,68%
em relação ao mesmo período
de 2019, quando houve 451
casos. Ou seja, o total quase
quadruplicou. De acordo com
os dados, o número de mortes
pela doença também subiu
para duas. Com os números o

DF fica em 7º lugar no ranking
nacional e está entre as unidades da federação com maior
incidência de dengue no país.
AIDS - A população de
Goiás também precisa se prevenir das Infecções Sexualmente
Transmissíveis, as ISTs, como
HIV, sífilis, gonorreia, HPV e
hepatites. Mais de 460 casos
de HIV foram notificados no
Estado, apenas nos seis primeiros meses do ano passado.
Já a Aids, doença causada pelo
HIV, atingiu quase 17 mil goianos, nos últimos 20 anos. Os
dados são do último Boletim
Epidemiológico HIV/AIDS,
divulgado pelo Ministério da
Saúde.

d desespero

Formosa entrou na rota do coronavírus
Anúncio da doença começou a gerar pânico nas pessoas. “Foi um
susto”, diz lutador suspeito de ter contraído o vírus no exterior
“Eu cheguei no hospital
para tratar de uma gripe. Quando falaram que eu teria que
ficar isolado foi um susto muito
grande. Deu um desespero”,
conta o lutador de artes marciais,
Guilherme Pereira Júlio Braga,
35 anos, que foi o caso suspeito
do novo coronavírus (Covid-19)
em Formosa. Ele explicou que
chegou a ficar angustiado, já que
foi obrigado a ficar em casa, sem
poder, seguindo os protocolos
que foram passados a ele pelas
autoridades de saúde. O lutador
conta que desde o momento em
que ficou isolado no hospital
diversos comentários começaram a surgir na cidade. “Na
mesma hora virou uma bagunça
no hospital. Um monte de gente
correndo de um lado para o outro. Quando eu ainda estava lá
dentro as pessoas já começaram
a falar que eu estava doente”. Na
verdade durante alguns dias esse
assunto foi o mais comentado
na cidade. Guilherme afirma
que desde o início de todo esse
problema ficou confiante de
que o resultado do exame seria
negativo, mas que mesmo assim
a ansiedade foi muito grande.

Casas e bairros inteiros foram atingidas

agir de forma ágil”, disse. No
último dia do mês de fevereiro,
dia 29 as 15.30 horas, uma chuva com mais 40 minutos e com
o potencial de 80 milímetros,
causou vários transtornos na
cidade, transbordo em vários
lagos; Laguinho do Abreu, Lagoa dos Santos e Laguinho do

Atleta formosense livre do problema

O caso do formosense foi o
primeiro exame dessa doença
realizado no Hospital de Do-

enças Tropicais em Goiânia e
o resultado foi negativo para a
presença do corona.

Brasília: um dos dois pacientes com
coronavírus continua em estado grave

Hospital na Asa Norte recebe casos

ação judicial movida pelo governo do Distrito Federal por sua
recusa em cumprir o isolamento
domiciliar e em se submeter a
exames para acompanhamento
da doença. A mulher de André,
52 anos, infectada com o vírus,

segue internada desde o dia 26
de fevereiro e teve “pequena
melhora do quadro respiratório”,
informou a Secretaria de Estado
de Saúde do Distrito Federal
no dia 10 de março. A paciente
está em isolamento na Unidade
de Tratamento Intensivo do
Hospital Regional da Asa Norte/
HRAN. Ela que foi o primeiro
caso confirmado da doença em
Brasilia, esteve recentemente no
Reino Unido e na Suíça com o
marido e começou a apresentar
sintomas no dia 26 de fevereiro.
Com febre, tosse e secreções,
ela foi atendida primeiro em
um hospital particular, onde um
exame feito deu positivo para o
vírus e ela foi transferida para o
HRAN, hospital que está na lista
de locais de referência do DF
para tratamento do corona.

