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n SUCESSÃO

Em Formosa pesquisas apontam Wenner.
Gustavo cai na reta final de campanha.

Nesta campanha eleitoral, 
considerada uma das mais 
disputadas da história do muni-
cípio de Formosa, por conta da 
quantidade de candidatos – sete 
ao todo – e a participação, após 
vários anos de um atual prefeito 
disputando a reeleição, analistas 
políticos locais fazem a previ-

são de um número recorde de 
votos. Os candidatos ao cargo 
mais importante de Formo-
sa, vereador Wenner Patrick/
Avante e o prefeito Gustavo 
Marques/Podemos, vão brigar 
até a última hora pela prefeitura 
na eleição deste domingo dia 15 
de novembro. 
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Instituto de pesquisa
contratado por prefeito
em Formosa é alvo de

operação da polícia e MP
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n FraUdES

O Ministério Público Eleitoral/MPE desencadeou operação 
que desarticulou o grupo suspeito de produzir e divulgar pesquisas 
eleitorais fraudulentas em todo o Estado de Goiás. Investigações 
identificaram que a empresa IPOP-Cidades & Negócios vendia 
resultados de pesquisas. Em Formosa essa Ipop, que se apresentava 
como instituto de pesquisa, foi contratada duas vezes pelo prefeito 
Gustavo Marques.  Na primeira a pesquisa o colocava em primeiro 
lugar na intenção de votos. Já na segunda pesquisa encomendada 
o prefeito de Formosa, candidato a reeleição, também apareceu 
bem à frente dos demais concorrentes, beneficiando também com 
números manipulados a posição do candidato Hernany Bueno, 
que nesta segunda suposta sondagem, aparecia em segundo lugar.
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Mulher do juiz eleitoral de Formosa é presidente
do Podemos em Planaltina de Goiás 

Canais para denúncias de crimes eleitorais
n SErviçO

n SitUaçÃO

Lucas Lagares também é parente de José Nelto,
presidente estadual do Podemos, partido que
comanda a Prefeitura de Formosa e sigla pela

 qual o prefeito Gustavo Marques tenta a reeleição  
Alessandra Lagares, mu-

lher do juiz Lucas Mendonça 
Lagares, titular da 11ª Zona 
Eleitoral de Formosa é a presi-
dente da Comissão Provisória 
do Partido Podemos do muni-
cípio de Planaltina de Goiás 
nestas eleições. O juiz é parente 
próximo do deputado federal 

por Goiás, José Nelto Lagares 
das Mercez, presidente estadual 
do Podemos e um dos principais 
apoiadores e representantes da 
administração do prefeito de 
Formosa, Gustavo Marques, 
também filiado ao Partido Po-
demos. 
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Relação dos telefones de plantão 
das Promotorias Eleitorais para o fim de 
semana das eleições - sábado e domin-
go - Candidatos a prefeito, vice-prefeito, 
vereadores e vereadoras não podem burlar 
a lei em busca de voto. As ocorrências de 
irregularidades e crimes também podem 
ser denunciados pelo aplicativo Pardal, da 
Justiça Eleitoral e comunicados às polícias 
Civil, Militar e Federal 

Denuncie nestes telefones: 

FORMOSA (61) 3631-7787 
PLANALTINA (61) 98625-5374
ALTO PARAÍSO (62) 3446-1609
CAVALCANTE (62) 3494-1080
CAMPOS BELOS (62) 3451-1820
ALVORADA DO NORTE (62) 3421-1559
POSSE (62) 98452-2212
SÃO DOMINGOS (62) 3425-1452
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Wenner à frente Gustavo enfrenta o peso

 Terceira operação contra o esquema 

Juiz Lucas Lagares

 Combate aos crimes na eleição

“Tião Caroço” 
articula a favor de 
três candidatos a 

prefeito de Formosa

n armaçÃO

Apesar de não morar em 
Formosa, o deputado estadual 
Sebastião Monteiro Guimaraes 
Filho o “Tião Caroço” está por 
trás e articula a favor de três 
candidatos a prefeito. Paulo 
Araújo/PP, Hernany Bueno/
SD e Cicero Jacinto/PRTB. De 
forma direta e explícita o depu-

tado vem pedindo votos para 
Paulo Araújo o “Paulinho”, 
mas faz parte da estratégia não 
revelada de “Tião”, segundo 
membros do seu grupo, mani-
pular e influenciar, por meio de 
pessoas historicamente ligadas 
a ele, nas decisões e ações das 
outras duas candidaturas. 

Deputado mostra preocupação com nova derrota de seu grupo em Formosa
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Tropas 
Na guerra entre Ernesto Roller e “Tião Caroço”, que são 

aliados do governador Ronaldo Caiado, estão Gustavo Marques 
e “Paulinho”, candidatos a prefeito. Esses dois são os represent-
antes dos dois ex-prefeitos. De um lado o candidato de Ernesto, 
o prefeito Gustavo Marques e do outro lado o ex-vereador “Pau-
linho”, representante de “Tião”. A verdade é que Formosa está 
há quase 30 anos nas mãos desses dois. 

