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n eleição

Os dois pré-candidatos a prefeito de Formosa
mais bem pontuados nas pesquisas até aqui

O prefeito Gustavo Marques/Podemos e o vereador
Wenner Patrick/Avante, chegam ao mês de julho, vivendo
momentos antagônicos e de
preparo para a disputa do dia
15 de novembro. Gustavo que
busca na Justiça Eleitoral a
solução de um problema, que

segundo afirma, se trata de uma
interpretação de datas quanto a
sua filiação partidária, segue no
páreo e trabalhando. Wenner,
por sua vez, prepara sua estrutura para a campanha a partir do
dia 27 de setembro, afirmando
que os problemas estão em todos os setores da vida pública.

n necessidade

Prefeito de Alto Paraíso com
covid precisa publicar dados
de gastos com pandemia
no site da prefeitura

Wenner. Estruturação da campanha

Gustavo. Decisão da Justiça

n decisão

Prefeito Felipe é afastado pela Câmara de Vila Boa
Denúncias graves contra a administração motivou decisão da maioria dos vereadores

Martinho. Exigência simples e obrigatória
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n realidade

Prefeitura de Alvorada do
Norte desenvolve maior
volume de obras da região

A Câmara de vereadores
de Vila Boa, afastou na manhã
do dia 14 de julho o prefeito
Felipe Alves Santana, pelo
prazo de 90 dias. Por seis
votos a três o Legislativo local, presidido pelo vereador
Edison João da Silva, decidiu
pela medida autorizada por Lei
Orgânica do município, para
que sejam apuradas uma série
de denúncias gravíssimas de
improbidade administrativa,
praticadas pelo prefeito e
membros de sua administraPágina 6
ção.

Felipe, afastado e Carlos Alberto, vice assumiu

n finalmente

n momento

Novo acesso ao maior setor da cidade
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Provocação ao juiz e promotor
eleitoral da 11ª zona

n ações

Arraias é referência regional
no combate ao coronavírus
Obras em pleno vapor

DNIT inicia obras de
melhorias da
BR-020 em Formosa
Campanha precisa de ajustes
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n despreparo

Alto número dos casos de COVID
em Campos Belos teria sido
causado por insensatez do prefeito
e seu secretário de saúde

n providências
Estrutura eficiente e funcionando

Página 4

Página 9

n eleição

Em Cabeceiras prefeito
“Tuta” recebe apoio da
classe produtora

Secretário trabalhando e atento

Saúde de Teresina
enfrenta pandemia com
investimentos e trabalho
Dirigente sindical e prefeito
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Solução

Os dois mineiros que estão agora na Comarca de Formosa, já
começaram a mostrar o que significa a união entre Justiça e Ministério Público. O juiz Rodrigo Victor Foureaux Soares (foto 1), natural de
Belo Horizonte e o promotor de Justiça, Douglas Roberto Ribeiro de
Magalhaes Chegury (foto 2), natural de Patos de Minas, são esperanças para o formosense no que se refere a fazer justiça. Rodrigo que
já foi tenente da PM de Minas e Douglas, agente da Policia Federal
e delegado da Policia Civil no DF, sabem bem como conduzir a lei e
como enfrentar o crime e o criminoso.

Mãos

Em meio à pandemia, algumas empresas e entidades mostram
suas faces sociais. Alguns exemplos de ajuda a quem precisa estão
registrados. Uma delas, veio da Associação Brasileira de Produtores
de Grãos/Abrasgrãos, entidade nacional, com sede em Formosa e que
entregou a termo de doação, máscaras de boa qualidade aos internos
do Lar São Vicente. Outro exemplo, nesse inverno e por mais um ano,
as doações de cobertores, feita pelo casal D`Artagnan e Angelita, do
Condomínio Santa Felicidade.

Branco

Passado um mês de administração da Organização Social Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento/ IMED, no Hospital de
Formosa a situação estrutural não adiantou e nem atrasou. Ainda não
foram cumpridos nada do que foi prometido pelo governo do Estado,
que é o atual dono do hospital.

Cheque

A decisão apressada e tresloucada dos vereadores e da prefeitura, em passar a maior obra pública do município para as mãos de
Ronaldo Caiado e Ernesto Roller, foi um dos mais irresponsáveis e
incompetentes atos da história do município.

Vistas

Não se sabe. Ou sabe, onde vereadores de Formosa como
“Mundinho”, “Carlinhos” “Nema” e outros, estão conseguindo
tanta cesta básica para doar para eleitores. O promotor eleitoral
da comarca, Lucas Danilo, já está a par dos benefícios que esses
candidatos à reeleição, estão promovendo nesse período de précampanha.

Distorção

O policial Hernany Bueno, está aplicando na política de Formosa,
métodos nada democráticos e alheios aos da boa convivência com
o contraditório. Ele vem usando táticas mais conhecidas no mundo
do crime, como a ameaça e a intimidação. O ainda pré-candidato,
com contas desaprovadas em dois tribunais da Justiça Eleitoral, tem
ameaçado eleitores formosenses com queixas na polícia e ações,
por simplesmente dizerem a verdade. Hernany deve ser o próximo
a desistir da candidatura.

Contaminação

Diante das dissimulações e enganações do ex-candidato a deputado estadual, Hernany, seu partido o Solidariedade, se enfraquece
e principalmente, enfraquece todos os pré-candidatos a vereador.

Necessário

Ruina

O lojista de Formosa ainda não entendeu que a população,
em sua maioria é a favor do lockdown (confinamento). Os números
no município e na região são preocupantes quanto aos casos de
covid. As entidades de representação, principalmente do comércio,
não conseguiram influenciar na decisão do prefeito de fechar tudo.
O amadorismo e despreparo de algumas entidades de Formosa é
vitamina para a classe política se fortalecer, diante do caos social,
comercial e político do município.

Desagrado

O prefeito Gustavo Marques, que hoje é a pessoa em Formosa
que mais “apanha” nas redes sociais, junto com o governador. E
não só nas redes, mas nas ruas nos “bate papos”, tem dado uma
de mineiro. Enquanto isso, sentado na cadeira mais importante
do município, vem trabalhando e já ultrapassou em muito o fraco
desempenho de seu antecessor, Ernesto Roller.

Previsão

Wenner Patrick o vereador, que reúne o maior número de partidos em torno de sua pré-candidatura a prefeito, terá que administrar
alguns possíveis problemas. Com o grande número de candidatos a
vereador e vereadora em sua chapa, aguarda-se o comportamento
desses pré-candidatos.

Construído na administração do ex-prefeito, Victor de Araújo
Filho, entre 1993 e 1996, ainda hoje o hospital, agora regional é o
maior investimento público na área social de Formosa. A passagem
censurável do ex-prefeito Ernesto Roller pela prefeitura e a omissão
do deputado estadual “Tião Caroço” e toda classe política local, fez
com que o formosense, acabasse perdendo um dos seus maiores
patrimônios para o governo descontrolado de Caiado.

O IMED, pelo que já apresentou em Formosa e nas cidades onde
administra hospitais em Goiás e outros estados, mais parece uma
“caixa preta” de informações. Em Formosa as reclamações e o grau
de insatisfação da população com relação aos serviços apresentados
no hospital, mostram bem o seu desempenho.

A pandemia da covid em Formosa deve chegar a números assustadores, podendo ultrapassar os mil casos de pessoas contaminadas, até
o final de setembro. Sem UTIs e várias outras estruturas hospitalares,
Formosa continua sofrendo principalmente com o mal do descaso.

A delegada
de Policia Civil,
titular da delegacia da Mulher de Formosa,
está afastada
do cargo, obedecendo o que
determina a legislação eleitoral. Fernanda
Lima (foto), deverá mesmo ser
candidata. Agora, candidata a
que? Vereadora? Prefeita ou
vice-prefeita?
O fato é, que
dentro do seu
partido, o Solidariedade é ela,
quem tem o perfil mais consistente para unir
e representar
alguém.

Ocioso

Com as eleições transferidas para o dia 15 de novembro desse
ano o tempo de pré-campanha e da campanha em si, aumentou em
mais de 30 dias. Com isso, tem muito candidato sem saber o que
fazer com tanto tempo para correr atrás do voto.

Mira

Desde abril desse ano, quando começaram as dificuldades por
conta da pandemia do coronavírus o deputado estadual, eleito por
Formosa, “Tião Caroço”, não deu mais as caras na cidade que o elegeu.
Os interesses do deputado, não estão em Formosa e passam longe
dos lares formosenses. Para muitos, da cidade onde nasceu, o que
“Tião” quer mesmo são apenas os votos.

Investimento

O que interessa nesse momento para “Tião” é o desenvolvimento
do porto de Luiz Alves, distrito de São Miguel do Araguaia, município
no extremo Norte do Estado, que deu a ele apenas 1.228 votos e
onde tem um sítio pesqueiro. Sobre os 13.415 votos que recebeu de
Formosa na eleição de 2018, o deputado deixa de lado as dificuldades
e o atraso dos distritos do Bezerra, JK e Santa Rosa.

Na Diocese de
Formosa, com 34
paróquias, espalhadas por 23 municípios
da região e cerca de
400 mil habitantes,
atualmente comanda
um bispo que tem veia
política. Adair José Guimarães (foto), goiano
de Mara Rosa, tem comentado, sempre que
pode o comportamento e atuação de prefeitos e vereadores. Nos
sermões, dom Adair,
fala dos desleixos das
autoridades públicas
com a sociedade e
principalmente com os
mais pobres.

Sombras

Os dois nomes de Formosa em Goiânia, Tião e Ernesto, desapareceram da cidade. Ernesto, totalmente enfraquecido no cargo de
secretário de Governo de Ronaldo Caiado, chega ao ponto de sair e
entrar em Formosa só nas madrugadas, para que ninguém o veja.

Esclarecimento

Anemia

A grande decepção até aqui nestas eleições é sem dúvidas Cacildo
Ramos e o seu PSL. Ele foi o primeiro, entre todos os pré-candidatos
a prefeito de Formosa - cerca de 12 a se lançarem - a dizer que seria
candidato. Sem fôlego político e despreocupado com o partido que o
acolheu, acabou morrendo na praia.

A vereadora Roberta Brito, eleita em 2016, principalmente
com o apoio da delegada de polícia, Fernanda Lima, além de se
enfraquecer politicamente por conta do medíocre mandato que
exerce, deixou de ter o apoio da doutora. Roberta segue à risca a
situação dos demais vereadores, que se mostram alheios às causas
populares e de representação no município.

Barbeiragem

Patinando

Registro

Verdade

Sumiço

Nado

Nunca é demais relembrar. O maior escândalo da história legislativa de Formosa - a prisão do ex-presidente da câmara, Edmundo
Dourado - mostrou várias faces desse poder. Uma delas o grau de
comprometimento de todos os 16 vereadores em torno das atividades desta pessoa, que virou réu na Justiça. A prisão de Edmundo,
sua libertação e a volta, saído diretamente da cadeia para ocupar
de novo o cargo de presidente da Câmara de Formosa, foi algo que
jamais será esquecido.