Vovô, causando alagamentos
em várias residências próximas
desses locais. Gustavo afirmou
que a prefeitura está prestando
todo o apoio e assistência às
famílias que foram prejudicadas
pelas enchentes, em especial na
região do Dom Bosco, onde os
danos foram maiores.

d calamidade

Em Campos Belos tempestade causa
estragos e muitos transtornos

Ruas destruídas e grandes prejuízos

d proximidade

André Luis Souza Costa
da Silva, 45 anos, marido da
primeira paciente com coronavírus em Brasília, é o segundo
caso confirmado da doença no
DF e está isolado desde o dia 10
de março. Ele foi objeto de uma

om os volumes de
chuvas, considerados os maiores das
últimas décadas em Formosa,
cerca de 40 casas foram inundadas nos bairros Vila Aurora,
Dom Bosco, Parque Vila Verde,
Abreu e no Centro. De acordo
com Edvaldo Alves de Sousa,
superintendente da Defesa Civil
do município, todas as famílias
tiveram que ser alojadas em
casas de parentes e não foi registrado nenhuma vítima fatal,
os prejuízos foram materiais. A
prefeitura montou uma equipe
de apoio, formada pelas secretarias de Meio Ambiente, Desenvolvimento Social e Trabalho
e Guarda Municipal para dar
assistência às vítimas desalojadas. O Corpo de Bombeiros da
cidade atuou com duas equipes
e a Defesa Civil Municipal
levantou os danos materiais
causados, estudando providências para que o poder público
auxilie as famílias afetadas e
possíveis ações para minimizar
os impactos de novas chuvas.
Uma casa chegou a desabar com
o temporal e o prefeito Gustavo
Marques esteve nos locais de risco para avaliar os danos além de
determinar toda a limpeza e desobstrução dos canais para evitar
que venha a ocorrer novamente
enchente dessa proporção. “Estamos monitorando os pontos de
alagamento para que possamos

Na cidade que não possuem equipes do Corpo de
Bombeiros e nem da Defesa
Civil, policias militares, foram
obrigados a realizar operações
de resgaste de pessoas, vítimas
de forte enchente que se abateu
sobre campos belos nos últimos dias. Segundo o registro
policial a equipe do Grupo de

Patrulhamento Tático, realizava
patrulhamento preventivo se
depararam com várias pessoas,
em choque emocional pedindo
ajuda para retirar vizinhos que
estavam em uma casa próxima,
tomada pelas águas da chuva.
As pessoas presas pelas águas
não foram capazes de deixar
a residência, correndo o risco

de serem soterradas pelo imóvel, se desabasse, ou serem
acometidas de afogamento. Ao
atender o chamado os policiais
encontram, segundo relatos,
um quadro caótico e perigoso.
No interior da residência os
policiais militares ouviram o
choro de uma criança de 7 anos,
que foi conduzido para fora do
prédio e colocado dentro da viatura. A prefeitura e o prefeito,
não puderam fazer nada, além
de emitir uma nota. Na explicação a prefeitura, afirma o quem
toda a população já sabia, ou
seja, as chuvas causaram uma
situação de anormalidade que
ocasionou erosão de margem
fluvial, erosões, enxurradas,
inundações, alagamentos bruscos e os deslizamentos de terra
ocorridos em diversos locais,
alguns com impedimento de
locomoção, como no trecho
urbano da Rodovia GO 118 e a
Rua BH Foreman, que ficaram
interditadas.

d sufoco

Planaltina de Goiás parece cidade ribeirinha
Inundações são semelhantes às ocorridas em locais às margens de rios.
No entanto nenhum curso de agua passa próximo às ruas. Corpo de
Bombeiros socorre famílias que tiveram casas alagadas em “Brasilinha”
Equipes do Corpo de
Bombeiros tiveram que resgatar várias famílias que ficaram
ilhadas em diversas ocasiões
nos meses de fevereiro e março, após dias de fortes chuvas
na cidade de Planaltina de
Goiás. Felizmente, apesar dos
estragos nas residências, não
houve feridos, mas famílias
ficaram ilhadas em suas casas,
obrigando o Corpo de Bombeiros de Goiás a resgatar mais de
20 pessoas, depois que a agua
atingiu uma altura de dois
metros no ponto mais alto do
alagamento. Muitas famílias
perderam móveis, muros caíram, mas somente algumas
pessoas tiveram ferimentos
leves”, disse o subcomandante
do quartel de Planaltina de
Goiás, Veridiano Junior. O
militar disse ainda que foi

