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n doença

Disponibilizado para farmácias teste rápido
para Covid-19 não possui eficácia confiável
Segundo médicos, resultado negativo não significa que
a pessoa não tenha a doença,
pois o vírus pode apenas estar
inativo. A presidente do Conselho Regional de Farmácia
do Estado de Goiás/CRF-GO,
Lorena Baía de Oliveira Alencar, afirma que a chegada dos
testes rápidos para Covid-19 às
farmácias e drogarias, implica
na exigência desses estabelecimentos contarem com sala

específica de serviços farmacêuticos. Além da estrutura
física, para ofertar os testes é
preciso avaliar a capacidade de
atendimento e seguir as normas
técnicas que visam resguardar
tanto os profissionais quanto a
população. “A área privativa
para a realização do teste não
pode ser a mesma onde são
aplicados medicamentos injetáveis”, explica a presidente
do CRF-GO.

n transformação

Em Cabeceiras
investimentos da prefeitura
estão mudando sua realidade

Testes foram liberados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Anvisa

n escolha

Dois candidatos devem “polarizar”
as eleições em Formosa
O prefeito Gustavo Marques e o vereador Wenner Patrick no páreo

Um dos portais nas entradas da cidade

São várias frentes de trabalho. O prefeito “Tuta”, explica
que o volume de obras acontece
por conta da liberação de recursos e da condição do município
estar regular com todas as
certidões negativas e em dias

com o Tesouro Nacional e fornecedores. “Tuta” enumera uma
série de realizações que irão,
depois de prontas, transformar
a realidade da cidade e melhorar
a vida das pessoas.
Página 9

n conforto

Prefeitura instala tendas
com cadeiras ao lado de
agência bancária

Gustavo. Reeleição

Em Formosa o quadro
sucessório começa a se definir.
Segundo o IBGE a população
estimada é de 121.617 e o

eleitorado, segundo o TSE de
70.896. Nesse momento de
pré-candidaturas, com nomes
que se apresentam para a

Wenner. Aceitação

disputa, apenas dois, segundo
todas as sondagens e pesquisas domésticas realizadas até
agora, reúnem condições de

n saúde

A estadualização do Hospital de Formosa
A unidade está entre as quatro autorizadas a
regionalizar os atendimentos

Unidade hospitalar atenderá uma vasta região

Quatro hospitais goianos passam por estadualização. Com o processos adiantados o Hospital
Municipal de Formosa,
Hospital das Clínicas Drº
Serafim de Carvalho, de
Jataí, Hospital Municipal
de Luziânia e o Hospital
Municipal Geraldo Landó,
de São Luís de Montes Belos, serão transformados
em “hospitais de campanha” e após a finalização,
terão atendimento no âmbito do Sistema Único de
Saúde/SUS.
Página 6

chegarem com potencial de
vitória no dia da eleição.
Página 5

n necessidade

O socorro
aos estados
e municípios

Entenda o socorro do
Governo Federal aos municípios e saiba quanto cada
um em Goiás vai receber.
As 246 prefeituras goianas vão receber o total R$
873.945.301,21 para compensar as perdas com a crise
econômica e social causadas
pela pandemia mundial.

Usuários passaram a ter comodidade

As intermináveis filas nas
imediações da Caixa Econômica Federal na agência Centro de Formosa, foram racionalizadas com a iniciativa da
prefeitura, que criou mais uma
medida de apoio às famílias
que precisam enfrentar a fila

do banco para sacar o auxílio
emergencial e outros serviços
prestados pela CAIXA. Desde o dia 6 de maio, tendas e
cadeiras estão instaladas na
Rua Herculano Lobo, que foi
interditada, ao lado da agência.
Página 5

n contas

Prefeituras e prefeitos em apuros?

Sede da entidade que representa os municípios

Página 11

A Federação Goiana de Municípios/FGM avalia que se o socorro
aos municípios não for aprovado e o Governo Federal não oferecer
uma solução rápida, prefeitos de Goiás podem ficar sem recursos para
pagar salários do funcionalismo público e fornecedores já em maio.
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Deficiência

Formosa continua muito mal de representantes em Goiânia. A
situação do deputado estadual “Tião Caroço” é a pior possível diante
do eleitorado formosense. Mesmo se colocando ao lado do governador,
esse ex-prefeito não tem nada de serviço prestado ou benefício para o
município nos últimos dois anos, além dos empregos que conseguiu
para algumas pessoas do seu grupo.

Repetitivo

Já o outro representante, que também foi prefeito e hoje está no governo a situação é praticamente a mesma. Com dissimulações e inverdades,
se aproveita no momento do coronavírus para tentar mostrar serviço.

Lorota

Por mais que Ernesto
Roller tente ser simpático e
convincente, seu discurso
não anima mais ninguém.
Estadualizar o hospital de
Formosa é a sua bandeira no
momento. Para isso, ele tenta
passar por cima até mesmo
do prefeito Gustavo Marques
e sua equipe, que é quem
está à frente dos trabalhos
do hospital. A verdade é que
se não fosse o coronavírus o
hospital de Formosa sequer
seria lembrado. Continuando na situação atual. Ou seja aguardando
investimentos.

Desfaçatez

O abandono de Ernesto por Formosa é evidente. Ele renunciou ao
cargo de prefeito em dezembro de 2018 e somente agora em 2020 é
que seu discurso fácil voltou a ser apresentado, como se tudo estivesse normal. Ao se comprometer a ser o melhor prefeito da história de
Formosa, Roller, por meio de números e resultados, acaba sendo em
apenas dois anos de mandato 2017/2018 o pior prefeito que já passou
pela Praça Rui Barbosa.

Pombo

Enquanto isso em Formosa, pessoas como o vereador Edmundo
Dourado, representante número um de Ernesto Roller na cidade, contam
com o esquecimento do povo para buscarem mais um mandato. O réu
Edmundo é quem leva e traz as informações do ex-prefeito. E é ele que
tenta manter a hegemonia de um grupo que não existe mais.

Moita

“Tião”, mais astuto, nem a Formosa vai mais. Para ele não compensa ter acesso ao sofrimento e dificuldades da população que por
reiteradas vezes votou nele. Nem mesmo na rádio, onde tem participação, instalada em prédio vistoso e sede própria, “Tião” raramente se
aventura a falar.

Realidade

Na avaliação de pessoas que acompanham o dia-a-dia da triste
política formosense, nos casos do deputado “Tião” e do secretário
Ernesto as curvas de ascendência já estão em queda e o fim político e
moral, apenas uma questão de tempo.

Queimação

Na Câmara de Formosa, incluído todos os vereadores e a vereadora
Roberta Brito, duas situações são registradas desde janeiro de 2017,
quando assumiram. Incompetência e desonestidade. O que aconteceu em
2017 e 2018 foi uma grande lição do que vereadores não podem fazer.

Coragem

O pior de se ter um legislativo fraco e omisso é ter membros desse
legislativo querendo mais um mandato. Preso e respondendo processo
por desonestidade comprovada pelo ministério público o ex-presidente
“Mundim” já se lançou candidato a reeleição.

Permanência

Praticamente todos os atuais vereadores querem continuar por mais
4 anos, com exceção de Wenner Patrick/Avante, que será candidato
a prefeito. Eduardo de Paiva/ PSD que reveza com o irmão “Com”
a cadeira na câmara e possivelmente Roberta/PP ou Genedir/PP, que
sonham em ser vice. Os demais, todos, querem continuar como vereadores a partir de 2021.

Registro

Não se tem notícia nos últimos 177 anos de uma legislatura tão
absurda como a atual. Desde 1844, quando o município de Formosa
foi instalado não se via um quadro de vereadores tão desgastado e
com desempenho negativo como esse que ai está. Segundo a Justiça
e o Ministério Público, tem contravenção para todos os gostos. Acusações de assédio sexual não explicado, falcatruas em contratos com
agência de publicidade e rádio comunitária. Compras vantajosas
para o presidente e seus parceiros. Venda de apoio e de projetos beneficiando empresas. Investigações, acusações e para resumir, prisões.

Raleando

Interessante ver que no início desse ano, quase uma dúzia de pré-candidatos se apresentaram querendo ser prefeito de Formosa. Até
mesmo alguns que nunca moraram na cidade e que atualmente continuam morando fora, diziam estar no páreo. Hoje esse número caiu muito e
pelo visto quatro ou cinco vão mesmo disputar. Alguns pré-candidatos
ainda moram em Brasília e Goiânia.

Desacordo

Sobre o problemão da pandemia e suas consequências no comércio e na economia de Formosa. De um lado Bolsonaro, de outro
Caiado e de outro Gustavo. O governador de Goiás, em desacordo
com o presidente, manteve a proibição da abertura de restaurantes,
bares, academias, escritórios e similares. Mas por conta de uma
decisão do STF o prefeito pôde flexibilizar o funcionamento destas
empresas, desde que fundamentada em nota técnica da autoridade
sanitária municipal.

Necessidade

Para que esses estabelecimentos possam abrir, a prefeitura precisa
comprovar por meio de estudo técnico que o Poder Público tem condições de tratar infectados e que o risco de contaminação motivado
pela abertura do comércio é baixa ou nenhuma.

Crise

A crise do coronavírus, de caso de saúde, passou a caso de
polícia e de Justiça em Formosa. Após quase 40 dias com as portas
fechadas, comerciantes locais penam para cumprir compromissos.
Um relaxamento das medidas por parte do governo estadual e depois
municipal amenizou.