Contradição

Hernany que tinha sua mulher em cargo de chefia no GDF, viu no
início de julho a exoneração da esposa. Ele, que continua no conforto
do Ministério da Justiça, sem saber o que é de fato enfrentar as ruas
e a criminalidade, deve começar a enfrentar problemas, assim que a
sua candidatura a qualquer cargo for impugnada na Justiça Eleitoral.
Questão de tempo, uma reviravolta na vida política e profissional do
sargento. Hernany, que para todos, diz que a sua vida é pública e
que sempre foi pautada na ética, verdade e transparência, não aceita
contestações, principalmente quando confrontado pelo fato de que o
registro de sua candidatura não se sustenta.

A palavra certa nesse caso é “escafedeu-se”. O ex-pré-candidato
a prefeito do ex-prefeito Itamar Barreto, Rafael Saad, anoiteceu e
não amanheceu na cena política de Formosa. Ele passou a figurar
na lista dos desistentes ao cargo.

Homilias

De fato o partido de Formosa, que se mostrou mais desgovernado
e mal dirigido, desde o início - a partir da eleição do seu ex-líder maior,
Bolsonaro é o PSL. Jogado nas mãos de pessoas que ninguém vê, ninguém conhece e ninguém sabe, não souberam liderar. Deu no que deu,
chegando na reta final do processo, se viu abandonado e sem rumo.

Karma

Isolado e evitado o ex-prefeito de Formosa, Ernesto Roller, começa
a viver o pior dos momentos em sua vida. Sem trânsito no Governo do
Estado e indesejado no Palácio das Esmeradas e no Centro Administrativo Pedro Ludovico Teixeira, Ernesto, ficou por mais de um mês
em Formosa, sem que quase ninguém soubesse.

Irmandade

Itamar Barreto que era o presidente do PSD formosense, passou para Rafael a presidência do partido. Com o sumiço do neto de
José Saad da disputa, Itamar se viu em uma saia justa, em precisar
reaver a presidência de forma tempestuosa.

Plataforma

Mutreta

Tem presidente de partido político em Formosa tentando vender
por dinheiro seu apoio a A e a B. vergonhoso, uma vez que os interesses
do município ficam para depois e o que vale agora é encher os bolsos.

Camuflagem

Manobra

Nestas eleições em Formosa, devem sair, de todos os partidos
aptos a participarem do pleito, algo em torno de 250 candidatos a
vereador e vereadora. Não são todos os partidos habilitados a participar dessa eleição, que conseguirão lançar nomes.

Rota

O pré-candidato a prefeito, Heli Dourado é o que mais tem crescido
nas pesquisas eleitorais até aqui. Habilidoso e com cartas na manga
o advogado está atrás apenas do prefeito Gustavo e do vereador
Wenner. Uma aliança partidária entre o MDB e o Avante não está
descartada e pode acontecer já a partir de agosto. Wernner e Heli,
poderão caminhar juntos. Heli que nessa pré-campanha, não diz, foi
o vice-prefeito no primeiro mandato de Jair de Paiva.

O Partido Progressista/PP, dominado em Formosa pelo deputado estadual ausente, “Tião Caroço”, continua perdido, sem saber o
que fazer e correndo o risco de se apagar de vez no cenário político
local. O presidente da sigla no Estado, Alexandre Balby, que se
mudou para São Paulo e pensa em ser candidato ao Senado em
2022, deve estar decepcionado com o desempenho e a morosidade
do seu PP em Formosa.

Situação

A eleição ainda não chegou e já faz vítimas. Entre elas duas
desistências e vários enfraquecimentos. Em março, cerca de 12
homens, mostraram o desejo de disputar. A maioria sem mesmo ter
votos para se eleger vereador. No caso do PSD e PSL as desistências
foram meio parecidas com a história do marido traído que sempre
é o último a saber. Nesse caso o partido foi o último que soube.

Diretora de Redação/Editora: Luci Cordeiro DRT/MS 469
Assessoria Jurídica: Leoson Carlos Rodrigues

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.

Acúmulo

No Brasil apenas 3 estados ainda mantêm o tão desnecessário
Tribunal de Contas dos Municípios/TCM: Bahia, Pará e Goiás. Nos
demais existem somente o Tribunal de Contas dos Estados/TCE, que
em Goiás também existe.

Atrasos

Com mais de 8 ex-secretários fichas sujas, Itamar Barreto/PSD,
vem fazendo reuniões e cogitando ser novamente candidato a prefeito de Formosa. O TCM-GO, colocou na sua lista dos fichas sujas,
sete ex-secretários de Itamar: Rafael Barros, Rodrigo Faleiro, Rodrigo
da Natividade, Marcelo Magalhães, Aline Pedroso, Maria Aparecida
e Argentina Martins, vice prefeita. Eduardo de Paiva, vereador e exsecretário de Transportes, que não apareceu na lista negra do TCM
é réu em ação de improbidade na comarca. Todos eles estiveram na
administração de Barreto.

Cobrança

Sumiu de vez a promotora de Justiça Andréa Barcelos, responsável
pela promotoria que defende o patrimônio público, ou seja, fiscaliza
o trabalho e a esperteza de políticos com mandatos. Ela, que continua morando em Brasília, teria, se estivesse atenta ao cotidiano de
Formosa, muito trabalho em sua mesa.

SUCURSAL
Rua Rui Barbosa, quadra 12- Lote 10B- Setor Aeroporto
Campos Belos/GO
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A difícil situação de Ernesto Roller
dentro e fora do Governo de Goiás

m dezembro de
2018, quando renunciou ao cargo de prefeito de Formosa, após receber
nas urnas 38.915 votos, contra
os 10.876 de Rodrigo Lacerda,
o ex-prefeito Ernesto Roller saiu
da prefeitura afirmando que a
sua ida para Goiânia seria para
direcionar recursos e ações para
Formosa. Até naquele dezembro, boa parcela da população
formosense ainda acreditava nas
palavras de Ernesto, já que em
2016 o principal argumento durante a sua campanha eleitoral,
foi dizer que estava preparado
para administrar e que seria o
melhor prefeito da história do
município. A ida tempestuosa do
ex-prefeito para o cargo de secretário de Governo no mandato
do governador Ronaldo Caiado,
acabou se transformando, no
final do primeiro ano em um fias-

co tanto para Ernesto, como para
Caiado e também o formosense.
Sem poder canalizar benefícios
para a sua cidade por conta da
fraca atuação e presença dentro
do governo, Ernesto acabou
caindo no ostracismo administrativo e viu o seu maior inimigo,
“Tião Caroço” tomar conta do
poder estadual em Formosa,
indicando seus protegidos para
cargos em órgãos do Estado na
cidade. Apesar de também não
beneficiar em nada Formosa e o
formosense, o deputado “Tião”,
acabou por se tornar mais forte
do que Ernesto dentro do governo. Ernesto, que ainda ocupa o
cargo de secretário, sem poder
de decidir nada, tem que suportar
a humilhação de não fazer parte
das decisões e ter que se recolher a uma sala modesta e sem
interlocução com secretários,
presidentes de órgãos e até mes-

Ernesto, situação complicada

n rolo

Enfraquecido com decisões da Justiça em
Goiânia e Brasília Hernany Bueno vai enfrentar
sérios problemas para manter sua candidatura
A farsa acabou e as mentiras precisam ser esclarecidas pelo
policial pré-candidato a prefeito de Formosa que continua
enganando seu partido e ameaçando as pessoas

Mesmo com todas as provas
contra e o fato de saber que irá
enfrentar muitos problemas no
registro de sua candidatura para
disputar as eleições desse ano
o sargento da Polícia Militar
de Goiás, Hernany Bueno de
Araújo, utiliza as redes sociais
e mais recentemente uma emissora de rádio da cidade, para
dizer que está tudo bem e que
não tem pendência na Justiça
e nenhuma possibilidade de ter
seu registro (se registrar) de
candidato a prefeito de Formosa
impugnado. O mais grave é que

Hernany passou a enganar os
companheiros de seu partido o
Solidariedade, sempre afirmando ser pré-candidato e que a
desaprovação da sua prestação
de contas eleitorais, não irá
gerar nenhuma possibilidade de
impedimento, já que a sua “vida
é pública e sempre foi pautada na
ética, verdade e transparência”.
A verdade não é essa, uma vez
que o Tribunal Superior Eleitoral/TSE, acaba de resolver a vida
política de Hernany. Ele, por
conta das desaprovações de suas
contas de campanha a deputado

NOVAS DATAS DO CALENDÁRIO
ELEITORAL
- ELEIÇÕES 2020
O Congresso Nacional aprovou proposta de emenda à Constitui-

ção que altera as datas do calendário eleitoral deste ano em razão da
pandemia do novo coronavírus. O calendário inicial, definido pelo
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em dezembro do ano passado,
previa o primeiro turno em 4 de outubro, e o segundo, em 25 de
outubro. A PEC aprovada pelo Congresso adia o primeiro turno para
15 de novembro, e o segundo, para 29 de novembro.

mo com o próprio governador.
Para piorar a situação, Ernesto
que não está fora, mas também
não está dentro do governo é alvo
de investigações do Ministério
Público, por conta da sua passagem desastrosa e nebulosa pela
Prefeitura de Formosa.
ESCONDERIJO – No mês
de junho o ainda secretário de
Governo do Estado, em situação
ainda não explicada, teve que
ficar por quase 40 dias recolhido
em sua casa no Jardim Califórnia em Formosa, de onde não
saiu e nem teve compromissos
públicos. Ernesto que mora
numa casa, também alvo de
investigação, por conta de seu
envolvimento com a Casa do
Construtor, alvo de operação do
Ministério Público e da polícia
em 2019, ficou isolado por mais
de um mês, sem que nenhum
resultado positivo pudesse ser

Bueno, apesar de não admitir, terá
muitos problemas

estadual em 2018, terá o seu registro de candidatura contestado
e deverá ser impugnado, o que
causa grande insegurança para os
candidatos de seu partido e para o
eleitor. Em quarto lugar, segundo
todos os levantamentos de opinião pública, Hernany, precisa dizer a verdade, ou seja. Que suas
contas foram reprovadas pela
Justiça Eleitoral, logo na primeira
campanha política que participou
e que isso faz dele um candidato
sem segurança jurídica e confiabilidade para receber o voto do
eleitor de Formosa. Logo após a
desaprovação de suas contas no
Tribunal Regional Eleitoral/TRE,
Hernany, passou a ameaçar e a
intimidar membros da imprensa
de Formosa, por terem tornado
público as decisões da Justiça,
de torná-lo um ficha suja. As
ameaças do pré-candidato são
de registro de queixa na Polícia
Civil, e de dizer ser membro da
inteligência da Policia Militar de
Goiás e por isso, segundo diz,
saber de tudo. Hernany, para
muitos, deveria trabalhar com
a verdade, e expor a sua real
situação a respeito dos cheques
para pessoas da sua família e
entre outros assuntos a suposta
manutenção de uma camionete.