Suporte de resgate nas ruas

preciso uma embarcação para
socorrer os moradores, que
foram levados para uma quadra
disponibilizada pela prefeitura.
“Alguns pessoas preferiram

ficar na casa de vizinhos e
parentes, que não tiveram as
casas alagadas, outros foram
direcionados para essa quadra”, ressaltou.
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Governo de Goiás finalmente deve pavimentar
14 km de Cabeceiras a fronteira de MG
“

Prefeito “Tuta”

Marconi prometeu várias vezes, José Eliton
também, no meio dessa
história, deputados como “Iso Moreira”, que se comprometeu, mas
não conseguiu e agora, como das
outras vezes, parece que até que
enfim, o que todos querem o asfalto
vai sair”. O depoimento é de um
produtor rural de Cabeceiras, sobre
uma das maiores deficiências estruturais da região goiana no Entorno
do Distrito Federal, um trecho de
aproximadamente 14 quilômetros
que liga a o município goiano a
Unaí em Minas Gerais. O prefeito
de Cabeceiras, Everton Francisco

Situação de toda uma vida

d sucessão

Sondagens em Campos Belos
colocam “Ninha” à frente dos
adversários incluindo o prefeito

Nesse período de pré-campanha
eleitoral, com eleições para a escolha
de prefeitos e vereadores, marcadas
para o dia 4 de outubro desse ano o
ex-prefeito Aurolino Santos Ninha;
o atual prefeito, Eduardo Terra; o
assessor parlamentar Leandro Fox
e o delegado de Polícia, Pablo Geovanni, já apresentaram seus nomes
como pré-candidatos a prefeito de
Campos Belos. Outro pré-candidato,
ainda não definido é o empresário e
presidente do sindicato rural, Wesley
Oliveira. Pablo Geovanni, que é
lotado como policial no Estado do
Amazonas, deve requerer licença do
cargo para disputar as eleições na sua
cidade. Leandro Fox, ex-candidato
a deputado estadual nas eleições de
2018, quando obteve 2.537 votos,
afirma que já tem chapa montada de
vereadores. O ex-prefeito, por cinco
mandatos, Aurolino Santos Ninha,
também deve disputar a eleição desse
ano, com uma confortável vantagem
nas sondagens e enquetes feitas
até agora com relação aos outros
pré-candidatos. Seu vice-prefeito
ainda não foi definido. Já o prefeito

Ex-prefeito “Ninha”

Eduardo Terra, que também deve
disputar a eleição e enfrenta um
grande desgaste político e administrativo, não definiu quem será o seu
vice-prefeito, já que a posição da
atual vice-prefeita, Brenna Santos,
mulher do vereador e presidente da
câmara, Márcio Valente, permanece
indefinida. Wesley Oliveira, que
afirma também ser pré-candidato,
deverá escolher um partido até o dia
4 de abril, último dia para a filiação
partidária com vistas a disputar a
eleição.