Ficha

Caso de polícia porque a última atividade desenvolvida pela
delegada de Polícia Civil Fernanda Lima, antes de se afastar para ser
candidata, foi a de fechar e autuar comerciantes e empresários que
ainda estavam trabalhando. Caso de Justiça, depois que a promotora
Andrea Barcelos recomendou “exigiu” que o comércio, que havia
sido liberado pelo prefeito, voltasse a fechar as portas.

Promoção

Lojistas e empresários de Formosa deixaram de lado as críticas ao
prefeito Gustavo Marques e elegeram como alvo a mais nova promotora de justiça da comarca, titular da 6ª promotoria, Andrea Barcelos.
Para os donos de lojas ela comprovadamente não conhece Formosa
e sua realidade. As críticas são por conta da sua recomendação, sob
pena de ação civil pública contra o prefeito e prefeitura, determinando
novamente o fechamento do comércio na maior cidade da região.

Virtual

Andrea é a promotora que com um salário de quase 50 mil reais
por mês, em menos de 30 dias, após chegar a Formosa, solicitou e foi
atendida pelo procurador geral de Justiça do Estado, a mudança de
domicilio para Brasília. Ela, que antes do isolamento só despachava
em Formosa 3 dias por semana, com as medidas, passou a não atender nenhuma vez. De sua casa, provavelmente na asa norte no Plano
Piloto, faz as determinações de fechamento do comércio que afeta a
todos da cidade, onde deveria estar morando.

Paradão

Sem bandeira nem fivela, sem leilões e shows. Esse ano a Festa
do Divino Espirito Santo e a 69ª exposição agropecuária não serão
realizadas. Formosa, nesse ano ainda, não verá as costumeiras festas
com DJS, ou comitivas. Enfim a COVID 19 mudou a realidade de
Formosa. Na região as festas de Damianópolis, Vila Boa, Simolândia,
Sítio d´ Abadia e todas as outras ficarão e ficaram para depois.

Berlinda

Começam a levantar suspeitas os cargos de provimento em comissão da Câmara de Vereadores de Formosa. A função, por exemplo de
procurador Jurídico, exercido nesse momento pelo advogado Carlos
Ribeiro, sabe-se que tem 100% de gratificação. Ou seja, pula para R$
14. 200 por mês. Outra função é o da chefe do controle interno com
salário de R$ 2.347,12 e mais a gratificação chegando a quase 5 mil reais.

Descrença

De duas, uma. Ou a população de Formosa não acredita na COVID
19 ou todos são imunes a essa doença. O centro da cidade nos dias de
isolamento social, parece véspera de Natal ou Dia das Mães.

Pisaram

O PSB de Formosa elegeu 3 vereadores na última eleição, todos
eles: Roberta Brito, “Netinho Lacerda” e “Professor Rafael”, abandonaram o partido na última hora, deixando os dirigentes estaduais que
acreditaram, sobretudo na vereadora Roberta, sem candidatos ao cargo
de vereadores e prefeito. Roberta por exemplo, desembarcou no PP, do
seu líder político “Tião Caroço”.

Distância

É incrível a apatia entre a população e a câmara de Formosa. Fechada por 15 dias, segundo, seu presidente por conta do coronavírus,
na opinião da grande maioria, não fez falta.

Mudança

Fim das coligações proporcionais. Lembra aquela história de que
você vota em um vereador/deputado estadual/federal e ajuda a eleger
outros? Pois bem, esse é o sistema proporcional, que segue valendo. A
novidade é que os partidos não poderão mais fazer coligações dentro
dele — ou seja, se você votar em um candidato de um partido X, sua
opção só poderá beneficiar outros nomes da mesma legenda e não de
outras, como acontecia.

Absurdo I

Expertise

Muita gente perguntado o porquê das Lojas Americanas,
que em Formosa conta com duas unidades no Centro, estarem
abertas e funcionado durante todo o período em que as outras
ficaram fechadas. No caso das Americanas, a empresa ganhou
na Justiça o direito de permanecerem abertas porque alegaram
que são fornecedores de gêneros alimentícios. Quem conhece,
sabe que dentro dessa loja, apenas uma prateleira é destinada a
bolachas e outros itens que servem de comida.

Politica

Em Goiás o que se vê, é o governador, às custas de muito sacrifício
e dificuldades do comerciante e empresário, querer ser destaque no
país, quanto ao índice de isolamento social. Praticamente todos os
produtores rurais da região, afirmam que votaram no senador Caiado
e não no médico Caiado.

Prestação

Vereadores atentos a tudo o que está acontecendo, solicitam aos
prefeitos os relatórios de receitas e gastos da prefeitura em ações no
combate ao COVID - 19. E também junto as autoridades sanitárias
municipais as notas técnicas do risco de abertura do comércio. Além
disso a quantidade de hospitais, leitos, respiradores, taxa diária de
ocupação dos equipamentos, quantidade de testes disponíveis e prestação de contas dos testes que foram utilizados.

Autorização

Calamidade é uma das palavras mais ditas por autoridades estaduais e municipais nos meses de março e abril. Em Formosa as
três esferas de poder: federal, estadual e municipal decretaram esta
situação. Com a aprovação dos vereadores em Formosa a calamidade
prevalece até dezembro.

Meta

Todos os prefeitos da região dizem que o Governo Federal tem
depositado nas contas das prefeituras valores específicos para serem
empregados no combate ao vírus chinês. Mas o fato é que para poder mexer nesse dinheiro o município precisa estar sob o estado de
calamidade pública.

Deserto

O número de pontos comerciais vazios no Centro de Formosa
impressiona e é uma amostra do fraco PIB local e também da tendência
do que ainda está por vir nessa onda da pandemia. Na principal rua
comercial da cidade a Visconde de Porto Seguro, são vários pontos
fechados com placas de aluga-se. Segundo comerciantes e proprietárias de imóveis a situação tende a se agravar, diante de uma crise
que parece não ter fim.

Edmundo

Eduardo

Ninguém engoliu ainda a nomeação feita pelo presidente da Câmara de
Formosa, “Ceguinho” de três réus por
desonestidade na Justiça, para fiscalizar
a utilização do dinheiro que o Governo
Federal tem repassado para Formosa,
dentro das medidas de emergência por
conta da pandemia do coronavírus. Os
três são Edmundo Dourado, que ficou
preso por sete dias no ano passado,
acusado pelo Ministério Público/MP-GO de ser desonesto com o dinheiro
público e ainda os vereadores, Jurandir
Oliveira e Eduardo de Paiva, também
acusados pelos mesmos crimes.

Jurandir

Absurdo II

Até mesmo um abaixo-assinado corre na cidade na tentativa de
barrar a intenção do “Ceguinho” e seus parceiros de câmara. Mesmo
assim, até agora os apelos estão sendo insignificantes para eles. O trabalho dos vereadores ainda sérios na Câmara de Formosa nesse ano é o
de fiscalizar os repasses federais, que podem chegar no final de 4 ou 5
meses a quase 17 milhões de reais. O decreto de calamidade aprovado
por eles, permite o emprego desse dinheiro todo sem muito controle.

Alerta

Hoje o sistema de saúde de Formosa, conta com 11 respiradores
prontos para uso no Hospital Municipal e mais 4 em manutenção
na capital Goiânia, que segundo o secretário municipal de saúde,
Breno Miranda, estarão em condições de uso na semana que vem.
Destes quatro no conserto, 2 atenderão a UPA e os outros 2 as
equipes do Samu.

Representação

Os votos da 11º Zona Eleitoral: CABECEIRAS, com 26 seções;
6 locais de votação e 6.335 eleitores. VILA BOA; 12 seções; 3 locais
de votação e 3.611 eleitores. FLORES DE GOIÁS; 26 seções; 9 locais
de votação e 6.342 eleitores. FORMOSA, 234 seções, 37 locais de
votação e 70.896 eleitores.

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

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

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

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

R$ 2,00
R$ 3,00
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Calamidade em Formosa vai
até o último dia desse ano

m mais uma atividade polêmica, o
Legislativo de Formosa aprovou com 16 votos e
um contrário o estado de calamidade pública no município até
o dia 31 de dezembro de 2020,
em decorrência da pandemia do

novo Coronavírus (COVID-19).
O prefeito Gustavo Marques,
emitiu o ofício solicitando que
a câmara referendasse a declaração de estado de calamidade
e justificou a solicitação ante a
necessidade de adotar medidas
orçamentárias não programadas

para o enfrentamento da pandemia, bem como adotar medidas
administrativas extraordinárias
no andamento da administração
pública, permitindo ao prefeito
e sua equipe a aplicação das
suspensões e dispensas previstas
entre elas as licitações.