apresentado por ele. Ernesto pelo
que apresenta, passou a ser um
estorvo para o governo e para
o município de Formosa, uma
vez que, como representante
local em Goiânia não colaborou
e não apresenta soluções para
os muitos problemas que ocasionou como prefeito e para os
problemas históricos, deixados
por prefeitos anteriores. A expectativa da população é a de
que o ex-prefeito, explique na
Justiça, assim que for exonerado oficialmente do cargo em
Goiânia, as muitas suspeitas e
denúncias que pairam sobre ele,
inclusive as mais recentes, de
que estaria comandando todo
o processo de transferência do
Hospital de Formosa para o
Instituto de Medicina Estudos e
Desenvolvimento/Imed, em uma
transação que envolve mais de 22
milhões de reais.

n política

Vereador Genedir agora no PP afirma
estar satisfeito com novo partido

Após presidir e militar por
cerca de três anos no Partido
Democratas/DEM, período em
que recebeu vários convites para
integrar outras siglas partidárias
o vereador formosense, Genedir Ribas, se filou neste ano ao
Partido Progressista/PP. Com
bom relacionamento em todos
os partidos o vereador afirma que
a sua opção pelo PP, aconteceu
por conta do seu alinhamento
político e pela oportunidade
de contribuir de forma ativa
no processo de construção e de
reforma política nos âmbitos
municipal, estadual e federal.
Genedir explica que na sua ida
para o Progressista, “Buscou

Genedir. Satisfeito no PP

um partido que compactuasse
com os valores e princípios que
carrega” e que por uma série de
motivos, está muito satisfeito
com a escolha que fez. Ele se diz

agradecido às muitas lideranças
e autoridades que construíram
com a sua nova filiação, como o
deputado “Tião Caroço”, o presidente municipal, Paulo Araújo o
“Paulinho do Banco do Brasil”; o
ex presidente do PP local, “Alexandre Moró” e o ex-prefeito de
Formosa Pedro Ivo, que segundo
ele, foram fundamentais neste
processo de mudança. “A direção à frente do PP, são pessoas
que trabalham para valorizar os
filiados e estimular o ingresso de
novas lideranças que demonstram comprometimento com o
projeto do partido, que busca a
união e o bem para Formosa”,
esclarece Genedir.

n avaliação

A lista do TCM-GO de fichas sujas
desse ano em Formosa

Argentina. Ex-vice inelegível

Na lista negra do Tribunal
de Contas dos Municípios de
Goiás/TCM-GO, com contas
julgadas irregulares e portanto
fichas sujas e impossibilitados
de concorrerem a cargos públicos, estão 17 pessoas. Entre
elas: Ione Magalhaes Antonini,
ex-secretária de Educação do
ex-prefeito, Pedro Ivo e mulher
do pré-candidato a prefeito pelo

Rafael. Vereador com impedimento

PT, Jorge Antonine. Rafael de
Almeida Barros, ex-secretário
de Educação do ex-prefeito,
Itamar Barreto e atual vereador;
Rodrigo Cesar Faleiro Lacerda,
ex-secretário de Saúde de Itamar
Barreto e ex-candidato a prefeito
de Formosa, nas eleições de
2016. E também, Iron Pereira
da Mota, Sebastião Moreira dos
Santos, Pedro Ivo de Campos

Faria, Abílio de Siqueira Filho,
Rodrigo Melo da Natividade,
Marcelo Pedro Ribeiro de Magalhaes, Abimael da Silva Rocha,
Jozinelio Severino Teixeira,
Lady Aguiar Rochado Rosario,
Bruno Jorge Opa Mota, Aline
Pedroso de Oliveira, Sivoneide
Patriota de Araújo Moura, Maria
Aparecida Ribeiro dos Santos e
Argentina Martins da Silva.

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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DNIT inicia obras com 12 km
da BR-020 em Formosa

d finalmente

Os serviços começam pela duplicação e viaduto no trevo da Lagoa Feia na Avenida Brasília

O

Trevo da Lagoa Feia recebe melhorias

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes/DNIT, iniciou as obras
do que chama de adequação de
capacidade da plataforma, melhorias e eliminação de pontos
críticos na BR-020/GO em Formosa. Os serviços estão sendo

realizados no trecho entre a divisa de Goiás e Distrito Federal
até a balança rodoviária, ao lado
do posto desativado da Policia
Rodoviária Federal, com 12
quilômetros de extensão. As
obras são para duplicação de
todo o trecho e a construção de
vias marginais, além da cons-

Acesso dois com intenso tráfego

trução de viadutos e trincheiras
nos cruzamentos de acesso à
Formosa. A construção do viaduto da BR-020 na entrada 2
na Avenida Brasília, já está em
andamento e recebeu a visita
do superintendência regional
do DNIT no Estado de Goiás
e no Distrito Federal, Volnei

Vieira de Freitas, que afirmou
a importância da obra, que
depois de pronta, vai permitir
uma maior segurança para o
tráfego na região, preservando
vidas e garantindo mais conforto a motoristas e pedestres que
passam por ali. Outro ganho
relevante para o município é

a geração de empregos, com o
compromisso das empresas que
realizam a obra para que empreguem o maior número possível
de formosenses. O viaduto e
a duplicação que está há anos
sendo esperada e discutida por
seguidos prefeitos e deputados
federais, tem o objetivo de sepa-

rar o tráfego de longa distância,
com carreatas e outros veículos
pesados, do urbano e garantir
mais segurança aos usuários da
rodovia. A BR-020/GO faz a
ligação da região Centro-Oeste
com a região Nordeste do país e
tem tráfego intenso de veículos
leves e de carga.

d melhorias

d covid 19

Se aproxima de 500 o Formosa vê progresso na área de iluminação pública
número de casos em
Formosa com 7 mortes

O Estado de Goiás registrou até o dia 14 de julho, 37.333 casos
de coronavírus, com 880 mortes, de acordo com os dados fornecidos pela secretaria estadual de Saúde. Os números mostram que
a doença se espalhou assustadoramente com maior velocidade no
território goiano com relação ao mês de junho. Em Formosa, um
dos mais populosos municípios do Estado, segundo o boletim divulgado na página especial criada pela prefeitura, para divulgação
de dados relativos à pandemia de Covid-19 os números registrados
no dia 14 de julho chegam a marca de 1529 notificações com 439
casos confirmados. Destes, 155 pessoas estão curadas, 1 pessoa
permanece hospitalizada. Foram detectados 178 casos por teste
rápido e 261 casos através de exame laboratorial, 277 pessoas
permanecem em isolamento domiciliar. A atualização do boletim
foi divulgada na quarta-feira, dia 14 às 20h.

A cidade de F ormos a
passa por uma revolução no
quesito iluminação pública
com várias frentes de trabalho espalhadas pelo Centro e
bairros. Na Saída Sul, na região circunvizinha à rodoviária e Mata da Bica, no Setor
Bosque, mais uma das etapas

do processo de modernização
do Parque Municipal Mata
da Bica foi concluída com a
revitalização da iluminação
na praça externa do parque,
que passa a oferecer maior
segurança e comodidade
para as pessoas que utilizam
o local. Por outro lado a

Secretária fazendo as entregas

primeira-dama de Formosa
e secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho,
Caroline Marques Cichetti
Koehler, repassou para os
funcionários lotados no departamento de serviços em
iluminação, kits completos de
uniforme e equipamentos de

proteção. Pela primeira vez,
em muitos anos a Prefeitura
de Formosa entrega aos servidores da iluminação pública
municipal, equipamentos
como luvas, capacete e botas
para que possam exercer suas
funções com mais segurança
e qualidade.

Novos ambientes noturnos no local

d cuidado

Pias móveis para limpeza de mãos instaladas nas ruas
Movimentação intensa do comércio

Inovação com pias portáteis

Em parceria com o Ministério Público do Trabalho/MPT,
Governo de Goiás, por meio da
secretaria de Desenvolvimento Social e prefeitura, foram

instalados no centro da cidade
lavatórios de mão em pontos de
grande circulação de pessoas nos
espaços públicos.Com a instalação das pias, está sendo realizado

Estrutura nas ruas e públicas

o abastecimento contínuo de
sabão líquido para a higienização
das mãos, garantindo o pleno
funcionamento de todas elas.
Esta ação faz parte do projeto

“Banho Sagrado”, que além da
capital, instalou outros 20 lavatórios em cidades do Entorno
do Distrito Federal e da Região
Metropolitana de Goiânia.
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Operação tem como alvo
comandante da 11º CRPM

MP e Policia Civil cumpriram mandados. Oficial
indicado por Ernesto Roller para comando de
Formosa e região é acusado por suspeita de
improbidade. Raiza diz que não cometeu nenhum
crime e que tudo não passa de retaliação
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d momento

Provocaçãoaojuizepromotor
eleitoral da 11ª zona
A falta de ética na pré-campanha é uma realidade que ninguém quer na campanha

Raiza. Indicação de Ernesto Roller em Formosa

O juiz da Vara de Fazendas Públicas da Comarca de Formosa,
Rodrigo Victor Foureaux Soares, autorizou no dia 10 de julho a
operação “Arca de Noé”, que cumpriu mandados de busca e apreensão, após investigações desenvolvidas pelo Ministério Público de
Goiás/MP-GO, por meio da 5º Promotoria de Justiça, de controle
externo da atividade policial. Segundo informações da assessoria
de imprensa do MP-GO as investigações apontaram a prática de
improbidade administrativa por parte do tenente coronel, comandante do 11º Comando Regional de Policia Militar, Luiz Antônio
Raiza, que está sendo acusado do uso ilegal da estrutura da PM,
sob seu comando, para benefício pessoal e econômico. Ainda
segundo a denúncia do MP, em um dos casos levantados, Raiza,
valendo-se de sua condição de oficial, solicitou de fazendeiro da
região mais de 3 toneladas de insumos para alimentação de gado,
que foi transportado do município de São João d’Aliança até Formosa com escolta de viatura da polícia militar e posteriormente
até sua fazenda. Nesse caso de improbidade administrativa, para
o MP o acusado contou com o auxílio de um suposto contraventor que chefia o jogo do bicho na região, Luiz Jesus Cerutti, com
quem o comandante manteria negócios. Os mandados de busca
foram cumpridos na casa e chácara de Cerutti, onde as equipes
apreenderam documentos, computadores e duas armas de fogo.
Pela posse ilegal das armas o investigado foi preso em flagrante e
conduzido à delegacia de polícia. Na informação repassada pelo
MP, simultaneamente foram “estouradas” oito bancas de jogo do
bicho em Formosa, com apreensão de farto material da jogatina. A
operação foi coordenada pelo promotor de Justiça, Douglas Chegury
e pelo delegado de Polícia Civil, José Antônio Sena e contou com
o apoio do centro de inteligência do MP e do grupo de operações
especiais da Polícia Civil. Caso sejam condenados pela prática de
improbidade administrativa, os envolvidos estão sujeitos a perda
do cargo público, suspensão dos direitos políticos e pagamento de
multa. As investigações terão prosseguimento para identificar outros
envolvidos no esquema.