d artigo

TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO
DEVEM ANDAR JUNTAS, SEMPRE!
Rafael Saad*
No mês em que se comemora
o DIA DA ESCOLA o Jornal Tribuna News entrevistou Rafael Saad,
empresário do mercado livreiro,
sobre a influência da tecnologia na
educação. Penso que é impossível
falar de educação sem dissertar sobre o conceito de conteúdo em seus
mais diversos formatos. Conteúdo,
no sentido amplo, está em tudo. Nas
conversas cotidianas, na decoração
de um ambiente, na forma como
nos vestimos, nas redes sociais, nas
notícias que ouvimos, assistimos ou
lemos, nas entrelinhas, nas imagens
não verbais como uma fotografia,
um ícone ou um símbolo. E quando falamos em escola e sua importância
como provedora de conteúdo de qualidade, bem como do professor, como
formador de opinião e facilitador de conexões mais complexas, estamos
nos referindo a oferta às crianças e jovens, de condições para que possam
ler de forma autônoma e crítica todos os tipos de conteúdos, especialmente
os extra-escolares. Como empresário do livro, seja ele impresso ou digital,
acredito na continuidade, na reinvenção e na convivência deste com outras
formas de leitura e consumo de conteúdo. O livro impresso e a forma de
ensinar devem acompanhar não só as tendências tecnológicas, mas o perfil
das novas gerações que já nascem com um cérebro multiplataforma e são
muito mais conectadas e preparadas para fazer links entre textos, áudios e
vídeos disponíveis em diferentes suportes com uma velocidade cada vez
mais impressionante. Mas e os educadores das gerações anteriores? Onde
entram nessa história? Como eles poderão conduzir essa turminha, que já
parece vir ao mundo, pronta para descobrir seu funcionamento com apenas um clique em uma tela touch screen? Cabe a eles o que já está na sua
essência e na prática cotidiana, que é oferecer conceitos, destrinchá-los e
conectá-los com o mundo ao redor. Eles são os curadores dessa avalanche
de conteúdos. São eles que ajudam os estudantes a selecionarem, de forma
crítica, o que é de qualidade, além de ensiná-los, também, a identificar e
não disseminar fake news, analisar os contextos e compreender o que está
por trás de cada mensagem, esteja ela disponível nos livros didáticos, nos
materiais complementares usados em sala de aula, nos discursos publicitários, jornalísticos ou políticos, no WhatsApp, nos vídeos, filmes ou séries. É
importante que uma criança tenha acesso, com a devida segurança, a tudo o
que estimula sua imaginação e criatividade. E os livros são fundamentais,
sobretudo na primeira infância. Eles estimulam o interesse, o hábito e o
gosto pela leitura, além de favorecem a interação humana quando se lê
junto com os pais, irmãos, amigos ou na escola. A tecnologia não é vilã,
desde que usada com equilíbrio e objetivos claros. Os professores precisam,
além de mais reconhecimento e valorização, de ferramentas e atualização
constante para que possam exercer essa função tão nobre e fundamental
com ainda mais maestria e dignidade.
* empresário do mercado livreiro

de Matos o “Tuta”, anunciou no
dia 12 de março que recebeu a
ordem de serviço para elaboração
do projeto executivo da GO-591

que liga o seu município a Unaí.
Ele agradeceu ao governador
Ronaldo Caiado e aos deputados
Iso Moreira, estadual e Flávia

Morais, federal, pelo apoio na
concretização dessa etapa da obra
de pavimentação dessa rodovia,
que após concluída vai acabar com

o sofrimento e os prejuízos dos
usuários dessa estrada e por outro
lado, com o asfalto pronto, facilitar
a vida de todos, afirma “Tuta”.

d representação

Prefeita de São João d`Aliança participa no
Rio de evento nacional do PL mulher
Débora Domingues recebe na Câmara de Goiânia Comenda Consuelo Nasser

Considerada uma das melhores gestoras municipais do Estado
a prefeita de São João d`Aliança,
Débora Domingues Carvalhêdo
Barros, conseguiu se destacar no
seu primeiro mandato com um
trabalho reconhecido pelos colegas
prefeitos a ponto de ser escolhida e
assumir a presidência da Associação dos Municípios do Nordeste
Goiano, entidade que representa as
demandas da região mais carente
de Goiás. O trabalho de Débora,
ganhou projeções dentro e fora do
seu município, ao ser convidada
para assumir a função de presidente
estadual do Partido Liberal/PL Mulher e ser uma das homenageadas no
plenário da Câmara Municipal de
Goiânia, durante sessão solene no
dia 10 de março, em homenagem
ao Dia Internacional da Mulher,
por meio da vereadora Cristina
Lopes Afonso. A prefeita recebeu
do Legislativo da capital a Comenda Consuelo Nasser, jornalista,
advogada e feminista brasileira,
fundadora do centro de valoriza-

Debora em Goiânia com a vereadora

ção da mulher. Débora dedicou a
homenagem a todas mulheres em
especial as mulheres do município
de São João d’ Aliança. No início
de março, a prefeita esteve no Rio
de Janeiro, no Encontro Nacional
do PL Mulher, ao lado da deputada
federal por Goiás, Magda Mofatto,