n representação

Vereador Genedir apresenta balanço
de seus quatro meses de mandato

Genedir. Prestação de serviço

O vereador Genedir Ribas/
PP retornou no dia 1º de janeiro
à Câmara de Formosa, após
licenciamento para exercer as
funções de secretário municipal
de Infraestrutura e agora, após
quatro meses como vereador,
durante conversa com a reportagem, apresentou um balanço
das atividades legislativas, mostrando os dados de sua atuação
nestes primeiros meses do ano
e detalhou requerimentos, indicações e projetos de Lei de
sua autoria, em tramitação na
câmara. “Estou aqui para apresentar os resultados que o povo
espera de seu representante,
e por isso, trabalho buscando
soluções para os problemas que
aparecem, e não são poucos”.
“Sei que o exercício parlamentar
não se resume em elaborar leis,
sugerir melhorias ao Executivo

depois de ouvir demandas da
comunidade ou então fiscalizar
o Poder Executivo. A prática
institucional em benefício de
uma cidade requer, além de
tudo isso, articulação política
com entes estaduais e federais, e
por isso sugeri ao presidente da
câmara a criação de uma comissão de vereadores para irmos a
Goiânia, em Brasília e também
junto ao Ministério Público
buscar soluções para terminar
as obras do Centro Olímpico do
Setor Bosque.” Entre as várias
matérias apresentadas destacou
o projeto de Lei que Cria o
Fundo Especial da Câmara, para
construção da sede própria do
Legislativo. Em parceria com o
vereador “Netinho” apresentou
o projeto que regulamenta o
trabalho dos guardadores de
carros (Flanelinhas) nas praças

e ruas da cidade. Citou também
o projeto de Lei de sua autoria
que regulamenta a construção
de redutores de velocidade,
(quebra–molas) nas ruas e avenidas da cidade, tornando-os
padronizados de acordo com as
normas do Contram. Procurando
dar maior segurança aos professores, alunos e funcionários dos
CMEIs, apresentou sugestão de
implantar em todas as unidades, o
sistema de câmeras, com um centro de monitoramento pela Guarda Municipal, facilitando assim,
o trabalho desses profissionais.
Busca emendas parlamentares
junto aos deputados federais,
para implantação das mesmas.
Preocupado com as empresas
que estão instaladas no Setor
Agroindustrial e que não podem
receber benfeitorias e em consequência, atrapalha o crescimento
econômico por falta da liberação
do Estudo e relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA do
DAIF), processo protocolado na
SEMAD e com a falta de empregos em nosso município procura,
junto às Secretarias Municipal e
Estadual de Meio Ambiente essa
liberação com maior brevidade
possível. “Procuro desenvolver
com a melhor qualidade possível
o que me foi confiado, e sempre
voltado em benefício do povo e
reafirmo, meu gabinete está sempre à disposição da comunidade”,
disse o vereador.

Partidos e seus presidentes que irão
participar da eleição municipal desse ano
com candidatos a prefeito, vice-prefeito
vereadoras e vereadores em Formosa

Kenia Jeniffer. Partido da Mulher

* JANDER PAULO DE SOUSA
- PV/43
* GUSTAVO MARQUES DE
OLIVEIRA - PODEMOS/19
* ANDREIA GEISA OLIVEIRA

PEREIRA - AVANTE /70
* ENEDINO VIEIRA DA COSTA - MDB/15
* SAMIR ISSAN ISSA DE ALMEIDA SAHORI - PSC/20
* FABIO SANTIAGO SANTA
CRUZ - CIDADANIA/23
* JORGE GOMES DA MOTA
- DC/27
* LUIZ BRASIL CORREA
JUNIOR - PATRIOTA /51
* NATANAEL CAETANO DO
NASCIMENTO - PDT/12
* KENIA JENIFFER PEREIRA
SILVA - PMB/35
* ANDRELINA DIAS SOUSA
- PNM/33
* PAULO ROBERTO DE
ARAUJO - PP/11

* PEDRO MACIEL FILHO PROS/90
* WYLBERTY ATAIDES DE
SOUSA - PRTB/28
* PAULO TASSO SANTOS PSL/17
* ALTAMIR GUALBERTO
SALGADO - PT/13
* RENATO BORGES DE FARIAS - PTB/14
* JEREMIAS GOMES DE CASTRO - PTC/36
* ISAQUE PEREIRA DE MACEDO - REDE/18
* MAURÍCIO FALEIRO - REPUBLICANOS/10
* JOSÉ DA SILVA RANGEL
NETO - SOLIDARIEDADE/77
* RAFAEL SAAD - PSD/55

Plenário do Legislativo. Vereadores cobrados

n afastamento

“Tião” enfraquecido abandona a
disputa e fica em Goiânia

Desanimado com a baixa
votação em 2018, duas condenações por desonestidade administrativa na Justiça Federal,
cansado e distante dos problemas
de Formosa o ex-prefeito, Sebastião Monteiro Guimaraes Filho
o “Tião Caroço”, desistiu de ser
candidato a prefeito de Formosa. O seu grupo, composto por
radialista, poucos empresários,
comissionados do governo estadual e vereadores, se uniram em
torno do Partido Progressista/PP
e no momento vive um impasse,
sem saber se lança um nome,
mesmo que fraco a prefeito. Se
lança nome para vice de alguém
ou se simplesmente fica quieto,
esperando a eleição acabar.
“Tião”, vem sofrendo derrotas
na Prefeitura de Formosa há alguns anos. Para muitas pessoas,
até mesmo dentro desse grupo
que o apoia a característica de

Deputado está distante

concentrador e de não investir
em novas lideranças, mantendo
as pessoas em volta dele numa
espécie de submissão total,
faz com que nesse ano, não se

tenha novamente um nome de
expressão para disputar a eleição. A previsão é a de que o PP
consiga no máximo eleger dois
vereadores.

n situação

O todo poderoso PSDB de Marconi e
“Tião Caroço” quase acaba em Goiás
O partido não tem candidatos a prefeito nas principais cidades
como Aparecida, Anápolis, Rio Verde, Jataí, Luziânia e Formosa

O “mensalão” e sobretudo
o “petróleo” e a Operação Lava
Jato levaram petistas e aliados
à cadeia, desmoralizando o PT,
que se apequenou. Hoje a frente
política formada pelo PDT e
pelo PSB sugere que parte da esquerda se afastou, em definitivo,

do Partido dos Trabalhadores,
na prática, liderado por Lula da
Silva e não pela sua porta-voz,
Gleisi Hoffmann. O PSDB
em Goiás, dadas as prisões de
determinados líderes, como o
ex-governador Marconi Perillo,
que responde a processos judi-

ciais, está se desmanchando no
Estado. Nas principais cidades
o partido não tem candidato a
prefeito, e nem mesmo a vice.
Em Goiânia, o deputado estadual
Talles Barreto se apresentou para
a disputa, sobretudo para consolidar seu nome para a disputa de
mandato de deputado federal em
2022. A rigor, nem o partido vai
investir muito na sua campanha.
Em Formosa, nem mesmo candidatos a vereador o PSDB vai
lançar e está fora da campanha e
do processo, já que não renovou
sua comissão provisória, antes
comandada por um sobrinho do
atual deputado estadual “Tião
Caroço” que se aproveitando de
uma brecha da Justiça Eleitoral,
saiu do partido.

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 decisão

Prefeito de Formosa com apoio da CDL mantém
funcionamento do comércio em geral
O

prefeito Gustavo
Marques, ao lado
da classe lojista do
município, representada pela
Câmara de Dirigentes Lojistas/
CDL de Formosa, por meio do
presidente, Sérgio Paulo Moraes e filiados, informou durante
reunião no auditório da entidade, que o comércio segue aberto, com exceção daqueles que
ainda não foi possível elaborar
as normas técnicas para funcionamento dentro das exigências
de combate ao coronavírus. Ele
explicou que a recomendação

do Ministério Público, emitida pela promotora de Justiça,
Andrea Barcelos, está sendo
respondida com as normas técnicas de cada segmento empresarial. A promotora, após ver a
Justiça da Comarca de Formosa
recusar pedido de liminar para
suspensão das atividades da
maioria do comércio e serviços
no município, interpôs recurso
contra decisão do juiz local no
Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás, segundo ela, por não
haver justificativa e comprovações técnicas necessárias

nas normas apresentadas pela
Prefeitura de Formosa, além,
segundo atesta, contrariar o
direito fundamental à saúde
e à vida da comunidade, bem
como as recomendações da
Organização Mundial de Saúde
e do Ministério da Saúde e a
legislação. Gustavo disse que
a prioridade é manter empregos
e tentar salvar a economia do
município. Ele lembrou que
cada um precisa fazer a sua
parte, respeitando as normas
técnicas de não proliferação do
vírus em Formosa.

Reunião com o apoio da CDL

d tentativa

Parceria entre prefeitura e Exército viabiliza
desassoreamento no Córrego Josefa Gomes

Soluções no quartel

Vistoria realizada pela Defesa Civil do município de Formosa e pelo setor de Engenharia
do Exército Brasileiro, na área
do médio curso do Córrego
Josefa Gomes em maio, teve
a intenção de buscar soluções
no trecho não canalizado do
córrego a partir da Avenida
Califórnia. Com participação da
Superintendência de Meio Ambiente de Formosa e secretaria
de Obras, foi realizada reunião
com o Departamento Nacional
de Engenharia do Exército,
Diretoria de Patrimônio Imobi-

Visita aos locais críticos

União de forças e ideias

liário Meio Ambiente/DPIMA,
subordinada ao departamento
de engenharia e construção e

realizadas várias vistorias em
diversos pontos nos trechos do
córrego, na busca de parceria

com o Exército na realização
de um processo de desassoreamento - remoção de terra, lodo
e outros sedimentos, causados
por ações humanas ou pela
natureza. O Josefa Gomes, que
nasce dentro do Parque Municipal Mata da Bica no Centro da
cidade é o principal manancial
que abastece a Lagoa Feia e passa por várias áreas de ocupação
imobiliária em diversos bairros,
recebendo em toda a história do
munícipio, todo o tipo de agressão e alvo de crimes ambientais
impunes até hoje.

d trabalho

Obras têm continuidade no período
de pandemia em Formosa

Manutenção e limpeza

Nesse período de isolamento e de paralização do comércio
e serviços as obras da prefeitura
continuam em andamento: segundo a assessoria de imprensa
do gabinete do prefeito Gustavo
Marques a ciclovia, urbanização de avenidas, revitalização
do Parque Municipal Mata da
Bica, tapa buracos, prédio do