Semelhanças 
Apesar de estarem na mesma base política em Goiânia e 

no restante do Estado, “Tião” e Ernesto têm interesses dife-
rentes em Formosa. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o 
deputado estadual “Tião Caroço”, condenado duas vezes na 
Justiça Federal por ser desonesto, foi incisivo quando disse: 
“Se vocês votarem no Gustavo, vocês estão votando no Ernesto 
Roller”. É bom lembrar que os dois que vivem as custas do voto 
de Formosa, são aluno e professor da mesma escola da vida. 

Guru 
Gustavo Marques pas-

sou toda a pré-campanha 
e a campanha ocultando 
o verdadeiro coordena-
dor do seu projeto de 
reeleição, o ex-prefeito Er-
nesto Roller (foto). Desde 
o primeiro dia de seu man-
dato à frente da Prefeitura 
de Formosa, em dezembro 
de 2018, Gustavo está 
orientado a não expor sua 
relação com Ernesto. 

Panos 
O motivo da ocultação é o grande desgaste e a rejeição 

que Ernesto adquiriu durante o seu mandato de 2017 a 2018 
e principalmente pela forma que abandonou o cargo de prefeito 
para se mudar para Goiânia e continuar a não fazer nada pelo 
município onde nasceu. Qualquer candidato que disser de 
forma pública que Ernesto é o seu mentor e apoiador, perderia 
a confiança da população. Por isso, esse assunto é o maior dos 
segredos de Gustavo nessa campanha. 

Vara 
Dois, entre os sete candidatos a prefeito de Formosa, Gus-

tavo Marques e Hernany Bueno, devem participar da eleição 
desse dia 15 ainda sem definição da Justiça Eleitoral para os 
seus casos.  Tanto Gustavo, como Hernany, conseguiram o de-
ferimento de seus registros de candidatura por meio de recursos 
de seus advogados. Mas a pendenga na Justiça continua. 

Trâmite 
Gustavo e Hernany constam no sistema do Tribunal Superior 

Eleitoral como candidatos cujo registros de candidatura estão 
deferidos com recursos, ou seja, são candidatos regulares e 
com pedido de registro deferido, mas que no entanto, há re-
curso inserido contra essa decisão e aguarda julgamento por 
instância superior.

Domicílio 
Aliás, outro problema enfrentado por Hernany, que contribui 

com a sua rejeição é que o candidato do Solidariedade, que há 
anos mora em Brasília, precisou alugar um apartamento em 
Formosa para disputar a eleição desse ano. Sem casa no mu-
nicípio que pensa em administrar, Hernany que alugou o imóvel 
em julho desse ano, comete mais uma irregularidade junto a 
Justiça Eleitoral, que exige um prazo mínimo de seis meses de 
moradia no local onde quer disputar eleição.  Seu contrato de 
locação vai somente até janeiro.    

Cansou 
O ex-prefeito e ex-deputado estadual Itamar Barreto, jogou 

a toalha e deixou de participar da campanha do candidato a 
prefeito Paulo Araújo/PP, de quem deveria ser o candidato a 
vice. O grupo de “Paulinho”, comandado por “Tião Caroço” é 
pesado e dificilmente um membro que não rezar com muita fé 
na bíblia do deputado, conseguirá algum benefício. 

Fraqueza 
Os comentários são de que “Tião Caroço” se deslocou do 

distante São Miguel do Araguaia, onde mora para Formosa, na 
reta final dessa campanha eleitoral, disposto a acabar com a 
chapa encabeçada perlo seu fiel funcionário “Paulinho”. Che-
gando a Formosa o deputado que faz as regras na campanha 
do PP, esbarrou na “intransigência” da mulher e de uma filha 
do candidato. E por isso ficou mantida a candidatura.

Causa 
O motivo de “Tião” sair da margem do Rio Araguaia até 

a problemática Formosa, para ele, é o fato de que a chapa 
“Paulinho”/Itamar, não decolou e chega na disputa com os 
fracos 4% de intenção de votos e desanimados com a rejeição 
de suas propostas e discursos. 

Negócio 
O escândalo das pesquisas compradas em Formosa tem 

dois protagonistas. O prefeito, candidato a reeleição, Gustavo 
e o candidato a prefeito Hernany, que se beneficiaram dos 
resultados manipulados, e usaram como peça de campanha 
os números mentirosos. Quem diz isso é a Justiça que mandou 
“estourar”  o instituto responsável por vender esses resultados. 

Proximidade 
A mulher do dono do instituto IPOP, que bateu recorde de 

pesquisa registrada em Goiás e que, segundo o MP, vendia 
resultados de pesquisas em todo Estado é de Formosa. Ela 
e sua filha estavam diretamente ligadas ao esquema, tanto 
que a filha dela, enteada do todo espertalhão vendedor de 
pesquisa, era quem fazia o contato do IPOP com os prefeitos 
e candidatos a prefeito na região. 

Órgãos 
Com a história das pesquisas falsas e outras armações 

de candidatos, os papeis do Ministério Público Eleitoral e da 
Justiça na 11ª Zona Eleitoral, mais do que nunca precisam 
ser aprimorados. Nas campanhas dos sete candidatos a 
prefeito de Formosa, por exemplo, existem alguns que foram 
contratados somente para tumultuar o ambiente das redes 
sociais com notícias falsas e distorções. Essa é a função das 
autoridades de fiscalização e punição.