d falsidade

Ex-policial expulsa da
PM é acusada de criar e
repercutir notícias falsas
contra pessoas de Formosa

U

m ingrediente que
está em falta na
política de Formosa e regional, será essencial nas
eleições municipais deste ano.
Trata-se da ética. Todos a defendem e se apresentam como
seus defensores, mas na prática, porém, são raros os candidatos que têm se valido dela no
exercício da política. Em Formosa e cidades da região, onde
esse jornal circula, ainda nesse
período de pré-campanha, já
estão sendo vistos ataques de
toda a ordem contra a dignidade, honra, moral e até famílias.
Pelo tamanho e quantidade de
eleitores e candidatos, Formosa
está à frente no quesito “Falta
de Ética”. Sede de comarca e
de zona eleitoral (11ª) com juiz
e promotor eleitoral residentes
a cidade vem assistindo a um
verdadeiro festival de baixarias, proporcionadas, a bem da
verdade, por pessoas desacreditadas na sociedade, mas que
incomodam e empobrecem o

espetáculo democrático da eleição em tempos de Facebook,
WhatsApp e outros aplicativos.
Este texto não se refere apenas
à ética exigida de qualquer
ocupante de um cargo público
que, por lidar com o dinheiro
do povo, deveria cumprir suas
obrigações com um zelo acima
de qualquer suspeita. A ética
em foco, aqui, é a ética que
guiará as ações de cada candidato na disputa eleitoral de
2020. É ela que determinará
os instrumentos que cada um
utilizará para tentar conquistar
o eleitorado. Ela é o primeiro
passo: candidatos que não respeitam os adversários e que se
valem de expedientes desonestos para destruir os oponentes,
certamente não respeitarão
o eleitor, caso venham a ser
escolhidos.
SAFRA - Nesse momento, muitos são os pré-candidatos que intimamente, sabem
das suas limitações e impedimentos. São aqueles alvos de

inquéritos, réus, denunciados,
suspeitos, com contas de campanha recusadas e os fichas
sujas. Existem também aqueles
- ainda bem - que estão limpos
e prontos para uma disputa.
No meio de tudo isso, aqueles
que se julgam influenciadores e
que basta as eleições se aproximarem, começam a apresentar
dossiês, fotos e outros artifícios
com o único objetivo de enxovalhar a reputação desse ou
daquele candidato. Tem início
então, com esses personagens
obscuros da campanha, uma
chuva de denúncias sobre
irregularidades não necessariamente verdadeiras, que
normalmente têm como alvo os
candidatos mais bem colocados
nas pesquisas. Ninguém quer
saber se eles contêm notícias
requentadas nem se estão baseadas em documentos falsos ou
verdadeiros. O que interessa é
o estrago que a acusação pode
causar à reputação daquele que
se pretende atingir.

OS LUCAS - Lucas de
Mendonça Lagares, juiz eleitoral e Lucas Danilo Vaz Costa
Júnior, promotor eleitoral, vão
combater e responsabilizar
aqueles que usam das redes
sociais para atacar a honra das
pessoas e criar confusão social?
Os dois são os responsáveis por
todo o processo e condução
das eleições em novembro
deste ano. A classe política e
a imprensa profissional local,
esperam que a conduta pessoal
rígida e a seriedade empregada
por ambos em suas vidas e
cotidiano, sejam cobradas de
todos os postulantes aos cargos
eletivos desse ano. Por vários
motivos. Entre eles o fato de
se fazer e promover a Justiça
nas eleições e outro o fato
de que Formosa e região não
podem continuar a conviver
com classes “apequenadas” de
“politiqueiros”, que sempre
tiveram privilégios e benefícios
no Poder Público municipal e
estadual.

d auxílio

OAB de Formosa mantem visitas constantes aos presídios
O foco do momento é o enfrentamento à pandemia da COVID-19

Claudia. Atitudes criminalizadas

Depois de caluniar, ameaçar pessoas virtualmente e
presencialmente, se esconder
atrás de aplicativos de mensagens, enviar vídeos e áudios e
principalmente, levantar falso
testemunhos contra pessoas de
bem em Formosa a ex-policial
militar, Claudia Balbino de
Souza, expulsa da PM de
Goiás a bem da moralidade no
serviço público, agora é alvo
de ações cível e criminal na
Justiça da comarca. Cláudia há
tempos, vem se utilizando de
meios criminosos para atacar
pessoas, principalmente do
meio político. Sem escrúpulos
e utilizando linguajar chulo e
de baixo nível, ela é considerada uma pessoa complicada
e de difícil relacionamento,
desde que foi expulsa da força
policial. Ao criar e repercutir
notícias falsas, com claro in-

teresse de prejudicar empresários, jornalista e pré-candidato,
ela se enquadra em um tipo de
crime, altamente combatido
pela Polícia Civil, Ministério
Público e Justiça. Uma das
pessoas perseguidas pela ex-policial, vereador Wenner Patrick, foi vitima recentemente
de uma trama envolvendo fotos
pessoais dele e de sua mulher
a orientadora educacional,
Andréia Geisa. Nas fotos do
casal, amplamente explicada
por Andréia, Claudia, segundo,
Wenner, de forma maldosa e
inescrupulosa, utilizou as imagens para espalhar informação
falsa de que seria uma situação
de adultério, na tentativa de
envolver o vereador que é
pré-candidato a prefeito em
situação vexatória, de cunho
pessoal e de intriga familiar e
política.

A diretoria da OAB Subseção de Formosa, visitou no
final de junho o Presídio Regional de Formosa e realizou
reunião com a direção da unidade prisional para reafirmar
o papel indispensável da OAB
no enfrentamento à pandemia

da COVID-19. Segundo o
presidente da subseção, Marco Aurélio Basso de Matos
Azevedo é uma das funções
da entidade zelar pelo pleno
funcionamento do sistema
carcerário em qualquer situação, nesse caso, preservando

vidas. Durante a reunião, foi
decido que a diretoria da OAB
Subseção de Formosa, estará
semanalmente visitando todo
o sistema prisional local para
averiguar as condições dos detentos e dos agentes, bem como
o tratamento para com o advo-

Comissão OAB Formosa nas vistorias

gado no exercício da profissão.
Marco Aurélio, destaca que a
OAB está à serviço não apenas
do advogado, mas da sociedade
como um todo, operando em
concordância com os protocolos de segurança recomendados
pelas autoridades competentes.
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OS JOVENS PRECISAM DE
EDUCAÇÃO FILOSÓFICA
Os jovens precisam de educação filosófica porque vivem
imersos no mundo midiático. A
principal finalidade das mídias
sociais não é educar nem formar,
mas sim massificar e nivelar o
pensamento dos jovens. As mídias
publicam uma enorme quantidade
de informação e os jovens, por
sua vez, não conseguem refletir.
A filosofia é a ciência do pensamento reflexivo e crítico e, por
isso, revela-se como uma solução
importante para educar os jovens diante da excessiva informação
publicada no universo midiático. Os jovens necessitam de filosofia
também porque a meta principal dos programas televisivos não é a
verdade em si, mas sim a máxima audiência. Tais programas não
visam formar a consciência crítica dos jovens, mas sim aliená-la.
As telenovelas pregam a dissolução e o fim da família. Os reality
shows promovem diuturnamente a promiscuidade explícita. Alguns
programas religiosos anunciam a prosperidade horizontal sem
transcendência vertical e outros ensinam que a riqueza material
está acima de todas as coisas. Os «pobres de Javé» ofertam o que
não têm e não recebem o que esperam. A religião torna-se fruto
da subjetividade: desejos e sentimentos. A fé não é mais uma
«resposta» à Revelação (Jesus Cristo), mas sim um «show». As
«curas» resultam de toques mágicos à distância. As pregações são
heréticas e dicotômicas. Tanto a filosofia realista como a teologia
concebe a pessoa como «unidade substancial», constituída de corpo
e alma, e refuta a dicotomia, o curandeirismo, o hedonismo e o
sentimentalismo vigentes nas cearas religiosa, televisiva e virtual.
A filosofia não demoniza as mídias sociais nem a televisão em
si, mas sim questiona a incomensurável quantidade de informação
veiculada sem critério de verdade e sem considerar a urgente necessidade de formar a consciência crítica dos jovens. O universo
midiático pode ser formativo se os jovens estudarem filosofia.
A filosofia educa o pensamento sistemático e lógico dos jovens.
As literaturas best-sellers também invadem o mundo dos jovens,
mas não transmitem a verdade histórica porque a meta principal é
apenas vender de forma incomensurável. Os jovens precisam ler
cada vez mais a riquíssima Literatura Brasileira e principalmente
as obras filosóficas para discernir entre o verdadeiro e o falso
e distanciar das literaturas midiáticas, que são simplesmente o
produto final dos interesses editoriais impulsionados nas mídias
sociais e excessivamente divulgados nos programas televisivos. A
educação filosófica constitui a plenitude da vida dos jovens. Em
síntese, os jovens necessitam de filosofia para questionar o mundo
midiático e o universo religioso, ampliar a capacidade reflexiva,
educar o pensamento lógico, formar a consciência crítica e viver
melhor na sociedade demasiadamente informativa.
EROFILHO LOPES CARDOSO
Filósofo, Teólogo, Educador, Empreendedor, Escritor!

EFEITOS DA COVID-19
NAS ELEIÇÕES 2020
A PEC 18/2020 (Proposta de
Emenda à Constituição) aprovada
pelo Congresso Nacional e transformada na Emenda Constitucional
nº 107/2020, adiou, em razão da
pandemia da Covid-19 (coronavírus), as eleições municipais que
seriam realizadas em 04/10/2020
(primeiro turno) e em 25/10/2020
(segundo turno), alterando também o calendário eleitoral. Com
a vigência da referida Emenda à
Constituição, as eleições deverão
ser realizadas em 15/11/2020 (primeiro turno) e 29/11/2020 (segundo turno). Já as datas relacionadas com o calendário eleitoral ficaram
da seguinte forma: 11/08 – data final para que os pré-candidatos
apresentem ou participem de programas em emissoras de rádio e
televisão; 31/08 a 16/09 – período em que as convenções partidárias para escolhas dos candidatos e deliberações sobre coligações,
poderão ser realizadas; 26/09 – data limite para que os partidos e
coligações apresentem à Justiça Eleitoral o requerimento de registro
de seus candidatos, o início da propaganda eleitoral e a data a partir
da qual a Justiça Eleitoral poderá convocar os partidos políticos e
as emissoras de rádio e de televisão para elaboração do plano de
mídia; 27/10 – data para que os partidos políticos, as coligações e
os candidatos, obrigatoriamente, divulguem o relatório contendo a
discriminação das transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, os recursos em dinheiro
e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados; 15/12 – prazo final para que os partidos políticos, coligações
e candidatos, prestem contas à Justiça Eleitoral; Os demais prazos
passam a ter como data de referência o dia da realização do primeiro
turno da eleição, a exemplo da desincompatibilização de servidores
públicos que serão candidatos; 18/12 – prazo fatal para a diplomação pela Justiça Eleitoral dos candidatos eleitos em todo o País.
Importante dizer que a Emenda à Constituição nº 107/2020, trouxe
uma previsão inovadora e importante, autorizando aos partidos
políticos a realização das convenções e reuniões para a escolhas
de seus candidatos por meio virtual, inclusive para definição dos
critérios para a distribuição dos recursos do fundo eleitoral. Diante
disso, é bom ressaltar que, a prorrogação das eleições e do calendário
eleitoral ao estabelecer um marco histórico na democracia brasileira,
que demonstra o seu amadurecimento, certamente soou como algo
positivo para alguns pré-candidatos, mas para outros, pode não ter
sido tão positivo assim, pois o período de pré-campanha foi dilatado,
gerando várias possibilidades e situações que, positivo ou não, poderá proporcionar uma mudança de planejamento na pré-campanha
e nas estratégias políticas dos pré-candidatos. Por fim, o importante
é que todos entendam o momento excepcional pelo qual passamos
e com resiliência e união de todos, possamos superar os grandes
desafios impostos pela pandemia nesse ano eleitoral.
Leoson Carlos Rodrigues Advogado
Analista Jurídico e Político

d anulação

Câmara de Vila Boa afasta prefeito
e cassa mandato de vereador
Felipe Santana fica 90 dias afastado para apuração de graves denúncias. Tanto o
vereador como o prefeito se tornam alvo de investigação do Ministério Público