CREAS, Ginásio Tio Luiz e
limpeza urbana, continuam
recebendo investimentos e
serão concretizadas em breve.
O gabinete ainda informa que
será promovida na Avenida Tancredo Neves, na saída Sul para
Brasília a troca da iluminação
pública por luminárias de led
e a revitalização do canteiro

Melhorias em vias públicas

d necessidade

Hospital e Upa Infantil
têm ala exclusiva para
atendimentos da Covid-19

Preparação para atendimentos

Dentro dos esforços para combater a propagação e os efeitos
do novo coronavirus em Formosa a prefeitura investiu na instalação de uma ala dentro da Unidade de Pronto Atendimento/UPA
Infantil, para atender crianças com suspeita da Covid-19. Segundo o secretário de Saúde do município, Breno José Prado de
Miranda, essa ala dispõe de serviços médicos e de enfermagem
treinados e capacitados no pronto-atendimento às crianças. São
seis leitos, um consultório de isolamento e uma sala vermelha
exclusiva, dentro de uma estrutura planejada para receber as
crianças de forma humanizada e criteriosa, em um ambiente
mais acolhedor, confortável e seguro, afirma o secretário.
PROVIDÊNCIA - O hospital municipal, está preparado
desde o começo da crise da pandemia para o enfrentamento ao
coronavírus. Por determinação do prefeito, Gustavo Marques,
foi destinada uma ala exclusiva na antiga entrada de emergência, para o qual os pacientes com sintomas são direcionados e
onde tem sido realizado os procedimentos necessários. A ala
com 10 leitos de isolamento está equipada com respiradores,
além de contar com equipe médica e de enfermagem totalmente
paramentada e treinada para realizar as notificações ao Núcleo
de Vigilância Epidemiológica e para o envio dos materiais coletados para análise no Laboratório Central de Saúde Pública
Dr. Giovanni Cysneiros/ Lacen em Goiânia.

Ginásio quase pronto

central com plantio de grama e
paisagismo. Também será feito
um monumento na entrada da
cidade, onde fica a imagem da
santa Rainha da Paz. Segundo
informações, os postes que
serão retirados da avenida,
serão usados em outros pontos
da cidade que ainda não têm
iluminação.

Tapa buraco eficiente

Estrutura para o recebimento de pacientes

Avenida com mudanças estruturais

Hospital está preparado
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d eleição

A inevitável polarização das eleições em Formosa
Polarização entre Gustavo e Wenner
já é uma realidade

O

prefeito Gustavo
Marques/Podemos
e o vereador Wenner Patrick/Avante, estão, segundo as avaliações populares,
como favoritos para a disputa.
Gustavo que está à frente da
prefeitura desde dezembro
de 2018, ainda mantém uma
ligeira vantagem sobre o seu
oponente direto, Wenner. Pesquisas realizadas recentemente,
apontam essa vantagem. Já
Wenner, matem uma discreta
desvantagem com relação ao
primeiro, mas supera os demais
concorrentes com larga margem
e deve polarizar com o prefeito
a preferência do eleitor nestas
eleições. Gustavo foi vereador,
vice-prefeito, secretário de
Assuntos Econômicos, Agricultura, Turismo e Meio Ambiente
é o atual prefeito. Já Wenner,
foi secretário de Cultura e hoje
exerce o segundo mandato de
vereador. As sondagens indicam

uma polarização entre os dois
pré-candidatos. Segundo analistas a tendência é que as disputas
eleitorais de 2020 tenham características próprias, diferentes
daquelas que marcaram o pleito
municipal de 2016. Ao menos
é o que apontam consultores,
cientistas políticos, advogados
e dirigentes partidários ouvidos
pela reportagem. Uma importante diferença geral apontada
é a maneira como o eleitor vai
avaliar os candidatos que para
muitos já é por exclusão.
PROPOSTAS - Especialistas, apontam que não bastará
conhecer os problemas da cidade. Afinal, os cidadãos os conhecem mais do que ninguém.
Poderá ser, mais do que nunca,
fundamental apresentar boas
soluções aos problemas. E soluções viáveis. “Terão peso a saúde, a segurança e a educação,
mas também a crença de que o
prefeito vai ser o articulador de

Vereador Wenner tem boa aceitação

um projeto de desenvolvimento.
Ele terá que articular um plano
que possa gerar emprego, renda,
novas oportunidades e atrair
parceiros”. 2020 conta com dois
fatores determinantes: o posicionamento do presidente Jair
Bolsonaro, que demonstrou em

d experimento

Gustavo Marques tenta um
feito que não se repete desde 2008
Desde que Clarival de Miranda tentou se reeleger em 2008
nenhum outro prefeito disputou a reeleição

Prefeito Gustavo é bem avaliado

2018 capacidade de influenciar
votos e o posicionamento do governador Ronaldo Caiado, que
deverá estar nos palanques tentando adquirir o espaço perdido
nesse ano. Uma regra aprovada
em 2017, que passou a proibir

a partir deste ano coligações
para concorrer às eleições de
vereadores, tende a determinar
uma das características deste
pleito: um elevado número de
candidatos próprios por partidos, com o intuito de fortalecer

as chapas. É, ao menos, o que as
legendas estão afirmando. Mas
no decorrer do segundo semestre desse ano, com as conversas
de costume e os desenrolares
que virão, é inevitável que este
número caia.

d descontrole

Filas em todos os bancos
tomam proporções gigantes
Em várias cidades Justiça interveio para por fim
às filas em agências e lotéricas

Limitação do número de
pessoas nos locais de espera, organização de filas para
atendimento com distância
mínima de 2 metros entre as
pessoas, ou distribuição de
senhas, evitando-se filas com a
espera fora do estabelecimento,
ou ainda, agendamento para o

atendimento são algumas das
determinações que juízes vêm
fazendo em Goiás. Na Comarca
de Formosa esse tipo de medida
ainda não foi tomada pela Justiça e nem pedida pelo Ministério
Público. Em Formosa, cidade
com 9 agências bancárias, nenhuma medida foi tomada e

uma multidão de pessoas, algumas com máscara e outras sem
se juntam na porta e nas ruas
adjacentes de bancos e lotéricas,
em busca de atendimento, seja
por uma assunto ou outro. Em
outras cidades, tanto o MP como
a Justiça já se manifestaram e
tomaram providências.

Maria Tereza, Itamar, Pedro Ivo e Cybelle. Casais que passaram pela prefeitura

Quando o ex-prefeito Sebastião Monteiro Guimarães Filho o
“Tião Caroço”, “abandonou” a
prefeitura em 2007 para assumir
o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos Munícipios
em Goiânia e assumiu o seu vice,
Clarival de Miranda a história da
reeleição de prefeitos em Formosa nos últimos anos se encerrava
ali, nas eleições de 2008. Clarival
foi para a reeleição e perdeu
para o então ex-secretário de
Obras de “Tião”, o engenheiro
civil, Pedro Ivo, que conquistou
17.371 votos, contra os 11.075
de Clarival. Na eleição seguinte,

em 2012, Pedro Ivo já não foi
candidato, diante da rejeição e
das circunstâncias políticas, que
fizeram o 2º colocado nas eleições anteriores, Itamar Barreto
como o preferido do eleitorado,
que venceu o pleito daquele ano
com 26.725, contra os 23.395
votos de seu adversário, Ernesto
Roller. Na eleição seguinte, em
2016 a história se repete e diante do desgaste e má avaliação
popular de Itamar o prefeito
não disputou a reeleição e teve
que apoiar o seu secretário de
Saúde, Rodrigo Lacerda. Nesta
eleição, de 2016, Ernesto que

havia perdido para Itamar em
2012, obteve nas urnas 38.915,
contra os 10.876 de Rodrigo.
Para as eleições de 2020, com
o “abandono” de Roller para
assumir o cargo de secretário de
Governo na administração do
governador Ronaldo Caiado,
assumiu em dezembro de 2018
o seu vice, Gustavo Marques.
Ernesto também não disputará
reeleição, já que desistiu de ser
prefeito. No seu lugar o jovem
Gustavo, parece disposto a encarar o desafio de ser o primeiro
prefeito na disputa para a reeleição em 13 anos.

d imprevisto

Mudança na data das eleições desse
ano deve ser anunciada em junho

Ministro do TSE afirma que adiamento deverá “ser o mais curto possível”
As mudanças causadas
pelo novo coronavírus tem gerado dúvidas em toda a classe
política nacional sobre as eleições municipais, previstas para
outubro desse ano nos dias 4 –
primeiro turno e 25 – segundo
turno. Em uma conversa com
a Associação dos Magistrados
Brasileiros/AMB, o próximo
presidente do Tribunal Superior
Eleitoral/TSE, ministro Luís
Roberto Barroso, admitiu que
a datas do pleito podem mudar.
Segundo Barroso a decisão
deve ser pautada por parâmetros sanitários e não políticos.
“Por minha vontade, nada seria
modificado, porém, há um risco
real, e a esta altura, indisfarçável, de que se possa vir a ter que
adiá-las”, adiantou Barroso,
que assumirá a presidência da
corte eleitoral, atualmente comandado por Rosa Weber, no

Filas perigosas

Possibilidade é real

final de maio.
EMENDA - Como a data
do pleito – primeiro final de
semana de outubro – está prevista na Constituição Federal, qualquer alteração nesse
sentido terá que ser feita pelo
Congresso Nacional. Barroso
pretende ter uma definição so-

bre o assunto em junho. É que
nesse mês precisam ser feitos
os testes nas urnas eletrônicas.
Caso isso não seja possível,
ele pretende se reunir com os
presidentes da câmara e do
Senado, para que uma emenda
constitucional estabeleça um
novo calendário.