No Rio. Durante reunião do PL Mulher

evento que debateu temas como
“o que muda com as mulheres no
espaço de poder” e “o que move a
mulher na política e por que mulher
na política”. No Rio a prefeita
pôde ter contato com mulheres
conhecidas nacionalmente por
seu trabalho e luta como a atriz e

modelo Luiza Brunet, embaixadora
da ONU no combate da violência
contra a mulher, além de Fernanda
Venturini ex jogadora de vôlei da
seleção brasileira, Luciana Lossi,
ex-ministra do TSE e a vereadora
Cristina Lopes, pré-candidata a
prefeita de Goiânia.
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“Aeroporto” de Mambaí
praticamente ainda está no papel

d rolo

Suspeitos de desviar R$ 2 milhões da obra nunca usada são investigados. Deputado Iso Moreira que acompanhou e vistoriou
ainda não se manifestou sobre o problema na sua cidade natal

Mussi. Era o responsável na época

Pista está abandonada e sem condições de uso

irregularidades. O ex-diretor
de obras da Agetop, Márcio
Mussi, um dos principais
implicados na ação policial,
diz que não houve irregularidades na gestão dele e que
está à disposição da Justiça
de Goiás para prestar esclarecimentos. O contrato com
a empresa incluía pista de
pouso e decolagem, pátio
para aeronaves e terminal de
passageiros. “Tinha serviços
medidos, atestados e não executados. Serviços medidos
em excesso e superfaturados.
Após o relatório, nós iremos

P

oliciais civis investigam oito ex-servidores e diretores
da antiga Agência Goiana de

com certeza corroborar os
indícios que nós temos de
autoria e materialidade contra
os investigados, que estão
desde a base da Agetop até
a presidência”, declara o
delegado Luiz Gonzaga, responsável pela investigação. O
aeródromo para decolagens e
pousos de aviões começou a
ser construído em setembro
de 2014 pelo governo de
Marconi Perillo. A obra ficou
paralisada e foi retomada em
2018. Depois foi novamente
suspensa por indícios de irregularidades.

Trabalho mal feito e caro

Infraestrutura e Transportes/
Agetop suspeitos de participar de uma organização criminosa para desviar dinheiro

público. Segundo os investigadores, o grupo se apropriou
de mais de R$ 2 milhões, que
foram repassados à empresa

vencedora da licitação para
construir o aeródromo de
Mambaí. A obra está paralisada desde 2018 por indícios de
A PLANEJAR Consultoria Rural, torna público
que: MARCELO RODRIGUES CARDOSO,
CPF n.º 566.147.48149, 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.
A empresa FUTURO
COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI CNPJ
n° 29.555.875/000-31,
torna público que RECEBEU DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE DE FORMOSA/GO Licença Ambiental de Funcionamento
nº 011/01.2020, para a
atividade de comércio
varejista de combustíveis para veículos automotores. Comércio varejista de lubrificantes
na rodovia BR 020, KM
142, Zona Rural, Formosa/GO. Com validade até
30/01/2024.

ELIELMA DA SILVA DIAS SANTOS (MADEREIRA
DIAS), CNPJ: 08.289.410/0001-06, localizada à Avenida
Tancredo Neves nº 250, Setor Bosque - Formosa-Goiás,
com atividade principal COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, torna público que obteve junto à SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE DE FORMOSA-GO, licença Ambiental Simplificada, número 028/02.2020.
J MACHADO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES-ME, CNPJ 24906368/0001-81, localizada à ROD GO 430
Km 2, Faz São Domingos, neste município, com atividade
principal FRIGORÍFICO - ABATE DE BOVINOS, torna público que obteve junto à SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO
AMBIENTE DE FORMOSA-GO, licença de FUNCIONAMENTO - LAS n.o 012/02.2020.

ADMINISTRAÇÃO
2017/2020
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A “Cobra Cipó” de Formosa
segue picando os adversários
no “Candangão” Série A 2020

Independentemente de seu desempenho no Campeonato Brasiliense de Futebol 2020
o time do Bosque Formosa Esporte Clube, já pode ser considerado um campeão nesse
ano por superar todas as dificuldades e crises. A união do Formosa é um dos segredos.