A Câmara de vereadores de
Vila Boa, afastou na manhã do
dia 14 de julho o prefeito Felipe
Alves Santana, pelo prazo de
90 dias. No seu lugar, assumiu
o vice-prefeito, Carlos Alberto
Ribeiro de Moura. Este é o
segundo afastamento realizado
pela câmara em menos de um
mês. Em junho o mandato
do vereador Carlos Henrique
Ribeiro da Costa foi cassado.
Em sessão plenária, realizada
na segunda quinzena de junho
a Câmara Municipal de Vila
Boa, cassou por 6 votos a 3 o
mandato do vereador Carlos
Henrique Ribeiro da Costa, por
quebra de decoro parlamentar.
Carlos é acusado de obtenção de
vantagens ilícitas, incompatível
com o cargo. Entre as denúncias
apresentadas, está o recebimento ilegal de diária pelo Executivo municipal; participação

ilegal em leilão, não autorizado
pelo Legislativo, quando adquiriu um veículo público da
prefeitura, através de sua filha;
recebimento de parcela de terra
no Projeto de Assentamento
Estrela da Manhã; recebimento
ilegal de rescisão trabalhista,
paga pela prefeitura e entre
outros ilícitos, interferência em
processo licitatório do Executivo. O ex-vereador responde
ainda na Justiça da comarca,
processo pelo crime de peculato. Após a cassação de Carlos
Henrique a câmara empossou o
primeiro suplente de vereador,
Leandro Francisco Lopes, que
ocupa a vaga do ex-vereador
envolvido em denúncias e crimes comprovados. Segundo o
presidente da câmara, Edison
João da Silva, ao vereador
cassado, foi proporcionado o
contraditório e ampla defesa,

Edison João. Presidente

Carlos Henrique. Cassado

em todos as fases do processo,
e na sessão de julgamento,
Carlos pode falar por 2 horas
para se defender, e fazer suas
alegações finais. Mesmo assim a

maioria dos 9 vereadores votou
pelo afastamento definitivo e
pela anulação do mandato de
Carlos, que agora vira alvo do
Ministério Público e da Justiça.
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AgroBrasília 2020 teve formato digital
com transmissão pela Internet
N

Presidente da AgroBrasília, Ronaldo Triacca e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina

este ano, a Feira
Internacional dos
Cerrados/AgroBrasília, teve formato digital e contou com a participação de 22
centros de pesquisa da Embrapa.
O evento foi transmitido por uma
plataforma on-line que reuniu
personalidades e especialistas do
agro e pela qual os expositores
puderam entrar em contato direto
com os visitantes. A abertura da
feira aconteceu em um evento
com transmissão ao vivo, no dia
6 de julho, com a presença da ministra da Agricultura Teresa Cris-

d equinocultura

Suplementação nutricional de qualidade é
essencial para equinos de alta performance

Pelagem brilhante e casco
em boa qualidade no cavalo são
sinônimos de equino saudável,
sendo indicativos relevantes em
termos de saúde. “Essas características são desejadas em qualquer animal, mas principalmente
nos de esporte e lazer, pois são
extremamente importantes para
provas de performance e longas
cavalgadas”, explica Antonio
Coutinho, gerente de produtos
para equinos da Vetoquinol®
Saúde Animal, proprietária da
linha Equistro®, líder mundial
em suplementação nutricional
para equinos. Além de boa suplementação, a nutrição adequada,
composta por ração balanceada
e adequada à atividade dos ani-

mais, e a água de boa qualidade
são fundamentais para equinos
bonitos, com boa pelagem, cascos firmes e bom desempenho.
Outro fator de alta relevância é
ter à disposição capim ou feno de
excelente qualidade e alta digestibilidade, pois fornece nutrientes e
vitaminas que também ajudam a
manter a alta qualidade de pelo,
pele e cascos. “Quando o animal,
por algum ou vários motivos,
perde performance, demorando a
se recuperar após exercícios, é o
momento de avaliar a saúde deste
animal e neste momento características como pelo e pele, o casco
e o peso são bons indicadores.
Pelagem sem brilho, casco opaco
e redução do peso são fatores

Animais sadios com boa alimentação e cuidados

claros de que o animal necessita
de suplementação ou algo em sua

dieta precisa ser revisto”, destaca
Antônio Coutinho.

d riqueza

Agronegócio é responsável por 85,1% das exportações goianas
Entre os itens com maior destaque estão a carne bovina, soja e o açúcar com 259,1%
de crescimento. China, Hong Kong, Egito, Marrocos, Índia, Argélia, Venezuela,
Estados Unidos e Canadá são os principais destinos dos produtos

Volume de vendas para o exterior alto

Com mais de US$ 648,647
milhões em exportações no mês
de junho e início de julho, o
agronegócio fechou o período
de 30 dias sendo responsável por
85,1% de tudo o que foi exportado por Goiás. O valor também
é 60,5% maior do que o volume
registrado no mês de junho de
2019. O crescimento se deve à
soja, carne bovina e açúcar. A
China continua sendo o principal
destino das exportações goianas.
Em todo o Brasil, as exportações

do agro somaram mais de US$
10,169 bilhões, representando
56,8% das exportações totais e
24,5% de crescimento em relação a junho do ano passado. A
análise foi feita pela Secretaria
de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Seapa,
com base nos dados divulgados
pelo Ministério da Economia.
No acumulado do ano, ou seja,
no primeiro semestre de 2020,
o agronegócio corresponde a
80,9% das exportações totais,

com mais de US$ 3,230 bilhões,
resultando em um incremento de
28,7% em relação aos seis primeiros meses do ano passado. Já
no Brasil, as exportações do agro
somaram mais de US$ 51,623
bilhões, representando 50,8% do
total exportado pelo País e 9,6%
de crescimento em relação ao
mesmo período do ano passado.
PRODUTOS - O complexo
soja foi responsável por 68,49%
das exportações do agro no mês
de junho, com valor em negócios superior a US$ 444,247
milhões. O principal destino
foi a China, que recebeu 66,9%
do que foi exportado. No caso
da carne bovina, foram mais
de US$ 109,758 milhões, com
16,92% das exportações goianas
do agronegócio. Os principais
países foram China, Hong Kong
e Egito. Outra área que registrou crescimento foi de açúcar.
O valor em comercialização
foi superior aos US$ 34,072
milhões, ou seja, 5,25% das
exportações do agro no Estado.
Os principais importadores

foram Marrocos, Índia, Argélia,
Venezuela, Estados Unidos e
Canadá. Mas a principal evolução se deu no mês de junho. O
açúcar registrou crescimento de
259,1% no valor exportado, se
comparado ao mesmo período
de 2019. O número saltou de
US$9,489 milhões, em junho do
ano passado, para US$ 34,072
milhões em junho de 2020. O
secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
Antônio Carlos de Souza Lima
Neto, enfatiza que os dados
refletem o excelente momento
do agronegócio goiano, que tem
registrado resultados impressionantes na safra, Produto Interno
Bruto (PIB) e Valor Bruto da
Produção (VBP) Agropecuária.
“O crescimento das exportações
do agro é mais um reflexo do
trabalho desenvolvido tanto no
campo para estimular o aumento
da produção e da produtividade,
quanto nas negociações internacionais, com foco em abrir e ampliar mercados para os produtos
goianos”. Disse.

d realidade

Combater as “fake news” no agronegócio é necessário

O acesso fácil à informação
é um benefício da era digital,
porém, com ele traz consigo um
dos maiores problemas da comunicação atual: as Fake News. As
notícias falsas costumam ter rápida
disseminação e normalmente estão
relacionadas a sensacionalismo ou
causas particulares. Nesse cenário, os veículos e comunicadores
com credibilidade vêm ganhando
espaço e representatividade em
todos os setores, inclusive no
agronegócio. “Diariamente muitos
conteúdos sobre o agronegócio

são divulgados nos meios digitais
principalmente nas redes sociais,
ambiente que tem crescido significativamente nos últimos anos.
São conteúdos produzidos por
profissionais que se identificam
com o setor, como produtores
rurais, pesquisadores, lideranças
de empresas, entidades do agro
e jornalistas especializados nesta
temática. No agronegócio, são
muitos profissionais engajados em
melhorar a comunicação com a
divulgação de informação de qualidade e relevante sobre inovações,

Notícias falsas comprometem os negócios

tendências de consumo, macroeconomia, digitalização, sustentabilidade e muitos outros”, diz Daniela

Ferreroni, diretora da Associação
Brasileira de Marketing Rural e
Agronegócio/ABMRA.

tina; do presidente da Embrapa
Celso Moretti; do presidente
da Coopa-DF José Guilherme
Brenner e do coordenador da
AgroBrasília Ronaldo Triacca.
A programação, que começou
no dia 6 de julho e seguiu até o
dia 10, incluiu três lançamentos
da Embrapa. No dia 7 de julho,
em evento ao vivo, pelo canal
da Embrapa no YouTube foram
lançados a cenoura BRS Paranoá, cultivar com ótima produtividade e qualidade de raízes
e indicada especialmente para
sistemas orgânicos, e o curso
on-line para produção de Plantas
Alimentícias não Convencionais
(PANCs) para consumo doméstico. O terceiro lançamento foi
o Tambaplus, método de análise
genética do tambaqui que indica
se os peixes são puros ou híbridos (fruto de cruzamento com
outras espécies) e se possuem
grau de parentesco entre si.
Essas informações são importantes para reduzir perdas de
produtividade pelos criadores.
DIGITAL - A feira que

tradicionalmente acontece no
mês de maio se renovou e
neste ano aconteceu em versão
totalmente digital, permitindo
o acesso de produtores, agricultores e representantes das
cadeias produtivas a diversas
tecnologias. A programação foi
totalmente gratuita com acesso
à plataforma pelo celular, computador ou tablet. Mesmo em
versão digital, o evento manteve
atividades dinâmicas, como
leilões e debates com mais de
130 expositores. Os visitantes
puderam acompanhar as atividades da feira, navegar pelos
estandes, conhecendo produtos
e serviços e entrar em contato
direto com os expositores, tudo
por meio da plataforma on-line,
que fez a conexão entre o campo
e as tecnologias.
Serviço:
Agrobrasília
digital.agrobrasilia.com.br
www.embrapa.br/
agrobrasilia-2020