Antes da instalação das tendas na CAIXA
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d transformação

Hospital de Formosa será mesmo estadual
Município está entre os quatro autorizados por lei a
regionalizar seus hospitais

C

om previsão de
investimento de R$
330 milhões, quatro hospitais goianos passam
por estadualização para somar
esforços contra a pandemia
da Covid-19. Com o processo
bastante adiantado, o Hospital
Municipal de Formosa, Hospital das Clínicas Drº Serafim
de Carvalho, de Jataí, Hospital
Municipal de Luziânia e o
Hospital Municipal Geraldo
Landó, de São Luís de Montes
Belos serão transformadas em
“hospitais de campanha” e após
a finalização terão atendimento
no âmbito do Sistema Único

de Saúde (SUS) e exclusivo
a pacientes com suspeita ou
confirmação de Covid-19. A
iniciativa, de acordo com o
Governo Estadual, é mais uma
medida para a regionalização
do atendimento. Com isso,
muitas das unidades do interior
que não eram equipadas com
UTI, passaram a contar com as
estruturas.
DOAÇÃO - Em Formosa,
o processo que possibilita a
estadualização do hospital teve
início em agosto do ano passado, com o anúncio feito pelo
governador Ronaldo Caiado e
a aprovação de lei na câmara

municipal, autorizando o Estado a absorver as atividades de
cuidados em saúde realizadas
pela unidade. No início de
abril deste ano, foi a vez da
assembleia legislativa aprovar a
transferência de gestão. O Estado assume o hospital municipal
com todos os serviços que ele
presta, por meio da contratação
de uma organização social. Em
decorrência da pandemia, serão
instalados leitos de atendimento
emergencial de casos de Covid-19 com a execução de obras
de reforma e de ampliação, para
a instalação definitiva da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Hospital. Deve ser melhorado

d suporte

Hemocentro está funcionado após reformas no prédio

Com uma total reestruturação a Unidade de Coleta e
Transfusão/UCT de Formosa
voltou a funcionar após um período fechada. A área edificada
e a recepção da unidade foram
reformadas com troca de piso,

pintura e sinalização, tendo
um ambiente todo revitalizado,
dando mais segurança aos doadores. A recepção e a sala de
coleta receberam novos móveis
para melhorar o acolhimento e
dar mais conforto e comodidade

NOVAS VAGAS NA
CÂMARA MUNICIPAL

Hemocentro. Importante estrutura

Covid-19 - O meio
ambiente “respira”
Nátila Arnold
Engenheira Ambiental
O novo coronavírus chegou de surpresa causando
mudanças na vida da população. A economia parou,
o comércio ficou de portas
fechadas, temos que ficar em
isolamento social, um abraço
ou aperto de mão nunca foram
tão perigosos, trabalho home
office é a nossa realidade hoje
e o recomendado é o mínimo
de contato físico, já que a
Covid-19 é causada por um
vírus altamente contagioso.
Os cientistas trabalham para descobrir vacinas ou remédios capazes
de curar os infectados; os profissionais da área da saúde lutam
incessantemente para salvar vidas e a velocidade que a doença
cresce é assustadora, fazendo com que o isolamento seja primordial
nesse momento para diminuir a propagação da doença e ocorrer
o que os cientistas e pesquisadores chamam de achatamento da
curva de crescimento. Num gráfico de crescimento da doença, essa
curva se mostra baixa no início do contágio e cresce verticalmente
com o aumento de infectados; o isolamento é necessário para que
essa curva seja achatada, ou seja, não cresça verticalmente com
o passar dos dias e, com isso, o sistema de saúde não entre em
colapso. Em Formosa, até o dia 06/05, há 06 casos confirmados
da doença, o que mostra que o isolamento proposto pela prefeitura
municipal e pelo Estado de Goiás está surtindo efeito, uma vez que
por exemplo Brasília, que está “do lado” de Formosa, tem mais de
900 casos confirmados e até a presente data apresenta 24 mortes
confirmadas. Mas há algo positivo nisso tudo? Por incrível que
pareça, sim! O momento é triste e muito preocupante, mas como
efeito colateral dessa paralisação global das cidades e parte da
produção, há a redução nas emissões de CO2 (dióxido de carbono) e demais poluentes fósseis que são oriundos de automóveis e
processos fabris; houve também diminuição de lixos nas ruas e,
nitidamente, podemos sentir uma diferença visível nas cidades.
Pelas redes sociais circulam imagens do antes e depois de centros
urbanos com o céu mais azul e sem poluentes visíveis. Claro não
estou dizendo que essa pandemia é positiva, mas que o efeito
colateral em “tirar” as pessoas das ruas é algo vantajoso para o
meio ambiente. O nosso meio ambiente estava sufocando e agora
ele respira. Provavelmente esse alívio será momentâneo. Assim
que tudo se normalizar iremos retornar a nossa rotina, os carros se
acumulando nas ruas liberando gases, a produção irá voltar com
tudo trazendo na bagagem os altos níveis de poluentes. Mas a reflexão que deixo é que devemos observar esse momento e ver que
não é necessária uma pandemia global para tomarmos pequenas
atitudes diárias a fim de colaborar com o nosso meio ambiente.
Ações simples como guardar seu lixo no carro e descartar em casa,
dar carona para colegas a fim de diminuir o número de carros nas
ruas, utilizar meios de transportes alternativos como transporte
coletivo ou bicicleta. Ao governo, melhorar a qualidade do transporte público, investir em mais arborização nos canteiros centrais,
parques urbanos e praças públicas; investir em maior educação
ambiental, incentivar empresas que realizam ações sustentáveis.
Pequenas ações diárias fazem toda diferença.
natilaarnold@gmail.com

aos colaboradores e usuários
da região. Toda rede elétrica,
de dados e hidráulica foram
refeitas, além da substituição
do piso, portas e janelas adequadas frente as normatizações
vigentes. Além disso a unidade
ganhou novos aparelhos de
ar condicionado, instalados
em todo o prédio, oferecendo

mais segurança para a coleta e
armazenagem dos hemocomponetes durante as doações. A
UCT de Formosa funciona na
Avenida Maestro João Luiz do
Espírito Santos, nº 450, Parque
Laguna II, dentro da área do
hospital municipal e funciona
de segunda a sexta-feira, das 8
às 18 horas.

d formosa

Após o ex-prefeito
Itamar Barreto deixar
o Posto PRF fechar,
estrutura deverá
ser reativada

Hernany. Correndo atrás

Desativado na administração do ex-prefeito Itamar
Barreto – 2013/2016 o Posto
da Policia Rodoviária Federal/
PRF na BR 020, dentro do município de Formosa, pode ser
reativado. A informação é do
suplente de deputado estadual,
Bueno Hernany/ Solidariedade,
que milita no Ministério da
Justiça em Brasília. Segundo
ele, um novo posto da PRF será
construído próximo a antiga
base em Formosa. A informação é a de que a articulação para
a reativação do posto teve início em 2018, quando Hernany
e o deputado federal, Lucas
Virgílio, reuniram-se com o
inspetor Renato Dias, que até
então era diretor da PRF, e este
garantiu à construção do novo

posto em Formosa.
RESPOSTA – respondendo
a solicitação quanto ao início
das obras a Divisão de Infraestrutura Predial do Departamento de Polícia Rodoviária
Federal, informou que a reconstrução da unidade operacional
de Formosa segue em planejamento de execução, como o
próximo a ser executado, visto
que a obra de reconstrução da
Unidade Operacional /UOP de
Santa Maria já foi iniciada e que
a obra de realocação da UOP de
Simolândia está em fase final
de licitação, com previsão de
início para o primeiro semestre
desse ano. A PRF confirmou o
planejamento de reconstrução
da Unidade Operacional de
Formosa para 2020-2021.

Tema de certa maneira polêmico
versa sobre a possibilidade do aumento do número de vereadores nas
câmaras municipais, talvez pelo fato
de que os cidadãos, em geral, vejam
o poder legislativo como ineficiente e
extremamente caro aos cofres públicos, com poucos resultados práticos
em benefício da população, mas em
detrimento dos possíveis interesses
individuais dos mandatários. Em
aumentando o número de vereadores,
certamente, este quadro poderá se
agravar ainda mais elevando o custo
financeiro do poder público, não em face do duodécimo repassado
mensalmente pelo poder executivo ao legislativo, mas em face de
inúmeras vantagens que os novos mandatários haverão de ter, caso
façam parte da base governista. São possibilidades! Uma coisa é
importante que todos saibam, Formosa poderá ter uma composição legislativa de 19 vereadores a partir do ano de 2021, pois, já
nesta eleição, os eleitores poderão ir às urnas em 04 de outubro,
para elegerem 19 candidatos aos cargos de vereadores na Câmara
Municipal, elevando dos atuais 17 para 19 vereadores. Isso poderá
acontecer porque segundo o último censo demográfico realizado
pelo IBGE (Instituto de Brasileiro de Geografia e Estatística) no
ano de 2019, Formosa tem uma população de 121.617 habitantes,
superando os 120.000 mil, previstos no artigo 29, inciso IV, alínea
“f” da Constituição Federal de 1988. A esse respeito, a Constituição
do Estado de Goiás no artigo 67, § 1º, estabelece que o número de
vereadores, guarda proporcionalidade com a população do município, conforme a regra prevista na Constituição Federal acima
mostrada.
Assim, o legislador local, atendo a tais preceitos constitucionais e ao § 2º do artigo 16 da Lei Orgânica de Formosa, cujo
texto atual foi estabelecido pela Emenda à Lei Orgânica nº 20/2012,
prevendo que “a Câmara Municipal de Formosa será composta pelo
número máximo de vereadores estabelecido nos termos do Inciso IV
do Art. 29 da Constituição Federal para cada legislatura, devendo
o Presidente da Câmara informar ao Juiz Eleitoral, até o dia 30 de
maio do ano da Eleição Municipal, o recenseamento ou estimativa
do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, obtida
do ano anterior ao da eleição municipal”. Desse modo, para que
nós, eleitores formosenses, possamos eleger 19 vereadores nesta
eleição, pelo texto da atual da Lei Orgânica, somente necessitaremos que o presidente da Câmara Municipal de vereadores informe
ao Juiz Eleitoral o recenciamento de 2019, realizado em Formosa
pelo IBGE, caso contrário, a Câmara Municipal continuará com
os atuais 17 vereadores. Diante desse cenário, antes de se concluir
pelo aumento no número de vereadores, seria importante indagar
a real necessidade de mais dois vereadores na Câmara Municipal,
mesmo existindo previsão legal, haja vista o impacto financeiro nos
cofres públicos, seja, direta ou indiretamente, principalmente pelo
atual momento de dificuldades econômicas vivida pelo povo brasileiro e em Formosa a situação não é diferente. Deve-se considerar
inclusive o momento de exceção pelo qual atualmente passamos,
que as regras de prevenção estabelecidas pelo poder público têm
impactado diretamente a condição de vida das pessoas, desemprego,
fechamento de empresas e outras agruras vividas pela população.
Portanto, seria de extrema importância para a população que os
legisladores entendam o verdadeiro sentido da regra prevista no
artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal que diz: “Todo
o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes
eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. É momento
de reflexão e os mandatários políticos devem ter sensibilidade para
entender o anseio popular.
Por: Leoson Carlos Rodrigues
OAB/GO 32.885 – OAB/DF 37.897
Advogado. Analista Jurídico. Comentarista Político.
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. Presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da
OAB/GO, subseção Formosa/GO.
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d atendimento