Conchavos 
O problemão de Gustavo Marques na Prefeitura de For-

mosa é um só. Seu grupo político, comandado pelo ex-prefeito 
Ernesto Roller. Gustavo não conseguiu, mas também não 
tentou se afastar de Ernesto, que de Goiânia, de dentro do 
centro administrativo do Estado, conduz o prefeito de Formosa 
até em questões simples e corriqueiras. 

Grupão 
O resultado dessa interferência intensa se reflete na cam-

panha, com a aglomeração de todos os beneficiados desse 
esquema em torno de Gustavo, no seu projeto de reeleição. 
Basta ver que no palanque de Gustavo estão os nomes e 
figuras mais atuantes dos esquemas iniciados por Ernesto 
em 2017 dentro do Centro Administrativo José Saad. 

Processo 
O candidato a prefeito pelo PRTB tem problemas graves 

para resolver no âmbito pessoal e familiar. Não que seja coisa 
exclusiva dele, já que todo mundo tem um problema desse. 
Mas no caso do cearense Cicero Jacinto, que desde o início 
da pré-campanha, usou a bandeira da família e da seriedade 
para vender sua imagem de homem sério e competente, 
pegou muito mal, já que isso nunca foi verdade. 

Revelação 
Cicero é acusado pela ex-mulher, com quem viveu 30 

anos e se separou no mês de maio desse ano, de ocultar 
patrimônio e esconder dinheiro para não dividir com ela.  Ela 
deixa claro, por meio de sua advogada que Cicero, além de 
fazer pressão psicológica por toda uma vida, agora tenta na 
Justiça, tirar dela também o direito de se beneficiar do plano 
de saúde do casal. 

Vitima 
Cicero caiu em contradição com o que prega a respeito 

de si próprio sobre o que é ser homem sério dentro e fora de 
casa. O eleitorado formosense que não conhece esse militar, 
a princípio até achou que ele poderia ser uma boa opção de 
candidato, mas esbarrou na dura realidade de um candidato 
que esconde a sua verdadeira face. 

Conecções 
Ao aceitar receber todas as orientações dos membros e 

legítimos representantes do grupo político do deputado “Tião 
Caroço” em Formosa, Cicero Jacinto, mais uma vez cai em con-
tradição com o que diz. Ele prega a liberdade de grupos políti-
cos e o distanciamento da corrupção na vida pública, coisas 
que os orientadores do candidato são os maiores expoentes.  

Freguesia 
Pelo que parece e as pesquisas indicam, o maçom e 

empresário, dono de posto de gasolina, Cacildo Ramos, 
candidato a vice-prefeito na chapa de Hernany Bueno, terá a 
segunda grande decepção política da sua vida em Formosa. 
Em 2016, após ser humilhado nas urnas, perdeu feio para o 
então candidato Ernesto Roller e agora, mais uma vez, deverá 
se confirmar o campeão da derrota como vice. 

Heresia 
O que não está pegando bem nem um pouco é a negocia-

ção feita pela liderança da Igreja Assembleia de Deus Madu-
reira em Formosa em torno da reeleição do prefeito Gustavo 
Marques. O pastor, chamado de presidente da igreja, Marcivon 
Néris, segundo lideranças de dentro da sua congregação, 
negociou o apoio da igreja em troca de benefícios. 

Ligações 
O vice de Gustavo, Samir Issan, um desconhecido em For-

mosa, foi o escolhido pelo pastor Marcivon, ainda se não sabe 
por qual motivo. Samir, ligado ao setor de construção civil é 
aliado também do vereador Jurandir Oliveira, que por questões 
pessoais e impessoais, não se lançou candidato a reeleição. 

Cegueira 
O fato é que as pessoas da Assembleia de Deus Madureira 

de Formosa, sem vínculo político - mesmo com Marcivon, que 
além de pastor presidente é o tesoureiro do Partido Social Cris-
tão/PSC do Estado de Goiás - não querem nem saber de política 
dentro da igreja. Marcivon insiste em querer ser liderança evan-
gélica e política de Formosa, indo na contramão de evangélicos 
que querem distância desse envolvimento partidário.  

Consequência 
A situação do presidente da Câmara de Formosa é com-

plicada. Clayton Dantas o “Ceguinho”, não pôde ser candidato 
a reeleição e está fora das eleições desse ano. Essa situação 
desfavorável teve início após a Justiça Eleitoral indeferir (recu-
sar) o seu registro de candidatura. “Ceguinho” faz jus ao seu 
apelido em não ter enxergado que a sua situação jurídica iria 
dar problemas. 

Desfaçatez 
A falta de vergonha de pedir voto em meio a incompetência 

é o que mais chamou a atenção nessa campanha. Formosa e 
o formosense sofrem com a atuação de políticos fracos, mas 
mesmo assim, como se estivesse tudo bem, políticos com 
mandatos e outros que apoiam quem está no governo passam 
por cima de toda a realidade do município e se apresentam 
como competentes.