Sistemas de
compostagem doméstica
Nátila Arnold
Engenheira Ambiental
Que o Covid-19 mudou a
rotina da maioria das pessoas
é fato, mas a quarentena não
precisa ser um período de
ociosidade. Pelo contrário,
essa fase está aí para mostrar
as infinitas possibilidades do
que se pode fazer em casa nas
horas vagas e também uma
oportunidade para retomar
projetos antigos, conviver
mais em família, cuidar de si
mesmo e das relações interpessoais em geral. Estabelecer uma rotina durante a quarentena
diminui a ociosidade e ajuda a combater a ansiedade. Como
exemplos de atividades, pode-se pensar no cuidado com a alimentação. Produzir alimento em casa é uma oportunidade de
contato com a natureza, consumir alimentos saudáveis, gerar
produtos orgânicos sem agrotóxicos e, claro, uma possível fonte
de economia. Um grande aliado na produção desses alimentos
e também na redução de resíduos orgânicos é a compostagem,
que é o estímulo do processo de decomposição de materiais orgânicos de origem vegetal (restos de alimentos) e animal (palhas
e estercos) com a finalidade de obter um excelente fertilizante
natural, rico em substâncias e nutrientes minerais, onde após a
fermentação natural, é aplicado ao solo para favorecer o crescimento das plantas. O processo de compostagem é relativamente
simples, mas é importante contatar um profissional da área ou
pesquisar fontes seguras antes de iniciar, pois vários fatores
influenciam no processo como um todo, e qualquer excesso de
aplicação nas plantas e alimentos podem danificar as mesmas
ou até matá-las. Normalmente, o sistema de composteira é feito
com 3 caixas ou baldes que se encaixam um em cima do outro,
onde os dois superiores (caixas digestoras) recebem os materiais
orgânicos que são as minhocas, serragem grossa (não em pó) ou
folhas secas e os resíduos orgânicos, e o último (caixa ou balde
coletor) armazena o chorume que pode ser utilizado como fertilizante. Nas duas caixas digestoras, deve-se forrar com húmus de
minhocas, e diariamente adicionar os materiais orgânicos e em
cima adicionar a serragem ou folhas secas trituradas. A obtenção
do fertilizante pronto para uso depende da quantidade de resíduos na composteira, mas em média o processo é de 2 meses. A
composteira deve ficar em local arejado protegida do sol e chuva.
Para muitos a quarentena tem sido um período difícil, mas porque
não aproveitar este tempo a mais para criar hábitos saudáveis e
pensar mais nos detalhes como os cuidados com a saúde e, claro,
com o meio ambiente como um todo? Para mais informações,
consulte o material elaborado pela Embrapa em: https://www.
embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1033373/como-montar-uma-composteira-caseira
natilaarnold@gmail.com
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Prefeitura de Alvorada do Norte desenvolve
maior volume de obras da região

O

Nova entrada no Alvoradinha

município de Alvorada do Norte
vive um momento
administrativo positivo e de
destaque na região. A administração municipal, lidera uma
das mais consistentes agendas de trabalho do Nordeste
goiano, com várias obras em
andamento ao mesmo tempo.
Segundo os administradores a
gestão municipal vem driblando a acentuada crise e avança
na realização de benefícios,
melhorando a qualidade de
vida das pessoas com execução
de políticas públicas que estão
rendendo resultados positivos.
Em tempo de pandemia a equipe de trabalho vem executando
importantes ações de combate
e enfrentamento ao coronavírus, com priorização da área
de saúde, que tem recebido da

Nova unidade de saúde. Retomada

administração municipal nos
últimos anos e foco maior nos
últimos meses, investimentos
consistentes e necessários, com
aquisição de equipamentos
hospitalares como: aparelhos
de radiografia, ultrassonografia, respirador mecânico e outros. Frotas de veículos foram
renovadas com ambulâncias
UTI-móvel e de Atendimento
Móvel de Urgência/SAMU,
serviço que recebe a construção de sua base, para apoio
aos atendentes plantonistas.
Fazem parte das ações na saúde
também a reforma de posto de
saúde, por meio de emendas
parlamentares, destinadas pelo
deputado estadual, Iso Moreira e dos deputados federais,
Adriano do Baldy e Lucas Vergílio. A Prefeitura de Alvorada,
retomou as obras do Centro

Estruturação de espaços esportivos

Infraestrutura ampliada em várias ruas

Especializado de Reabilitação/
CER, que estavam paradas,
destinando mais de 3 milhões
de reais para essa nova unidade
de saúde, incluído neste valor,
um milhão de reais, destinados
pelo deputado Baldy e previsão
de inauguração para agosto
desse ano. Outro diferencial da
gestão municipal em Alvorada,
que vem ajudando a alavancar o
progresso é o modelo adminis-

trativo implantado, inserindo a
participação popular. Segundo
a assessoria de imprensa da prefeitura a cada obra implantada,
se configura a vontade popular.

d eleição

Em Cabeceiras prefeito “Tuta” recebe
o apoio da classe produtora

A inclusão do ex-prefeito Nadir na lista de “fichas sujas do TCM faz corrida
sucessória seguir com apenas dois candidatos com chances reais de disputa

d desenvolvimento

Conquistas recentes em Alvorada
amenizam momento difícil

Asfalto novo pela cidade

No período que compreende o final de junho e início de
julho a população assistiu por
meio da administração municipal o início de várias obras
e o recebimento de benefícios
que atendem a todos. Foram

entregues o empenho de um
ônibus para o transporte escolar
no valor de R$ 193 mil, além
da pavimentação asfáltica no
trevo de Alvoradinha, que passa
a proporcionar um novo acesso
da Rodovia BR-020 ao setor,

através da Avenida Coronel Joaquim Gomes e da Rua Alípio
Reis, melhorando as condições
de trafegabilidade e levando asfalto a várias ruas do local. Em
2018 a prefeitura havia assinado
convênio com o Ministério das
Cidades para a construção de
rede de água pluvial, pavimentação asfáltica, construção de
meio fio, calçadas e sinalização
de várias ruas nos setores Trevo,
Alvoradinha, Ipiranga, Novo Ipiranga e Nova Vila. A assessoria
da prefeitura informa que nesta
primeira etapa das obras trevo
está sendo beneficiado e que em
breve serão iniciadas as obras nos
demais setores.

d suspeitas

Instituto Lagos Rio que administra
a Policlínica de Posse é alvo de
operação do MP do Rio de Janeiro

O Ministério Público do
Rio de Janeiro/MPRJ deflagrou
operação contra dirigentes da Organização Social/OS dos Lagos
Rio por suspeita de desvios de
mais de R$ 9 milhões na gestão
de hospitais daquele Estado. A
OS também é responsável pela
gestão de unidades de Saúde em
Goiás, como a recém-inaugurada
Policlínica de Posse e o Hospital
de Campanha de Águas Lindas.
Além disso, o instituto foi selecionado para gerir as policlínicas
de Quirinópolis e Goianésia
e o Hospital de Campanha de
São Luiz de Montes Belos. A
Operação Pagão, deflagrada no
Rio, já prendeu quatro pessoas
e busca por outras três. Também
foram expedidos, pela Justiça
estadual, 14 mandados de busca
e apreensão contra 12 denunciados por organização criminosa,
peculato e lavagem de dinheiro.
Com a atuação da OS em Goiás o
secretário de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino, disse que “se
houver qualquer irregularidade
que envolva pessoas em Goiás,
além da possibilidade de a Lagos
Rio perder o contrato, ela ainda

Unidade hospitalar administrada por OS suspeita

pode ser desqualificada como
OS da Saúde no Estado”.
ESQUEMA - Segundo a
investigação, o desvio era feito
por meio de pagamento de valores superfaturados em favor
de sociedades empresariais. Os
responsáveis pelos desvios alegavam que estavam adquirindo
produtos ou terceirizando serviços necessários ao atendimento
das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e hospitais geridos pela Lagos Rio. O dinheiro
era direcionado a dirigentes da
organização criminosa ou para

terceiros indicados por eles. A
investigação aponta, ainda, que
eles direcionavam as contratações para empresas específicas
ou previamente ajustadas para o
esquema. Ainda de acordo com
o Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção/
GAECC/MPRJ, o repasse era
feito com dinheiro em espécie,
que era sacado “na boca do
caixa”. O objetivo, segundo a
investigação, era ocultar a verdadeira destinação dos recursos.
O MP também suspeita da utilização de empresas de “fachada”.

Reservatórios remodelados e funcionando

Arno e “Tuta”. Melhorias na zona rural

A disputa eleitoral em Cabeceiras, começa a se definir
em torno de dois nomes, um,
o prefeito, Everton Francisco
de Matos “Tuta” /PDT, que
deverá tirar do Partido DEM o
seu candidato a vice. O outro
concorrente a prefeito, ainda está
indefinido, diante da desunião e
desorganização dos opositores a
“Tuta”, e principalmente depois
do ex-prefeito, Nadir de Paiva/
PP, aparecer na relação de políticos “fichas sujas” do Tribunal de
Contas dos Munícipios de Goiás/
TCM e ficar inelegível. Município essencialmente agrícola, líder
de produção em Goiás, Cabeceiras tem uma forte tendência e
realidade dentro do agronegócio.
Nesse sentido, a grande maioria
da classe produtora local, já definiu apoio a reeleição do prefeito,
diante das ações e desempenho
da administração municipal. O
apoio da classe produtora foi reforçado no dia 9 de julho, quando
o presidente do Sindicato Rural
de Cabeceiras, Arno Bruno Weis,
declarou apoio ao projeto de
reeleição de Everton Francisco.
No município a pré-campanha que continua acirrada, recebe
o auxílio da Rádio Interativa
FM, que desde o início de julho,
realiza uma série de entrevistas
com os pré-candidatos, para que
o eleitorado passe a ter maior
conhecimento dos projetos e
propostas. Nesse momento, antes das convenções partidárias,
marcadas para o período de 31
de agosto e 16 de setembro, oito
pré-candidatos se apresentam,
mas a classe política local sabe
que desse total, só mesmo dois
seguirão com chances de disputar
o cargo. As entrevistas acontecem no programa jornalístico,
“Conexão Interativa”, que vai
ao ar de segunda a sexta-feira
das 08h00 às 09h00, onde cada
um dos postulantes responde perguntas e se apresenta ao eleitor.
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Alto número dos casos de
COVID em Campos Belos
teria sido causado por
insensatez do prefeito e
seu secretário de saúde