Grupo SLC oficializa criação de instituto e doa
R$ 170 mil para três secretarias de Saúde da região

O

Grupo SLC, que
controla a SLC
Agrícola, uma das
maiores produtoras mundiais de
grãos e fibras, focada na produção
de algodão, soja e milho, e a SLC
Máquinas, concessionária de
máquinas agrícolas que atende
213 municípios do Rio Grande do
Sul, anuncia a criação do Instituto
SLC, braço social que terá como
propósito apoiar as comunidades
do entorno de suas operações em
iniciativas com foco prioritário
em educação. A primeira ação,
entretanto, será voltada ao contexto da saúde pública, devido à
necessidade de união de esforços
das organizações de todo país na
batalha contra a Covid-19. Diante
disso, o Instituto SLC está realizando a doação de R$ 1,6 milhão
para hospitais e secretarias de
saúde de 18 cidades brasileiras
para auxiliá-las na aquisição de
equipamentos médicos. O va-

d ???

Habronemose reduz o valor
comercial do cavalo e
impacta negativamente no
bem-estar desse animal

Empresa tem presença social

lor será dividido para atender
instituições de Porto Alegre,
Horizontina, Cruz Alta e Passo
Fundo (RS); Luís Eduardo Magalhães e Formosa do Rio Preto

(BA); Luziânia, Posse e São
Domingos (GO); Balsas (MA);
Costa Rica e Chapadão do Sul
(MS); Tangará da Serra, Sapezal
e Querência, Sinop e Diamanti-

no (MT) e Santa Filomena (PI).
Em Goiás, são R$ 170 mil em
doações, destinadas a três Secretarias de Saúde: em Luziânia,
Posse e São Domingos.

d valores

Cafés do Brasil ocupam quinto lugar no
ranking da receita bruta das lavouras
com R$ 26,6 bilhões em 2020

Soja se destaca em primeiro no faturamento com R$ 160 bi, milho em segundo - R$
76 bi, na sequência cana-de-açúcar - R$ 62 bi, algodão em quarto - R$ 42 bi

Produto consumido em todo o mundo

O Valor Bruto da Produção – VBP total das lavouras
brasileiras em 2020 deverá
atingir o montante de R$ 453,36
bilhões, valor que foi calculado
com base no volume produzido
e nos preços médios recebi-

d alento

dos pelos produtores dos 21
principais produtos agrícolas
pesquisados, tendo como referência dados e estimativas
agrícolas do mês de março do
corrente ano. Com base nos
dados desta pesquisa do VBP,

se for estabelecido um ranking
dos cinco produtos agrícolas,
exclusivamente das lavouras,
que apresentaram maior faturamento, constata-se o seguinte:
a soja figura em primeiro lugar,
com R$ 159,20 bilhões, que

equivalem a 35% do faturamento
total; em segundo, destaca-se o
milho, com R$ 76,17 bilhões,
receita que corresponde a 17%
do VBP total; em terceiro lugar
vem a cana-de-açúcar, com R$
62,02 bilhões de faturamento,
montante que equivale a 14%
da receita total apurada. Na
sequência deste ranking, em
quarto colocado, vem o algodão
herbáceo, cujo faturamento bruto
de suas lavouras está estimado
em R$ 42,03 bilhões, montante
que corresponde a 9,3% do VBP
nacional. E, na quinta colocação, destacam-se os Cafés do
Brasil com receita prevista de
R$ 26,62 bilhões, os quais equivalem a 5,9% do total que será
arrecadado com as lavouras em
2020. Os dados e números que
permitiram realizar esta análise,
ora em destaque, além de muitas
outras que também poderão ser
elaboradas sobre a performance
da produção e receita dos Cafés
do Brasil, foram obtidos do Valor
Bruto da Produção - VBP, estudo que é elaborado e divulgado
mensalmente pela Secretaria de
Política Agrícola – SPA, do Ministério da Agricultura Pecuária
e Abastecimento – Mapa.

Governo libera linhas de crédito
emergenciais para agricultores

O governo federal liberou
linhas de crédito emergenciais
para agricultores de pequeno a
médio porte enfrentarem a crise provocada pela pandemia
de coronavírus. Para os pequenos produtores foi disponibilizado um financiamento
com taxas de juros de 4,6% ao
ano, com limite de R$ 20 mil
por agricultor. Para os produtores de médio porte, os juros
serão de 6% ao ano com limite
de R$ 40 mil. Todas as linhas

permitem pagamento em até
3 anos. Já as cooperativas,
agroindústrias e cerealistas
terão financiamento para estocagem e para comercialização
do produto no valor máximo
de R$ 65 milhões por beneficiário. As taxas de juros vão
variar de 6% a 8%. As linhas
de crédito estarão disponíveis
até 30 de junho. Além disso,
haverá a prorrogação de empréstimos vigentes até o dia
15 de agosto.

Situação difícil

O valor comercial dos cavalos pode diminuir em até 30%
quando há registro de habronemose cutânea equina, de acordo com
observações feitas no campo. “Essa doença – também conhecida
como ferida de verão – prejudica o bem-estar dos animais, impede
que eles participem de provas e, se não controlada de forma rigorosa,
pode causar uma rápida disseminação por haras ou fazendas”, explica
a mestre em medicina veterinária Baity Leal, gerente da linha de
produtos para equinos da Ceva Saúde Animal. “O causador dessa
enfermidade é o Habronema sp, verme presente no estômago dos
cavalos, que é eliminado pelas fezes, sobre as quais pousam moscas. As moscas carregam o verme até pequenas lesões na pele do
animal”, complementa Baity. De acordo com a gerente de produtos
para equinos da Ceva, quando o verme carregado pelas moscas entra
em contato com pequenas feridas de pele, há uma reação local que
leva à formação de grandes feridas que não fecham. Inclusive esse é
o principal relato de quem cria cavalos e que já teve problemas com
habronemose. Essas feridas coçam e atraem cada vez mais moscas,
causando grande mal-estar aos cavalos. “Os equinos enfrentam
constantes desafios ambientais. Por isso, é comum sofrer lesões.
Só que esses pequenos ferimentos podem ser a porta para doenças
mais importantes, como a habronemose. O primeiro passo para
impedir o problema é vermifugar periodicamente todos os animais
da propriedade, quebrando o ciclo do parasita”, afirma a veterinária da Ceva. Como solução para esse primeiro pilar de atuação no
controle da habronemose na propriedade, a Ceva Saúde Animal
oferece Padock Plus NF, vermífugo de amplo espectro para equinos.
Em gel e com essência de maçã verde, auxilia no fornecimento ao
animal e é seguro para cavalos, muares (burros e mulas) e asininos
(jumentos). Cada seringa do produto é indicada para o tratamento
de até 600 quilos de peso vivo.