F

undado em 1978 o
conhecido verde e
branco do Entorno
do DF ou “Tsunami do Cerrado”, mudou seu comando
no final de 2019 de Cacildo
Cassiano, que presidiu o clube
por quase quatro anos, para
Henrique Botelho, então ex-primeiro-vice-presidente e homem forte do clube nos últimos
dois anos. Botelho fica como
presidente interino até o final
de 2020, quando novas eleições
serão promovidas. São 10 anos
na elite do futebol de Brasília
e nesse ano a expectativa dos
dirigentes, equipe técnica e
torcedores é a de que em 2020 o
Formosa Esporte tenha chances
de repetir a melhor campanha
de sua história em 2011. A crise vivida em 2019, deu lugar
a confiança de uma equipe
organizada financeiramente e
apoiada por sua torcida, que
comparece em bom número aos
jogos fora de casa e no Estádio
“Diogão”, com capacidade
para 8 mil pessoas e gramado
reformado. A equipe realiza
em 2020 a melhor campanha
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CONVOCAÇÃO
A EMPRESA CHURRASCARIA DIVISÃO EIRELI-ME,
SITUADA NA RODOVIA BR 020, S/N, PARQUE LAGO FORMOSA-GOIÁS, INSCRITA NO CNPJ: 09.618.649/000145, CONVOCA O FUNCIONÁRIO: ERIC ALVES DAS
NEVES, PORTADOR DA CARTEIRA DE TRABALHO Nº
6027084/DF, SÉRIE 50, EMISSÃO 08/11/2016, A RETORNAR AO TRABALHO NO PRAZO DE 72 HS (SETENTA
E DUAS HORAS), SOB PENA DE CONFIGURAR EM
ABANDONO DE EMPREGO, SUJEITO AS PENALIDADES
PREVISTAS NO ARTIGO 482 DA CLT.
Concessão – Licença de Instalação-LI e Licença Previa-LP – Chácara 177 A, AKSO CONSTRUTORA LTDA, torna
público que REQUEREU à Secretaria Municipal de Assuntos Econômico e Meio Ambiente – SEMMA/Formosa-GO
a Modalidade Licença de Instalação (LI) e Licença Previa
(LP). - A, AKSO CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ
nº 09.537.182/0001-09, neste ato representado pelo seu
sócio o Sr. Higor Oliveira Fonseca, Torna-se Público que
requerer junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS
ECONOMICOS E MEIO AMBIENTE – SEMMA/Formosa-GO, a Licença de Instalação (LI) e Licença Previa (LP), para
o licenciamento da construção de Conjunto Habitacional,
CRISTALINA RESIDENCE CLUB, com 128 Apartamentos
em 08 Blocos (A, B, C, D, E, F, G, H) sendo 16 apartamentos
por bloco, com a área total de construção de 8.503,04m²,
Localizada à Avenida Cristalina, Chácara Nº 177, situada na
CHÁCARAS SETOR SUL, no Município de Formosa/GO.Concessão – Licença Ambiental Simplifica - LAS –
Chácara 164. A, AKSO CONSTRUTORA LTDA, torna
público que REQUEREU à Secretaria Municipal de Assuntos Econômico e Meio Ambiente – SEMMA/Formosa-GO a Modalidade Licença Ambiental Simplifica – LAS.
- A, AKSO CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ nº
09.537.182/0001-09, neste ato representado pelo seu
sócio o Sr. Higor Oliveira Fonseca, Torna-se Público que
requereu junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS
ECONOMICOS E MEIO AMBIENTE – SEMMA/Formosa-GO, a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA-LAS, para
o licenciamento da construção de 42 unidades Duplex
Inferior + Duplex Superior divididos em 03 Blocos A, B, C,
com a área total de construção de 5.892,99m², Localizada
à Avenida Cristalina, Chácara nº 164, situada na Chácara
Setor Sul, no Município de Formosa/GO.-

Equipe do Formosa no campeonato 2020

Edital de Comunicação
CENTRO MÉDICO MATSUMOTO, inscrito no CNPJ:
19.098.126/0001-79 torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Formosa, a Licença
Ambiental Simplificada, para atividade médica ambulatorial
restrita a consultas localizado na rua 17, nº 1075, quadra
47, lote 16 e 16 C, esquina com a Avenida Brasília, Formosinha, Formosa – GO.

As camisetas (uniforme) podem ser adquiridas pelo torcedor

de sua história na primeira fase
do “Candangão”.
ELENCO E MUSA - Goleiros: Alisson, Lennon e Márcio Fernandes. Laterais: Andrezinho, Gabriel Costa, Glauber,
Glaybson e Rafinha. Zagueiros: Almeida, Brunão, Elton
e Sérgio Baiano. Volantes:
Caio Carioca, Curuca, Éverton
Cézar e Robson Simplício.