As faltas de procedimentos corretos em
meio a pandemia e de insumos para
proteção individual foram os maiores
causadores da alarmante situação.
Justiça do Trabalho teve que intervir
para que prefeito cumprisse obrigações
Os 40 casos de COVID em
Campos Belos e a forma que se
deu o primeiro caso e também o
primeiro óbito, mostram desde o
início da pandemia a má administração da situação e a falta de controle
da prefeitura, por meio do prefeito
Carlos Eduardo Pereira Terra e
da secretaria municipal de Saúde,
através do secretário Guilherme
Davi da Silva. As informações
divulgadas pela própria prefeitura,
mostram a falta de cuidado com o
primeiro caso de COVID registrado
no município, quando o paciente,
após longo período de internação
em Goiânia, voltou para a cidade e
só após o óbito, autoridades locais
pensaram em realizar o teste para
o CORONAVÍRUS, isso em plena
pandemia anunciada e conhecida
em todo o mundo e depois também
do contato direto de um grande
número de profissionais com o
paciente infectado. Eduardo Terra e
seu secretário, que ainda não foram
responsabilizados criminalmente
pelo alto número de contaminados
na cidade e povoados, não se manifestou oficialmente para assumir
os sucessivos erros de sua administração no trato com a doença que se
espalhou rapidamente.
IRRESPONSABILIDADE - A
chamada falta de responsabilidade
social do prefeito e sua equipe de
trabalho no setor de saúde, tanto
quanto ao atendimento público,
quanto aos cuidados necessários
nas unidades de saúde e seus servidores, chamou a atenção da Justiça do Trabalho, por meio do juiz,
Whatmann Barbosa Iglesias, além
da Associação Médica Brasileira,
Conselho Regional de Medicina de
Goiás, Sindicato de Enfermagem
do Estado de Goiás e Sindicato
dos Enfermeiros do Estado de
Goiás. Uma Ação Civil Pública foi
ajuizada pelo Ministério Público
do Trabalho contra a Prefeitura de
Campos Belos na Justiça do Trabalho, da 18ª Região Vara do Trabalho
de Posse. Na acusação contra o
prefeito a principal alegação são
as irregularidades no fornecimento
de equipamentos de proteção individual aos profissionais da saúde,
circunstância que teria contribuído
para a contaminação de um grupo de trabalhadores da UPA do
município. Outra denúncia é a de

Arraias é referência regional
no combate ao coronavírus

A

Eduardo. Falhas

que o prefeito e as autoridades de
saúde ignoram a obrigação legal
de fornecer a proteção adequada e
compatível aos riscos a que estão
submetidos os profissionais da saúde” e que a prova dessa negligência
é o fato de que nove trabalhadores
foram contaminados ao prestarem
atendimento a um único paciente
infectado.
OBRIGAÇÃO - A denúncia
feita em maio pelo Sindicado dos
Trabalhadores do Sistema Único
de Saúde de Goiás ao Ministério
Público do Trabalho, narra que o
atendimento de um paciente infectado com o COVID-19 na UPA de
Campos Belos, contaminou nove
profissionais de saúde da unidade
e que não houve realização de
testes nos demais profissionais
da cidade. Há denúncia, também,
quanto à falta de equipamentos
de proteção para os servidores da
saúde do município. Segundo o
juiz, é óbvio que a insuficiência no
fornecimento destes equipamentos
acentua o risco de contaminação
dos trabalhadores que estão na
chamada linha de frente do combate ao COVID, bem como há
alta probabilidade de os próprios
trabalhadores contaminarem os
pacientes, seus colegas de trabalho
e os familiares. O juiz Whatmann
Barbosa, fixou multas de R$ 10
mil ao prefeito Eduardo Terra e
ao secretário de Saúde municipal,
no caso do não cumprimento de
todas as determinações de suprir as
unidades de saúde e proteger seus
servidores.

Equipe unida no combate

proximidade da cidade a
Campos Belos, que concentra um dos maiores
números de casos de covid 19 da
região, não faz com que Arraias,
com 9 casos, seja também um centro
de contaminação pelo coronavírus.
O cenário que a população arraiana
enfrenta, tem sido amenizado pelas
medidas tomadas pela prefeitura,
por meio da secretaria municipal
de Saúde, que promove ações preventivas e de orientação às pessoas
em respeito aos decretos municipal,
estadual e normas do Ministério da
Saúde. No plano de contingência
municipal, disponível nas unidades
de saúde a Prefeitura de Arraias,
considerando a necessidade de
estratégias diárias, com monitoramento nas principais entradas da cidade (postos Sena e Japão) mantem
barreiras, com orientações feitas por
profissionais, sobre a necessidade
de controle e isolamento social.
Além disso, estão sendo adotadas
estratégias, visando diminuir a aglomeração de pessoas nas unidades
básicas de saúde, com instalação
de tendas nas áreas externas. A prefeitura, adquiriu equipamentos de
urgência e emergência para atender
as demandas e serviços, comprando
máscaras para administração do
oxigênio, balas de oxigênio, adultos
e infantis, cateter nasal, tipo óculos,
materiais de intubação via traqueia,
respirador mecânico (que segue sob
empréstimo a um paciente que faz
uso intermitente em domicilio),
além de bombas de infusão.
INFORMAÇÕES - A população está sendo alertada por meio de
informações, através de anúncios de
carro de som, materiais gráficos e
mobilização social como forma de

orientação e prevenção da propagação do coronavírus. Outra medida
importante é a fiscalização, quanto
ao uso de máscaras protetoras nas
ruas e estabelecimentos comerciais,
com um trabalho da vigilância
sanitária municipal, inclusive nos
finais de semana. Diante da necessidade de diagnóstico precoce do
covid-19 a prefeitura adquiriu, junto
ao Ministério da Saúde, testes rápidos da doença, que primeiramente
foram utilizados no atendimento
aos profissionais da saúde, agentes
de segurança pública, pessoas próximas a idosos e sintomáticos com
prescrição médica. Os testes rápidos
para covid-19, também estão sendo
utilizados para testagem da demanda espontânea, desde que sintomáticos - a partir do 8º dia do início dos
sintomas e com indicação clínica.
Arraias tem também à disposição os
kits de testagem, utilizados na fase
aguda dos sintomas – entre o 3º e
7º dia – com as amostras enviadas
ao Laboratório Central de Saúde
Pública do Tocantins/Lacen-TO em
Palmas, para acompanhamento do
resultado em no máximo 48 horas
após recebimento das amostras. A
secretária municipal de Saúde, Cleidimar Rodrigues Soares de Abreu,
explica que conforme utilização,
estes kits vão sendo reabastecidos.
Ela explica também que a atenção
básica se responsabiliza pelos
atendimentos em casos leves e
pelo monitoramento dos pacientes,
conforme a Política Nacional de
Atenção Básica, que aborda a competência das secretárias municipais
de Saúde e os processos de trabalhos na atenção básica, além dos
protocolos de manejo clinico para
atendimentos do covid-19.

Barreira constante em revezamentos

Importante parceria com a PM

Aquisições necessárias

Servidores da Upa. Vitimas

Equipamentos para o dia-a-dia

Atividades físicas monitoradas

d providências

Saúde de Teresina enfrenta pandemia com investimentos e trabalho
Secretário “Chiquinho” coordena o comitê de operações de emergência para enfrentamento ao coronavírus

O munícipio de Teresina de
Goiás, entre Alto Paraiso, Cavalcante e Monte Alegre de Goiás
às margens da Rodovia GO-118,
mantem em funcionamento um
plano municipal de contingência
para enfrentamento da infecção
humana pelo novo coronavírus
(covid-19). Desde março a prefeitura, por determinação do prefeito
Josaquim Miranda e do secretário
de Saúde, Joseme Pereira Lopes o
“Chiquinho”, com a participação
das coordenadorias de Vigilância
Epidemiológica e Atenção Primária, em um comitê de operações de
emergência para enfrentamento ao
coronavírus, desenvolvem o plano
com a participação e colaboração
da população. Por se tratar de um
momento grave, sem precedentes
na história do País, o secretário
de Saúde explica que a prioridade
é manter a população tranquila e
segura, com vigilância em saúde,
atenção básica, assistência de média e alta complexidade, assistência farmacêutica e suprimento de
insumos e materiais. “Chiquinho”
explica que a prefeitura se preparou para o enfrentamento. Ele
diz que Teresina, está um passo
à frente da doença com a construção e implantação das ações
e serviços das UBS Dra. Glaucia

Unidade em funcionamento é apoio importante

Sigilião do Couto e José Magno
Fernandes, que estava parada
há mais de 6 anos. Outro fator
importante, são as aquisições de
três caminhonetes, sendo, Hilux
e duas tritons; três ambulâncias

saveiro; dois veículos de passeio
e uma van máster 16 lugares.
Aquisição também de aparelho
de ultrassom com alta resolução
e equipamentos para implantação
de laboratório de análises cli-

Barreiras nas entradas da cidade

Atendimentos na zona rural

nicas. “Chiquinho” destaca que
Teresina ocupa o cargo de vice
coordenador regional no Conselho de Secretarias Municipais
de Saúde da Região Nordeste e
que apesar da prioridade desse

Abordagem profissional

Veículos novos no atendimento

momento ser o enfrentamento à
covid os atendimentos rotineiros
não param, como cirurgias de
histectomia, hérnia ingnal, hérnia
umbilical, cataratas, ortopédicas e
outras. Além disso, os exames de

imagem, como ressonância magnética, tomografia computadorizada, colonoscopia, endoscopia,
biopsia, radiografias, mamografia,
ultrassonografia e outros 19 que
continuam sendo realizados.