Animais e suas curas
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d dificuldade

Em São João d’Aliança e Posse Justiça suspende
flexibilização na abertura de comércio
A

Justiça da Comarca de
Alto Paraíso de Goiás,
deferiu parcialmente
pedidos do Ministério Público/MP e
suspendeu os efeitos de dois decretos
municipais editados pela prefeitura
de São João d’Aliança, nas partes
em que contrariam o decreto estadual
que define regras para funcionamento
de atividades econômicas durante a
pandemia da Covid-19. O município
também ficou proibido de editar
novos atos administrativos regulatórios em desconformidade com o
mesmo decreto estadual. Em caso
de descumprimento, foi estabelecida
multa diária de R$ 10 mil para a prefeita Débora Domingues Carvalhêdo
Barros e R$ 50 mil ao município.
O MP destacou que o município de
São João d’Aliança editou decreto
municipal flexibilizando as regras de
funcionamento de estabelecimentos
comerciais, “sem qualquer base
científica e estrutura na saúde”. O
promotor de Justiça, responsável pela
denúncia explica que na cidade quase
tudo estava permitido, uma vez que
fica às margens da GO-118 e sem estrutura no sistema de saúde”, afirmou.
Segundo ele, a nota técnica editada
pela secretaria municipal de Saúde
para embasar os decretos municipais
não apresentou nenhuma evidência
científica que fundamentasse o afrouxamento das medidas. A informação
técnica complementar, divulgada
após a publicação dos decretos, de
acordo com o promotor, deixa clara

d situação

Morte e casos de contaminação na região
Em campos belos cidade com menos de 20 mil habitantes
foram confirmados 6 casos e um óbito

Centro da cidade paralisou

a vulnerabilidade do município. O
integrante do MP, afirmou também
que não há informações sobre a
existência de kits para testes rápidos
no município, não estão sendo realizadas barreiras sanitárias e a estrutura
hospitalar dispõem de apenas um
leito de retaguarda, com ventilador,
monitor, bomba de infusão, desfibrilador e todo o material necessário
para o atendimento e estabilização do
paciente com Covid-19. “O decreto
estadual exige que qualquer flexibilização seja fundamentada em nota
técnica da autoridade sanitária local,
respaldada em avaliação de risco
epidemiológico diário das ameaças e
vulnerabilidades, o que não foi feito”,
destacou o promotor.
PREFEITA- Débora Domingues explicou que por conta da peculiaridade do município, decidiu pela
flexibilização de algumas atividades
comerciais, desde que fossem obser-

dprojeto

Wesley Oliveira deixa
presidência do sindicato
rural para ser candidato a
prefeito de Campos Belos

Deputado José Mário e Wesley. Parceria

O presidente do Sindicato
Rural de Campos Belos, Wesley
Oliveira, filiado ao Partido Liberal/
PL, deverá mesmo ser um dos candidatos a prefeito. Para concorrer
nas eleições desse ano, deverá se
descompatibilizar do cargo que ocupa desde 2017. À frente do sindicato
nos últimos quatro anos, Wesley,
explica que a instituição realizou
62 cursos gratuitos e certificados, realizados em parceria com o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural/
SENAR-GO, como solda elétrica,
operação e manutenção de motosserra, derivados de leite, pilotagem
de drone, manejo de pastagens e
outros, além de palestras, assistência, suporte técnico e leilões. Foram
2.488 cestas básicas arrecadadas e
distribuídas à população carente a
partir das ações realizadas pelo sindicato como os ingressos solidários
e show de manobras. Wesley lembra
que foram destinados ao município,
para a secretaria de Saúde o valor
de R$ 150 mil, por meio de emenda
parlamentar do deputado federal e
presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás/ Faeg,
José Mário Schreiner, atendendo a
um pedido feito por ele e depositado
pelo Governo Federal diretamente
na conta da prefeitura em julho de
2019. Durante a sua passagem pelo
sindicato, houve a evolução da exposição agropecuária, em negócios,
leilões e shows de nível nacional,
como: Humberto e Ronaldo, Mano

Walter, Naiara Azevedo, Bruno &
Marrone, entre outros. Em 2019 a
empresa responsável, não realizou
o show do domingo e abandonou
o evento, contudo, o presidente do
sindicato, realizou o show de Xand
Aviões no mesmo ano, no mês de
outubro, considerado por muitos o
melhor show da história de Campos
Belos, honrando o nome da entidade
e da população.
AÇÕES - Reformas dos banheiros, estrutura física, construção
do posto de coleta de água, entrada
do parque de exposições, com o
“peão montado no boi”, dando
uma identidade visual à instituição.
Uma das maiores ações sociais
já realizadas na região o projeto
“Campo Saúde”, parceria entre Faeg
e sindicato nos anos de 2018, 2019
e 2020, proporcionou atendimento
médico e serviços gratuitos para a
população rural e urbana. Com a
participação de aproximadamente
100 voluntários o evento atendeu
quase duas mil pessoas em cada ano,
somando 8.128 procedimentos (Clinico Geral, Cardiologia, Oftalmologia, Urologia, Dermatologia, PSA,
emissão de identidade e CPF, etc.),
fornecendo ainda café da manhã e
almoço aos atendidos. De acordo
com Wesley, o maior mérito de sua
gestão à frente do Sindicato Rural
de Campos Belos, foi a integração
do meio rural do município entre a
sociedade urbana com os pequenos
produtores.

vadas as normas sanitárias. Disse
que o MP ingressou com ação civil
pública e o juiz da comarca concedeu
liminar, obrigando a revogação do
decreto que permitia a flexibilização.
Ela afirma que sob pena de multa
diária, não teve outra opção, senão
cumprir a decisão judicial. Em Posse,
acolhendo pedido em ação proposta
pelo Ministério Público de Goiás o
juiz Pedro Henrique Guarda Dias
determinou que o município adeque
imediatamente o decreto municipal
ao decreto estadual, deixando de
definir regras menos rígidas que a
norma do Estado, tendo em vista
a atual falta de base científica para
isso.

Autoridades de saúde do município de Campos Belos confirmaram
o primeiro caso de Covid-19, com
morte, de um morador da cidade. A
vítima, um idoso de 74 anos, ficou
por mais de 20 dias internado no
Hospital de Urgências de Goiânia,
em virtude de outra doença pré-existente, também no sistema respiratório. Após a alta, voltou para Campos
Belos, tornou a passar mal três dias
após seu retorno, foi socorrido, mas
não resistiu às complicações e morreu após uma crise respiratória aguda
grave. A confirmação veio com a
equipe médica local, que mandou
coletas de substâncias extraída da
vítima para exame em laboratório de
Goiânia que confirmou com o teste
positivo. Após a morte, conforme
boletim divulgado pela Vigilância
Epidemiológica, no dia 05 de maio
o município contabilizava 34 casos
notificados da doença, 7 suspeitos,

Casos assustam população

21 descartados, 6 confirmados e
1 óbito.
ALVORADA DO NORTE – A
prefeitura confirmou um caso de coronavírus de uma pessoa que esteve
na cidade. Segundo informações,
trata-se de uma mulher de 65 anos,
que passou mal e procurou a unidade de saúde da cidade. A mulher

tem parentes em Alvorada do Norte
e reside no Distrito Federal. Um dia
após confirmar o caso, autoridades
de saúde do município informaram
que em um segundo teste, essa
mesma pessoa apresentou resultado
negativo. Em Formosa, oficialmente só 6 casos e suspeitas de mortes
até o fechamento dessa edição.
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d trabalho

Pesados investimentos em
Cabeceiras mudam sua realidade

Prefeito “Tuta” pede aos vereadores e a população que ajudem na fiscalização das obras. Ele explica que todo cidadão quer que os
investimentos sejam bem aplicados e que possam servir aos moradores. E diz que agora também é hora de fazer vídeos e publicar.

Prédio será reformado

S

Portal de entrada e ciclovia

ão várias frentes de
trabalho nas zonas
urbana e rural. O prefeito Everton Francisco de Matos/PDT o “Tuta”, que exerce
seu primeiro mandato, explica
que o volume de obras acontece
agora por conta da liberação de
recursos e da condição do município ter atingido a regularidade
fiscal. Cabeceiras é hoje um dos
pouquíssimos municípios da
região, que tem suas certidões
todas negativas e em dias com
o Tesouro Nacional e fornecedores. “Tuta” enumera uma
série de realizações que irão,
depois de prontas, transformar a
realidade da cidade e melhorar a
vida das pessoas. Hoje pode se
ver nas ruas investimentos na

“Ciclovia do Romeiro”, quase
pronta, faltando apenas a iluminação em seus 3 quilômetros
de extensão, ligando o Povoado
Lagoa ao Centro da cidade. Os
investimentos da prefeitura hoje
são os maiores de sua história,
como as obras de construção
de galerias de águas pluviais na
Avenida Tamareira, que também receberá a pavimentação
asfáltica.
VALORIZAÇÃO - Recapeamento de seis ruas, calcadas com pedra no Centro, nas
imediações da igreja, melhoria
que já está aprovada e com o
dinheiro disponibilizado. Pavimentação de pontas de ruas
no Bairro Nova República, em
andamento e com máquinas e

homens já trabalhando. “Tuta”
destaca que para a realização dessa obra no bairro, foi
importante a participação do
empresário Marino Colpo, que
intermediou, junto ao então
deputado federal, Alexandre
Baldy, que viabilizou o recurso.
Além disso, o prefeito anuncia a
reforma do prédio da prefeitura,
construção de meio fio, calçadas
e asfalto no Povoado Lagoa.
Reconstrução de estradas nos
assentamentos Divisa Verde e
Lagoa das Pedras e a limpeza
que está em andamento, de 5.5
hectares para a construção do
aterro sanitário definitivo, que
irá tirar de vez o lixão a céu
aberto nas proximidades do
Setor Enis Machado.