Suspiro 

Duas carreatas chamaram a atenção nesta campanha. 
A primeira mostrou o deputado estadual “Tião Caroço”, que 
nada fez por Formosa nos últimos anos, além, de pedir votos, 
na carroceria de uma camionete, ao lado de seu funcionário e 
candidato a prefeito “Paulinho” (foto um). Na outra, quem subiu 
Na caçamba foi o governador Ronaldo Caiado, que também nos 
últimos anos, nada fez nada para o formosense, além de trancar 
geral o comércio da cidade, participou da carreata do prefeito 
Gustavo Marques (foto dois), candidato a reeleição. Os quatro 
políticos são o exemplo de que o eleitor é muito “bonzinho”. 
Todos eles se beneficiam dos votos de Formosa, mesmo sem 
merecer. 

Esponja
A questão do fundo partidário é grave. Nestas eleições de 

Formosa existem informações de que candidatos a prefeito, que 
são presidentes de partidos, receberam somas significativas e 
acabaram não gastando tudo na campanha. Em alguns casos, 
valor de quase 100 mil reais evaporaram na campanha que 
não deslanchou. 

Elas 
Entre os 19 vereadores de Formosa a partir de 2021 a 

previsão é que três mulheres ocupem cadeiras do plenário. Na 
atual legislatura, apenas a vereadora Roberta Brito, consid-
erada uma das grandes decepções políticas de Formosa, teve 
assento. Entres os 368 candidatos a vereador e vereadora, 
possivelmente 3 mulheres devem atingir o número suficiente 
de votos para se elegerem,

Malas 
16 candidatos a vereador e vereadora de Formosa, mesmo 

declarando possuir patrimônio superior a 300 mil reais na 
Justiça Eleitoral, se cadastraram e receberam o auxílio emer-
gencial do Governo Federal sem precisar. Entre eles, filho de 
ex-prefeito, milionário; presidente de partido, aliado ao prefeito 
e um ex-vereador antigo, muito bem de situação. Uma vergonha.
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Cabeças de gado e dinheiro vivo constam no
patrimônio de candidatos ricos do Entono de Brasília 

O postulante mais abonado à vaga de prefeito nos 33 municípios que integram a 
região declarou ao TSE ter patrimônio de R$ 43,1 milhões

Cabeças de gados, 
terrenos, fazendas, 
tratores, grandes 

propriedades, florestas inteiras 
e até fuscas e telefones celulares. 
Tudo isso aparece nas declara-
ções de bens dos 158 candidatos 
ao cargo de prefeito no Entorno 
do Distrito Federal. Há de milio-
nários a pessoas de baixa renda 
na lista de postulantes registra-
dos na Justiça Eleitoral para dis-
putar o Executivo Municipal das 
cidades da região. Todos apre-
sentaram seus patrimônios ao 
Tribunal Superior Eleitoral/TSE 
para que pudessem participar do 
pleito. Entre os candidatos dos 
33 municípios que compõem 
a Região Integrada de Desen-
volvimento do Distrito Federal/
Ride, o mais rico de todo o 
Entorno mora em Cabeceiras, 
segundo levantamento feito 
com informações do TSE. Luiz 
Inácio é do PP e tem R$ 43,1 
milhões em patrimônio. Entre as 
posses do candidato a prefeito, 
estão apartamentos residenciais 
e comerciais no DF, lojas e 732 
cabeças de gado. Luiz Inácio 
Ferreira que tem sido seu único 
investidor, aparece em todos as 
pesquisas de intenção de votos 
em segundo lugar. 

VACAS - Jairo Pereira/

PT é o segundo candidato com 
a lista de bens de maior valor 
apresentada ao TSE. Ele mora 
em Corumbá/GO, é administra-
dor e tem patrimônio de R$ 8,4 
milhões, formado por florestas, 
tratores, carros, casa, apartamen-
tos, um caminhão e terrenos. 
Entre os bens declarados por 
ele, estão nove florestas de eu-
calipto plantadas. Elas variam 
de tamanho: 100 mil, 80 mil e 
30 mil árvores plantadas. Todas 
com valor acima dos três dígitos. 
A maior, com 100 mil árvores, 
vale R$ 400 mil. Também entre 
os milionários está a mulher 
do deputado Iso Moreira, Ilde-
te Gomes Ferreira/DEM. Ela 
disputa o cargo de prefeita em 
Simolândia, tem ensino médio 
completo e patrimônio de R$ 1 
milhão. Seu maior investimento 
é em gado. Ela declarou o patri-
mônio com a informação de que 
tem “385 cabeças de gado, sendo 
215 vacas solteiras, 65 novilhas 
e 105 garrotes, com idade entre 
1 a 36 meses”.