Secretário “Chiquinho” atento às necessidade
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Prefeito de Alto Paraíso precisa
publicar dados de gastos com
pandemia no site da prefeitura
Medida recomendada pelo MP da comarca ainda não foi implementada
por outras promotorias da região

O

Ministério Público
de Goiás/MP-GO,
expediu recomendação ao prefeito de Alto Paraíso
de Goiás, Martinho Mendes
da Silva, para que promova a
alimentação diária dos dados e
informações relativos às compras realizadas e contratos celebrados, de forma direta ou não,
para prevenção e enfrentamento
da Emergência de Saúde Pública
de Importância Nacional e Internacional decorrente da disseminação do coronavírus/Covid-19.
A orientação é para que os dados
sejam publicados na aba criada
no site da prefeitura com a finalidade de divulgar as informações
sobre a Covid para possibilitar
o acompanhamento, em tempo
real, pelo cidadão e pelos órgãos
de controle, dos gastos que estão
sendo realizados para enfrentamento da pandemia. Além disso,
salienta o promotor de Justiça,
Márcio Vieira Villas Boas Teixeira de Carvalho, titular da
Promotoria de Alto Paraíso,
essa publicidade é obrigatória e
exigida por várias leis.
AUSÊNCIA - A expedição
da recomendação foi motivada

A empresa: LOTEAMENTO “JARDIM NOVO HORIZONTE”,
localizada no Povoado de “Bezerra”, Município de Formosa-GO, devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Formosa (GO),
EM 30/09/1980, de propriedade do Sr. CÍCERO ALVES PAIXÃO, com
escritório na AVENIDA BRASÍLIA Nº 317, LOJA 01, BAIRRO FORMOSINHA, CEP: 73.813-010 – FORMOSA/GOIÁS, CPF: 194.083.381-15 e
endereço eletrônico (email) advedimaramorim21588@gmail.com ,através
do representante legal, por meio desta, em virtude da inércia e das inúmeras
tentativas frustradas para a localização ao longo do tempo, NOTIFICAR
todos os adquirentes de lotes no referido Loteamento mediante contratos
de Compra e Venda, quitados, para no prazo de até 30 (trinta) dias da
data da publicação desta NOTIFICAÇÃO, a comparecerem no endereço
acima citado, para saldarem os débitos acumulados de IPTU, referente ao
imóvel adquirido e outras providências necessárias . Se não cumpridos aos
termos da presente NOTIFICAÇÃO, com o comparecimento no prazo de
até 30 dias, serão implementadas as medidas administrativas e judiciais
que sejam cabíveis e pertinentes.
Formosa/GO, 06 de julho de 2020
CÍCERO ALVES PAIXÃO

MP cobra informações de gastos

pela constatação, de que, apesar
de contar com uma aba específica de acompanhamento das
questões da Covid-19, o site da
prefeitura deixou de publicar os
dados e informações relativos às

compras efetuadas e os contratos
celebrados para enfrentamento
do coronavírus. A página, aponta o MP, traz apenas dados em
saúde, sobre o número de casos
da doença, bem como dos óbitos.

Márcio Villas Boas ressalta que
o acesso às informações sob a
guarda das entidades e órgãos
públicos é direito fundamental
do cidadão e dever da administração pública.

Informações são obrigações da administração

d modelo

Prefeito e primeira dama de Alto Paraiso não
respeitam isolamento social e testam positivo
para a covide após evento festivo que participaram
Nem os cerca de 60 casos confirmados da doença foram suficientes para que a
mulher do prefeito e secretária da Rede de Proteção Social do município focasse
na proteção pessoal e dos cidadãos
tados no dia 6 de julho e estão
em isolamento desde então.
O teste foi feito dias depois
de Maiuza aparecer em um
vídeo, muito alegre, cantando e
dançando com várias pessoas.
Por meio de nota, a prefeitura
afirmou ainda que o vídeo foi
gravado no final de junho,
durante um almoço.

O prefeito de Alto Paraíso
de Goiás, Martinho Mendes,
e a esposa, Maiuza Leite, testaram positivo para Covid-19
dias após a primeira-dama

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Casal contraiu o vírus. Quarentena

participar de uma reunião de
família em uma fazenda da
região. Segundo a prefeitura,
todos os servidores que tiveram contato com o casal estão

sendo testados e que mesmo
sem apresentar sintomas, o
casal fez o teste após o prefeito
ter uma reunião com a equipe
da Saúde. Os dois foram tes-

O AUTO POSTO SOMAR LTDA, inscrito no CNPJ
n°19.953.783/0001-56, torna
público que recebeu da Secretaria Municipal de Assuntos
Econômicos e Meio Ambiente
de Formosa-Go a Licença
Ambiental de Funcionamento
para a atividade de comercio
varejista de combustível para
veículos automotores, situada
na Av. Tancredo Neves esquina
com Av. Circular n°100 CEP
73.802-005, Setor Bosque,
Formosa-Go.
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Cavalcante volta de forma
negativa ao noticiário nacional

Primeiro foram os casos de abusos sexuais e estupros de menores. Agora o prefeito que chega ao fim do mandato
de forma vergonhosa. Segundo Governo do Estado, Josemar comete crime ambiental grave ao desmatar área nativa
do Cerrado. Foi multado e teve máquinas apreendidas

O

desmatamento
ilegal do cerrado
era um problema
em Cavalcante até os fiscais
e técnicos da Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável/
Semad, agirem no município,
com o apoio de forças policiais,
para conter a destruição de
áreas nativas e de atividades
de mineração sem licença em
24 alvos, numa área total de
2.500 hectares. Uma dessas
áreas é do prefeito Josemar
Saraiva Freire, que diz ter sido
pego de surpresa, uma vez que
tinha licença. “O trator não era
meu, mas a área sim”, revelou.
Josemar que exerce o primeiro
mandato, possui uma fazenda
com 480 hectares na região.
Segundo ele, os funcionários

estavam na posse de uma licença ambiental do município,
tirada em 2019, mas foram
informados que ela não valia.
A limpeza seria feita em 40
hectares. “Em área de cerrado,
mas fora de território Kalunga
e sem nascentes próximas”, garantiu. A Semad identificou 24
novos pontos de desmatamento
e mineração irregular em Cavalcante. De acordo com o órgão as operações constataram
ações contra o meio ambiente,
sendo uma delas realizada pelo
prefeito que realizava a chamada “limpeza” da vegetação
com um trator de esteira que
foi apreendido.
CONSEQUÊNCIAS –
As infrações ambientais foram descobertas por meio de
denúncias e de imagens de

satélite. Na área monitorada
pelas equipes da Semad, em
parceria com a Polícia Civil,
ficou constatado que o desmatamento estava sendo realizado
provavelmente para formação
de pasto para gado. A polícia
quer saber porque Josemar
Freire desmatava uma região
onde as terras pertencem ao
Estado. “Vamos punir todos os
crimes e estamos preparando
as autuações para todos os ilícitos”, afirmou o coordenador
das atividades, Robson Disarz,
superintendente de Proteção
Ambiental e Desenvolvimento
Sustentável, ao ressaltar que
a “pronta ação conteve danos
maiores”. Já a secretária de
Meio Ambiente, Andréa Vulcanis, reforçou a tolerância zero
do Governo de Goiás em rela-

ção aos desmatamentos. “Vamos
acabar com essa cultura da
impunidade. O cerrado goiano
e sua biodiversidade não podem
mais ficar à mercê de atividades
ilícitas. Essa situação, além de
constituir em danos ambientais
sem precedentes, também compromete a economia de Goiás,
baseada em atividades sustentáveis que tem suas licenças e
autorizações ambientais para
funcionar adequadamente.”

Agentes de segurança deram um basta na derrubada

d descuidos

A doença na região e o susto dos
moradores de São João d’Aliança

d suspeitas

Saúde de Formosa e Goiânia são investigadas
por supostas irregularidades na compra de
testes rápidos de covid-19
PF investiga suposta fraude e evidência de que os testes
comprados seriam imprestáveis para a detecção eficiente ou de
baixa qualidade na comprovação do novo coronavírus

Federal em Formosa busca indícios

O Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios/
MPDFT investiga irregularidades na compra de testes
rápidos de covid-19 em Goiás,
outros seis estados e no Distrito

Federal. Segundo as investigações, existem fortes indícios de
superfaturamento na aquisição
dos insumos. As investigações
ainda reúnem evidências de
que testes com defeitos foram

comercializados. Em Goiânia,
duas empresas foram alvos de
busca e apreensão, mas ainda não
há detalhes sobre o envolvimento
delas nas supostas irregularidades. Houve buscas também em
Formosa.
EVIDÊNCIAS - O Ministério Público encontrou suspeitas
de que as marcas adquiridas,
seriam imprestáveis para a detecção eficiente do covid-19 ou
de baixa qualidade para detecção
do vírus. A operação Batizada
de “Falso Negativo” foi realizada em apenas duas cidades de
Goiás, Formosa e na capital. O
governo do DF se manifestou por
meio de nota. “Todos os testes
comprados, recebidos através
de doações ou enviados pelo
Ministério da Saúde tem o certificado da Anvisa e portanto foram
testados e aprovados pelo órgão
Federal. Quanto aos preços, representam os valores praticados
no mercado e as compras foram
efetuadas avaliando as marcas
apresentadas, os certificados de
qualidade e os menores preços
apresentados pelas empresas nas
propostas.”
PREFEITURA - A Prefeitura
de Formosa informou, por meio
de nota oficial, que não foi alvo
da operação “Falso Negativo”
e que as buscas realizadas na
cidade foram relacionadas a um
cidadão residente no município e
ligação direta com o Governo do
Distrito Federal, principal alvo
da investigação.

Ruas de São João d`Aliança descontaminadas

A COVID-19 avança sobre o
Nordeste de Goiás, a região mais
pobre do Estado, que não conta
com nenhuma UTI pública. Planaltina de Goiás com 549 casos
e 14 mortes e Formosa, 439 com
7 mortes, lideram os números da

COVID-19 na região. A pequenina São João d’ Aliança surpreende com 72 casos e um óbito e na
esteira dos casos regionais, ainda
estão os municípios de Posse, 60
casos; Alto Paraiso, 60; Campos
Belos, 40; Alvorada do Norte,32;

Divinopolis, 27; Guarani,18 e
Iaciara com 14 casos. As demais
cidades apresentam menos de 10
casos. Em todas as cidades da
região o número de casos suspeitos aguardando por confirmação
de laboratório são altos e podem
mudar a qualquer momento essa
tabela. O destaque fica mesmo
com São João d’ Aliança, com
apenas 13 mil habitantes, está
bem acima por exemplo do que
Posse, com quase 40 mil habitantes. As informações locais
em São João, são as de que as
autoridades de saúde perderam o
controle e não sabem onde está o
foco da doença, que apresenta, em
todo o país, altas taxas de pessoas
assintomáticas.
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Toca do Dorper: Lugares que Formosa esconde

Espaços apropriados

Entrada amistosa

Ó

Piscinas limpas e prontas

tima opção de passeio
a casa de campo, que
pode ser usada para
temporadas e eventos, leva o nome
Dorper, uma raça de ovelhas originária da África do Sul, que tem
como características a resistência,
a excelente carcaça, boa em cruzamentos, na produção de carne
e fertilidade. A Toca do Dorper é
uma pequena propriedade rural
localizada a 14 km do Centro de
Formosa, com excelente estrutura
para receber no conforto da vida ao
ar livre, desfrutando a atmosfera

Acomodações suficientes

Animais silvestres no habitat

interiorana da zona rural. Com salão
para temporada, festas, eventos,
aniversários, batizados e casamentos. Incluso cozinha completa com
forno iglu, churrasqueira gira-grill,
fogão caipira com forno, fogão industrial, utensílios variados, etc. O
lugar é excelente para passar o dia
ou o fim de semana. Possui estrutura
para hospedagem com quartos com
ar condicionado. A área de lazer
possui churrasqueira, piscina e salão
de jogos. Oferece passeio à cavalo e
também animais exóticos como pavão, faisão, mini touro e muito mais.

Aves exóticas

Serviço:
Toca do Dorper - GO 458, km 12
Zona Rural - Formosa – GO
(61) (61) 99988-9476
https://toca-do-dorper.negocio.site

Nine touros é atração