Manilhas chegam para a avenida

Asfalto, meio fio e calcadas
Avenida Tamareira mudará

Mudanças em todo setor

Investimentos em infraestrutura

Aterro sanitário sai do papel

Ruas de pedra receberão asfalto

Melhoramentos no centro

Atendimentos na zona rural

Melhorias no Nova República
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Saneago só cortará água de
residências a partir de 30 de junho
A

empresa Saneamento de
Goiás S/A/Saneago, informou que prorrogou até o dia 30 de junho
deste ano a suspensão do
corte de fornecimento de
água por inadimplemento de unidades consumidoras. Com a medida, a
empresa acata solicitação
feita pelos ministérios públicos estadual e federal,
para que não efetuasse os
cortes por atraso no paga-

mento das faturas, considerando que os efeitos da
pandemia do novo coronavírus continuam. Para o
Ministério Público, diante
do teor de decretos, que
dispõe sobre a decretação
de situação de emergência
na saúde pública no Estado de Goiás, a manutenção
do fornecimento de água
tratada neste momento
é imprescindível para as
medidas profiláticas de
combate a Covid-19.

d decisão

Goiás prorroga prazo
para pagamento do
IPVA e licenciamento
Cortes suspensos e fornecimento mantido

d saúde

Dengue segue fazendo vítimas na região
Alivio para os proprietários

Por conta da crise em decorrência da pandemia do
novo coronavírus (Covida-19) em todo o mundo, o Governo de Goiás decidiu, entre outras medidas, prorrogar
o prazo para pagamento do Imposto sobre Propriedade
de Veículos Automotores /IPVA referente ao ano de 2020
e licenciamento. O Detran não cobrará juros do IPVA e
licenciamento e o pagamento pode ser feito a partir de
agosto, conforme tabela”. Confira:

Cidade é destaque em casos da doença

O município de Mambaí notificou 283 casos de
dengue em 2020, 69 deles
registrados nas últimas
quatro semanas. Os dados
são das Vigilâncias Epidemiológicas do Estado de
Goiás. Apesar de não ter
nenhum caso de óbito, os
números são preocupantes,
tanto que Mambaí que tem
8.680 habitantes aparece
na classificação de alto
FIGUEIREDO AGRONEGOCIOS LTDA, CNPJ:
24.692.083/0002-76, TORNA
PUBLICO QUE REQUEREU
À SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE E TURISMO DO
MUNICIPIO DE FORMOSA/
GO, A LICENÇA DE LIMPEZA DE PASTAGEM SEM
RENDIMENTO LENHOSO,
LOCALIZADO NA RODOVIA
GO 430, KM 15, FAZENDA
ASA BRANCA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE
FORMOSA/GO.

risco, no relatório da secretaria de saúde. Equipes
da saúde do município tem
feito visitas e monitorado
imóveis e lotes. Em março
o último relatório do sistema de registros de casos,
aponta que 2.062 imóveis

foram visitados por equipe
de epidemiologia do município. A cidade vizinha,
Damianópolis notificou 32
casos de dengue em 2020,
14 casos foram notificados
nas últimas quatro semanas, a situação também é

considerada de alto risco
para o município que tem
3.315 habitantes. Na região
as cidades de Cabeceiras,
Vila Boa e Sítio d`Abadia,
também estão no nível de
alto risco da população
adoecer por dengue.
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d ajuda

Entenda o socorro do Governo Federal aos municípios
e saiba quanto cada um em Goiás vai receber
Os 246 municípios goianos vão receber no total R$ 873.945.301,21 para compensar as perdas com a crise econômica e social

O

Senado aprovou em sessão
virtual na noite
do sábado, dia 2 de maio,
por unanimidade, o pacote
de R$ 120 bilhões de socorro aos estados e municípios
na crise do coronavírus,
sendo R$ 60 bilhões de
repasse direto para o caixa
de governadores e prefeitos

em um período de 4 meses.
A expectativa é que, após a
sanção do presidente Jair
Bolsonaro, os municípios
possam receber a primeira
parcela dos valores ainda
na segunda semana de
maio. Pelo texto, são R$ 60
bilhões de repasses diretos.
Desse total, R$ 10 bilhões
irão para o combate ao

coronavírus, nas ações de
saúde - R$ 7 bilhões para
estados e R$ 3 bilhões para
as cidades (distribuídos de
acordo com a população)
Os R$ 50 bilhões restantes
para uso livre, a fim de
garantir o funcionamento
da máquina com a perda
de ICMS (estadual) e ISS
(municipal), tiveram alte-

ração na reta final antes da
votação. Antes, previa-se
que metade ficaria para
estados e metade, municípios. Com a mudança, feita
por meio de uma emenda
do senador Eduardo Braga
(MDB-AM), o rateio do
bolo financeiro ficou em
60% para estados e 40%
para os municípios.

QUANTO RECEBE CADA MUNICÍPIO EM GOIÁS:

d controle

TRE/GO tem novos presidente e vice

Vice da corte eleitoral do Estado, Luiz Eduardo passou pela Comarca de Campos Belos
Em sessão solene transmitida ao vivo pelo YouTube no
dia 30 de abril, os desembargadores Leandro Crispim e Luiz
Eduardo de Sousa tomaram
posse no Tribunal Regional
Eleitoral de Goiás/TRE/GO
nos cargos de presidente e
de vice-presidente cumulado
com corregedor regional eleitoral, respectivamente. Eles
comandarão o órgão no biênio
2020/2022. Os membros da

Corte Eleitoral participaram
do evento presencialmente e
por videoconferência, medida
necessária considerando a pandemia do novo coronavírus. Já
como vice-presidente e corregedor eleitoral, desembargador Luiz Eduardo de Souza
falou da honra em assumir o
cargo neste momento e que
não se admitirá práticas deletérias de política estratificada
no egoísmo, tampouco haverá

espaço para a corrupção e
desonestidade”, ressaltou.
Luiz Eduardo, entrou para a
magistratura em 1981, atuando
nas comarcas de Campos Belos, Crixás, Cidade de Goiás
e Goiânia. O novo presidente
do TRE/GO, desembargador
Leandro Crispim, destacou ter
ciência da complexidade dos
desafios que enfrentará e convocou toda a Justiça Eleitoral
do Estado para trabalhar em

unidade. Crispim condenou
os ataques recentes à lisura do
processo eleitoral e afirmou
que “o sistema eletrônico de
votação consagra a regra máxima de liberdade, que deve
permear o processo de escolha
do eleitor.” Disse também que
“Estaremos atentos ao escopo
de garantir a legitimidade dos
pleitos, coibindo com a rigidez
necessária as tentativas de corromper a vontade do eleitor.

Luiz Eduardo e Leandro Crispim
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Em Brasília empresário Paulo Octavio
constrói e doa escola pública
A Escola Classe JK recebe 960 alunos em uma das regiões mais pobres do Distrito Federal

O

Descerramento da placa

d solidariedade

Empresários do Bem:
doações espontâneas de
cestas básicas ajudam
milhares de pessoas
Além de alimentos, iniciativa de pessoas
em Formosa distribui água mineral,
águas sanitárias e kits de higiene como
álcool gel e máscaras

Produtos atendem famílias em todos os bairros

O desejo de empresários
em ajudar a população mais
carente durante o enfrentamento
a Covid-19, resulta em doações
contabilizando resultados positivos. Um desses empresários
em Formosa o casal D’Artagnan
Costamilan e Angelita Rosso, já
beneficiaram, através da doação
a pessoas e órgãos públicos,
como a prefeitura, por meio de
sua ação social um grande número de famílias. As ações, explica
D’Artagnan, fazem parte de um
esforço para amenizar a triste
situação vivida por pessoas nesse
momento, quando até mesmo,
em muitos casos o trabalho está
sendo impedido. Diante disso,
explica, a distribuição de itens de
necessidade básica contribui. A
iniciativa que está oferecendo reforço no combate ao coronavírus,
causador da doença Covid-19,

deverá continuar até o final desse
ano com atendimentos, principalmente na periferia da cidade.
A doação de kits de higiene,
mostra a importância desses
cuidados. “Sabonete, sabão em
barra, detergente líquido, papel
higiênico, água sanitária, creme
dental e gel são alguns dos itens
que compõem as cestas entregues
em todos os bairros da cidade.

Governo do Distrito Federal recebeu
como doação a Escola Classe Juscelino Kubitschek, no Sol Nascente, erguida
pela construtora PaulOOctavio. Primeira da região, a unidade pública passou a receber
960 alunos em dois turnos, com
ensino Infantil e Fundamental
em local carente e com cerca
de 90 mil habitantes. Erguida
com modernas técnicas de
engenharia, conta com equipamentos de ponta para atender
aos alunos e à comunidade.
São 16 salas de aula, todas com
solário, e possui instalações
especiais para classes de artes,
leitura, informática e música;
cozinha experimental para aulas de culinária; sala de vídeo;
brinquedoteca; reprografia;
laboratório de ciências; e espaço multiuso. A escola tem
também um ginásio poliesportivo coberto, com vestiários e
instalações sanitárias, e três
pátios, dois deles descobertos
e revestidos com pisos emborrachados, além de anfiteatro,
castelo d’água e duchas internas. Os professores e a direção
da escola contam com ampla
área de administração, com
arquivo e salas de descanso, de
reuniões, de apoio à aprendizagem e unidades para diretora e
vice-diretora, além da secretaria da unidade, localizada logo
na entrada. Os banheiros para
alunos e mestres são adapta-

dos também para pessoas com
deficiência e nas salas infantis
os sanitários utilizados foram
os projetados para crianças. A
escola conta ainda com uma
cozinha industrial montada,
salão de refeições coberto e um
espaço para o plantio de uma
pequena horta. A iluminação é
toda em LED e há estacionamento interno com 40 vagas.
Os pisos utilizados nas áreas
comuns são de granitina, com
alta durabilidade. Para evitar
acúmulo de água e inundações
em caso de chuva forte, a unidade foi equipada com tanque
de retardo de águas pluviais,
que proporciona um escoamento mais adequado. As obras
que começaram em setembro
de 2018, empregando 136
operários a um custo de R$ 20
milhões, foram integralmente
pagas pela Paulo Octavio.

Prédio novo e moderno

Pronto para a frequência

Vice-governador do DF, Paco Britto e Paulo Octavio