DINHEIRO - Em 1º de 
novembro, nas eleições 2020, 
candidatos de todo o país de-
clararam ter R$ 1,45 bilhão em 
espécie. Mais de 52,4 mil postu-
lantes a prefeitos, vice-prefeitos 
ou vereadores disseram ter di-

n irrEGULar

TCU divulga lista com 667 candidatos 
que receberam auxílio emergencial

 Há candidatos da região e 16 candidatos a vereador e 
vereadora de Formosa nessa lista

O Tribunal de Contas da 
União/TCU divulgou uma lista 
com os candidatos à eleição 
deste ano que declararam pa-
trimônio igual ou superior a R$ 
300 mil e receberam alguma 
parcela do auxílio emergencial 
até julho. Goiás foi o quinto 
Estado com maior número de 
políticos citados no levanta-
mento produzido pelo órgão, 
com 667 nomes. Entre eles, 
há casos com declaração de 
bens superior a R$ 8 milhões. 
Ao todo, foram identificados 
10.724 candidatos beneficiários 
no País. Para o ministro Bruno 
Dantas, que tornou público o 
documento, o valor declarado 
ao Tribunal Superior Eleitoral/
TSE mostra que há potencial 
recebimento indevido do bene-
fício. O argumento é de que há 
indícios de que possuem renda 
incompatível com as regras do 
programa do Governo Federal. 
Depois dos apontamentos, o 
Ministério da Cidadania delibe-
rou pelo cancelamento de todos 
os benefícios detectados pelo 

Candidatos a vereador de Formosa que 
enganaram até mesmo o governo Bolsonaro  

n vaLOriZaçÃO

De Formosa para o Rio como candidato
a vereador na ex-capital do Brasil 

O formosense Walter Gual-
berto de Brito, jornalista e 
candidato a vereador pelo PDT 
do município do Rio de Janei-
ro é apoiador da candidata a 
prefeita, Martha Rocha/PDT, 
delegada de polícia e deputada 
estadual e do seu candidato a 
vice, Anderson Quack/PSB, 

produtor cultural. Walter, de 
família tradicional formosense, 
que adotou o slogan de campa-
nha “Vidas Negras Importam”, 
conhecido por seu trabalho 
em Brasília e outros estados, 
escolheu a cidade do Rio para 
disputar a eleição desse ano, 
com o apoio de um grande 

nheiro em espécie guardado em 
casa. Segundo levantamento, no 
total estavam somadas notas em 
real, dólar, euro e até won norte-
-coreano. No Entorno do DF não 
é diferente. Há candidatos que 
declaram todo seu patrimônio 
em dinheiro e outros que mantém 
altas quantias fora dos bancos. 
O prefeito de Flores de Goiás, 
candidato a reeleição, Jadiel 

TCU. Candidatos a vereador 
com alto patrimônio declarado 
foram os que mais solicitaram o 
auxílio durante a pandemia do 
novo coronavírus. Represen-
taram 91,9% entre os goianos. 
Depois aparecem candidatos a 
prefeito e vice-prefeito, ambos 
com 4,05%. No topo da lista 
no Estado, consta o agricultor 
João Geraldo Costa (PTB), que 
já estava com a candidatura a 
prefeito de Vila Boa, no En-
torno do Distrito Federal (DF), 
indeferida. O Ministério da 
Cidadania informou que por lei 
não há restrição de elegibilidade 

para receber o auxílio com base 
no patrimônio. Só que a Medida 
Provisória nº 1000/2020 veda a 
concessão a requerentes com 
posse ou propriedade de bens e 
direitos de valor total ou supe-
rior a R$ 300 mil. “Este texto 
legal tem como pilares a prote-
ção social e econômica aos mais 
vulneráveis e o compromisso 
com a responsabilidade fiscal.” 
O órgão divulga que tem atuado 
em conjunto com Polícia Fede-
ral e Ministério Público Federal 
para garantir a persecução penal 
de crimes praticados contra o 
auxílio emergencial. 

n SitUaçÃO

16 candidatos a vereador e vereadora de Formosa de praticamente todos os partidos e coligações, mesmo 
declarando possuir patrimônio superior a 300 mil reais na Justiça Eleitoral, se cadastram e receberam o auxílio 
emergencial do Governo Federal sem precisar. Entre eles, filho de ex-prefeito, presidente de partido e um ex-
-vereador antigo, tido como uma pessoa de boa condição financeira.

CANDIDATOS A VEREADOR E VEREADORA DE FORMOSA COM ALTO PATRIMÔNIO 
QUE RECEBERAM O AUXÍLIO EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL 

-  Candidato a VEREADOR e presidente de par-
tido, PEDRO MACIEL FILHO, o “Doquinha”, com 
R$ 609.000 de patrimônio e que recebeu de auxilio 
emergencial R$ 600.

-  Candidato a VEREADOR GUSTAVO GO-
MES DE PAIVA, com patrimônio declarado de R$ 
1.102.457,60 e que recebeu auxílio Emergencial de 
R$ 600. 

-  Candidato a VEREADOR DONATO MIGUEL 
DE CARVALHO o “Pituta” com R$ 500.000 de patri-
mônio e recebeu R$ 600 de auxilio.

- Candidata a vereadora ELIZANGELA DA 
SILVA SANTO. Patrimônio de R$ 2.295.000,00 que 
recebeu auxílio de R$ 300.

-  Candidato a VEREADOR LUIZ ELIO BAS-
SO. Patrimônio de R$ 1.412.000,00, recebeu auxílio 
de R$ 300.

- Candidato a VEREADOR MARCELO PEREI-
RA NEVES, com patrimônio de R$ 1.040.000,00 que 
recebeu auxílio de R$ 300.