Meio-campistas: Jean Carlos,
Maiqui, Mário Neto, Raphael
Augusto, Ronan, Renan e
Weslley Brasília. Atacantes:
Alan Paulista, Jessuí, Kaique,
João de Deus, Marcos Rassi,
Paulinho, Renan e Wilker.
Técnico: Heli Carlos. A mode-

lo Luciane Nascimento, musa
do Bosque Formosa Esporte
Clube, também é na opinião
dos torcedores, um motivo a
mais para ao comparecimento
aos jogos do time. Luciane foi
fotografada por Bruna Monitchelle.

Edital de Comunicação
CONSTRUTORA CAIAPO LTDA, inscrita no CNPJ:
00.237.518/0001-43, torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Formosa/GO, a
LICENÇA AMBIENTAL PREVIA (nº 037/02.2020 – protocolo nº 2019.05.019). Recebeu LICENÇA AMBIENTAL DE
INSTALAÇÃO (nº 038/02.2020 – protocolo nª 2019.05.019).
Recebeu LICENÇA AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO (nº
039/02.2020 – protocolo nº 2019.05.019). Para ATIVIDADE
LICENCIADA ESCRITÓRIO PARA CANTEIRO DE OBRAS
PARA CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS – local da atividade
na Avenida Goiás, nº 404, Formosinha, Formosa/GO.
Edital de Comunicação
CONSTRUTORA CAIAPO LTDA, inscrita no CNPJ:
00.237.518/0001-43, torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Formosa/GO, a
LICENÇA AMBIENTAL PREVIA (nº 034/02.2020 – protocolo
nº 2019.05.019). Recebeu LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO (nº 035/02-2020 – protocolo nª 2019.05.0019).
Recebeu LICENÇA AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO (nº
036/02.2020 – protocolo nº 2019.05.019). Todas ATIVIDADE
LICENCIADA CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS – local da atividade na Rodovia GO
468 km 10 Fazenda Santana, Bezerra, sentido Serra Bonita,
Formosa/GO.
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
TEIXEIRA & MARQUES LTDA, inscrita no CNPJ:
08.656.630/0002-01, torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Formosa/GO, a Licença
Ambiental Simplificada (nº 014/02.2020) para atividade médica ambulatorial restrita e consultas. Exames laboratoriais.
Raio X, eletrocardiograma, USG, localizada na Rua 3, s/n
quadra E, Lote 07, Jardim Califórnia, Formosa/GO.

Luciane Nascimento. Escolhida para representar
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d DIFERENTE

Arnaldo Antunes e Geraldo Azevedo fazem
shows em festival de Alto Paraiso

O

s dois consagrados artistas são as
principais atrações
musicais da oitava edição do
festival Ilumina, que ocorre de
9 a 12 de julho, na Chapada
dos Veadeiros, em Alto Paraíso
de Goiás. Durante os quatro
dias de evento, mais de 60
atrações entre shows, conversas, vivências, performances e
ioga ficaram disponíveis para
o público do festival, que tenta

ser “um facilitador do processo
individual de busca pelo bem-estar e transformação para um
mundo mais consciente, alegre,
compassivo e amoroso”, afirma
Lara Luzuah, organizadora do
evento. Mais atrações serão
divulgadas ao longo dos meses.
Trazer ferramentas para o autoconhecimento e a experiência
de união entre o sagrado e a
celebração, a ancestralidade e o
futuro, a conexão interior e os

SERVIÇO:
Festival Ilumina
Datas: 9 a 12 de julho
Horário: 9/7: 16h às 23h | 10, 11 e 12/7: 8h30 às 23h.
Local: Novo Portal do Beija Flor: Go 239, km 9, Alto Paraíso de Goiás – Chapada dos Veadeiros (GO) - Ingressos:
3º Lote: passaporte para quatro dias: adulto – R$ 503 (individual); infantil: R$ 224 (individual)

encontros por afinidade”, destaca a produtora Karla Duarte
sobre o propósito do festival. Os
tópicos abordados nas conversas
passam por bem-estar, autoconhecimento e meio-ambiente.

Antunes. Performático

Azevedo. Pop mundial