-  Candidato a VEREADOR SEBASTIÃO DI-
VINO DE JESUS, recebeu              R$ 945.000,00 de 
patrimônio e recebeu R$ 600 de auxílio emergencial.

- Candidata a VEREADOR DEUZALINA 
FRANCISCA GOMES R$ 735.000,00 de patrimônio 

e de auxílio emergencial R$ 600 recebidos.
-  Candidata a vereadora NILMA DE JESUS 

RIBEIRO, com R$ 628.000 de patrimônio e recebei 
R$ 300 de auxilio.

-  Candidato a VEREADOR KELTON KEYNN 
DINIZ R$ 587.000 de patrimônio e de auxílio recebeu 
R$ 300.

- Candidato a VEREADOR HERMES FERREI-
RA DA COSTA R$ 500.000 de patrimônio e auxílio 
de R$ 300.

-  Candidata a Vereadora MÁRCIA MESSIAS 
FERNANDES R$ 500.000 de patrimônio e R$ 300 
de auxílio.

-  Candidato a VEREADOR JOZELIO ALVES 
DE MATOS R$ 380.000 de patrimônio e de R$ 600 
recebidos do auxílio emergencial. 

- Candidato a VEREADOR CELSO RODRI-
GUES DE SOUSA R$ 377.000 de patrimônio e de 
auxílio R$ 300. 

- Candidato a VEREADOR VALTER FERREI-
RA DE SOUSA R$ 300.000 de patrimônio e auxílio 
de R$ 300.

-  Candidato a VEREADOR VILMAR GOMES 
DA SILVA R$ 300.000 de patrimônio e que recebeu 
R$ 300 de auxílio.

Luiz Inácio. O mais rico da região Ildete. Mulher do deputado. Também rica

A família do candidato que originou tudo

Walter. Pedetista do Rio

Oliveira, diz ter R$ 120 mil em 
espécie no seu patrimônio de 
R$ 1,1 milhão. Em Alvorada do 

Norte, o advogado João Hélio, 
declarou notas que somam R$ 
90 mil e mesmo assim é um dos 

beneficiados pelo programa Au-
xilio Emergencial do Governo 
Federal. 

número de entidades, artistas, 
autoridades e populares da “ci-
dade maravilhosa”. No último 
dia 6 de novembro, Walter reuniu 
no roll de entrada do tradicional 
Othon Palace Hotel no Bairro de 
Copacabana, várias pessoas em 
torno do lançamento da segunda 
edição do livro: “Vidas Negras 
Importam: Memórias de uma 
Família Negra Brasileira”. Autor 
da verídica narrativa engajada 
da literatura negra, o jornalista 
Walter Brito, recebeu no salão 
nobre do Othon Palace, pessoas 
das mais diversas classes sociais 
e se emocionou com um filme 
sobre a sua trajetória como jorna-
lista e militante da causa negra. 
Além de representantes da afro 
descendência de 19 bairros do 
Rio de Janeiro, estiveram no 
lançamento do livro, atores de 
cinema, teatro e televisão, em-
presários, médicos, advogados, 
professores, jornalistas, poli-
ciais, etc. Walter, ao agradecer 
a presença de todos, explicou 
que a sua obra, conta a história 
de sua família como exemplo de 
superação, por meio da educação 
de qualidade. 
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d SUCESSÃO

Wenner e Gustavo disputam a preferência 
da maioria dos eleitores em Formosa 

Polarização entre vereador e prefeito se mantem na reta final da campanha majoritária 

As eleições desse 
ano em Formosa 
é uma das mais 

disputadas dos 177 anos da 
história de emancipação po-
lítica. Quase 71 mil pessoas 
poderão votar, mas as previsões 
apontam que entre 45 a 55 mil 

devem comparecer às urnas, 
com expectativa de chegar, 
causando surpresa a um número 
próximo a 60 mil votantes.  Em 
desvantagem nas pesquisas, 
o prefeito Gustavo tenta com 
seu grupo comandado pelo 
ex-prefeito Ernesto Roller 

continuar por mais 4 anos na 
prefeitura, onde ocupa o cargo 
desde o final de 2018. Wenner, 
que conseguiu ultrapassar o 
prefeito na reta final da campa-
nha, tenta implantar uma nova 
forma de administrar, fora dos 
grupos políticos que sempre 

comandaram a administração 
municipal. 

CONCORRENTES - Dos 
sete candidatos a prefeito de 
Formosa nas eleições desse 
ano, apenas duas chapas ainda 
possuem folego para a dis-
puta do voto. Wenner Patrick 

d imPEdimENtO

Vídeo de Caiado
apoiando Gustavo abala
os projetos de “Tião”, 

“Paulinho”, Itamar,
Hernany e Ramos 

d POLÍtiCO

Passaram a ser quase que 
diárias as informações da de-
sistência do candidato Paulo 
Araújo/PP ao cargo de prefeito 
nessas eleições. O candidato 
sustentado com o apoio do 
deputado estadual, Sebastião 
Monteiro Guimaraes Filho o 
“Tião Caroço” e seu grupo po-
lítico, não conseguiu atingir 9% 
das intenções de votos e passou 
a ser um estorvo para o deputa-
do e para o vice escolhido o ex-
-prefeito Itamar Barreto, que se 
afastou da campanha, deixando 
“Paulinho” sozinho.  Entre os 
vários motivos para o desâni-
mo do candidato do PP, está o 
apoio declarado do governador 
Ronaldo Caiado ao candidato 
do Podemos, o prefeito Gustavo 
Marques, que apoiado pelo ex-
-prefeito Ernesto Roller, tenta a 
reeleição. O vídeo gravado por 
Caiado no Palácio das Esmeral-
das, caiu como uma bomba nas 
campanhas de Paulo Araújo o 
“Paulinho” e seu vice, Itamar e 
também na de Hernany Bueno 
e o vice Cacildo Ramos. Nas 
imagens o governador diz que 
o candidato dele é Gustavo. O 
desânimo e a decepção se aba-
teram também sobre o deputado 
“Tião Caroço”, que recente-

mente abandonou a sua base 
no PSDB para apoiar Caiado 
do DEM. “Tião” que lançou 
“Paulinho”, um ex-chefe de 
gabinete de Ernesto Roller, can-
didato a prefeito, esperava que 
Caiado se mantivesse neutro em 
Formosa e Hernany esperava 
o mesmo, o que acabou não 
acontecendo. O fato é que tanto 
“Tião”, como “Paulinho”, Ita-
mar, Hernany e Ramos ficaram 
sem a neutralidade do governo 
nas eleições de Formosa. 

à frente e Gustavo Marques, 
mantém folgada liderança com 
relação aos demais que se-
guem na campanha, apenas 
para disputarem o terceiro 
lugar. Hernany Bueno/SD, que 
ainda tem pendencia judicial a 
resolver quanto ao seu registro 
definitivo de candidatura; Paulo 
Araújo/PP, que não deslancha 
por conta de seu grupo e de seu 
vice; além de Cicero Jacinto/
PRTB, que enfrenta sua dura 
realidade de ter enganado o 

formosense com sua história de 
família, não têm chances reais 
de conquistar a prefeitura. Gus-
tavo se desintegra, conforme a 
chuva vai caindo e mostrando 
a falta de soluções para graves 
problemas da cidade. Por outro 
lado, Wenner, tem recebido 
apoio de vários segmentos da 
classe empresarial e da socie-
dade.  Natanael Caetano/PDT 
e Jorge Antonine/PT, desde o 
início nunca ultrapassaram os 
4% nas intenções de voto.

Presidente da Câmara de Formosa 
ainda está fora da disputa eleitoral

 “Ceguinho” tem duas condenações criminais e por isso Justiça não aceita 
seu registro de candidatura para reeleição 

Candidatos a prefeito e vice Hernany e Ramos
também foram beneficiados por pesquisa falsa 

d FOrmOSa

Os candidatos a prefeito 
e vice, Hernany Bueno e Ca-
cildo Ramos/Solidariedade, 
junto com a chapa do prefeito 
Gustavo Marques e Samir Is-
san/Podemos, foram os únicos 
beneficiados pelos resultados 
das pesquisas apresentadas em 
Formosa pela empresa IPOP-
-Cidades & Negócios que pro-
duziu e divulgou 349 pesquisas 
suspeitas em 191 dos 246 
municípios de Goiás e alvo de 
operação do Ministério Público 
Eleitoral/MPE. As duas cha-
pas que disputam a Prefeitura 
de Formosa, ao lado de mais 
cinco concorrentes, usaram 
a pesquisa do Instituto Ipop, 
publicada no Jornal Cidades 
& Negócios com exploração 
em redes sociais e aplicativos 
de celular.  A Justiça Eleitoral 
da 11ª Zona interveio e proibiu 
com multa de R$ 20 mil por 
dia, que Hernany e Gustavo 
continuassem a usar a seu fa-
vor os resultados da pesquisa 
que o prefeito contratou, o que 
aconteceu bem depois que as 
chapas já haviam se benefi-

ciado das informações falsas 
e contabilizado resultados por 

meio de informações induzi-
das e manipuladas, avalia um 

dos vereadores do município e 
candidato a reeleição.

Considerado um vereador 
sem expressão na fraca legis-
latura do período 2017/2020, 
Clayton Dantas Dias o “Cegui-
nho”, que exerce seu primeiro 
mandato, apesar de ainda 
insistir e tentar a reeleição, 
escondendo a verdade, não 
conseguiu seu registro de 
candidatura na Justiça Elei-
toral.  A sua situação é a de 
indeferido com recurso, ou 
seja, candidato não regular e 
com pedido de registro julga-
do indeferido; no entanto, há 
recurso interposto contra essa 
decisão e aguarda julgamento 
por instância superior. Na 
decisão que tira o vereador 
da disputa desse ano a Justiça 
julgou procedente a Ação de 
impugnação de registro de 
candidatura apresentada pelo 

Ministério Público Eleitoral, 
e indeferiu seu pedido de 
registro por considerar que 
“Ceguinho” não se encontra 
em pleno gozo dos seus di-
reitos políticos, em virtude 
da existência de condenação 
criminal transitada em julga-
do. São dois processos que 
tramitaram na 1ª Vara Crimi-
nal da Comarca de Formosa 
contra o atual presidente da 
câmara. A promotoria eleitoral 
esclarece que ele não está apto 
a concorrer à reeleição, por 
não preencher a condição de 
elegibilidade relativa à ple-
nitude dos direitos políticos, 
uma vez que ao fazer o pedido 
de registro de candidatura em 
setembro, já possuía duas con-
denações criminais definitivas 
em seu desfavor.

 Wenner e Mauricio. Chapa Avante Gustavo e Samir. Chapa Podemos 

Clayton. Dificuldades 

Caiado. Apoio

Postagem de Hernany nas redes 
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d POLêmiCa

Mulher do juiz eleitoral de Formosa é presidente
do Podemos em Planaltina de Goiás 

Além disso, Lucas Lagares é parente de José Nelto, presidente estadual do Podemos, partido que comanda a Prefeitura 
de Formosa e sigla pela qual o prefeito Gustavo Marques tenta a reeleição  

Alessandra Abrantes 
Rodrigues e La-
gares, mulher do 

juiz Lucas Mendonça Lagares, 
titular da 11ª Zona Eleitoral 
de Formosa é a presidente da 
Comissão Provisória do Partido 
Podemos do município de Pla-
naltina de Goiás nestas eleições. 
O juiz é parente próximo do de-
putado federal por Goiás, José 
Nelto Lagares das Mercez, pre-
sidente estadual do Podemos e 
um dos principais apoiadores e 
representantes da administração 

do prefeito de Formosa, Gusta-
vo Marques, também filiado ao 
Partido Podemos. A situação 
está gerando desconforto para 
outros candidatos e até para 
promotores eleitorais de outras 
zonas, ouvidos pela reportagem. 
O Tribunal Regional Eleitoral 
de Goiás/TRE-GO, ainda não 
se manifestou sobre o assunto 
e deverá ser provocado por 
coligações e dirigentes, sobre a 
imparcialidade do juiz eleitoral 
Lugas Lagares, por conta da 
atuação da sua mulher como 

presidente de órgão partidário 
e sobre a sua relação com o 
parente e presidente estadual 
da sigla, pela qual o prefei-
to do munícipio, onde Lucas 
atua como autoridade máxima 
eleitoral é candidato a reelei-
ção. Pessoas envolvidas nas 
campanhas desse ano, tanto em 
Formosa, como em Planaltina 
de Goiás, começam a se mobi-
lizar no sentido de pedirem que 
o TRE-GO, analise as providên-
cias cabíveis a serem tomadas 
com relação a fatos que podem 

apontar possível comprometi-
mento da capacidade subjetiva 
do juiz eleitoral titular da 11ª 
Zona e afirmam que no mínimo, 
essa situação pode ser lesiva à 
imagem da Justiça Eleitoral. 
Procurado pela reportagem do 
Jornal Tribuna News, Lucas 
Lagares afirmou que quanto aos 
questionamentos específicos, 
relacionados a vínculos de pa-
rentesco com pessoas ligadas à 
política nacional ou municipal, 
afirma não existir qualquer ir-
regularidade minimamente apta 
a colocar em dúvida a sua im-
parcialidade. Ele diz ainda que 
o artigo 79 da Resolução TSE 
23.609/2019, explicita de forma 
bastante clara que “da homolo-
gação da respectiva convenção 
partidária até a diplomação dos 
eleitos e nos feitos decorrentes 
do processo eleitoral, não po-
dem servir como juízes eleito-
rais o cônjuge ou companheiro, 

OAB de Formosa promove 
avaliação entre seis dos sete 

candidatos a prefeito 

Cicero é acusado pela ex-mulher 
de no momento do divórcio aplicar 

golpe com quem viveu 30 anos 
Segundo Maria Heriberta o candidato que prega a defesa da 
família na campanha eleitoral é na verdade um agressor. As 
provas estão no processo contra ele movido pela ex-mulher 

Pacto pela Democracia lança 
campanha de estímulo ao voto

Para conter abstenção recorde, organizações e figuras públicas 
se mobilizam para que eleitores respeitem protocolos de 
segurança e compareçam às urnas em 15 de novembro “Tião Caroço” de forma direta e 

indireta articula a favor de três 
candidatos a prefeito de Formosa

d saBatina

Pela segunda vez, durante 
uma campanha eleitoral muni-
cipal para a sucessão do cargo 
de prefeito a OAB Subseção 
de Formosa, promoveu ao 
vivo, uma série de entrevis-
tas com todos os candidatos, 
com exceção do atual prefeito 
Gustavo Marques, candidato 
a reeleição, que não aceitou o 
convite e não compareceu. O 
convite estendido pela dire-
toria, por meio do presidente 
da entidade, Marco Aurélio 
Basso de Matos Azevedo, foi 
para que todos os advogados 
e a população em geral as-
sistissem ao evento por meio 
das redes sociais.  Segundo 

Marco Aurélio a iniciativa 
foi importante para que todos 
pudessem participar e exercer 
sua cidadania nestas eleições. 
Foram seis entrevistas com 45 
minutos de duração cada uma, 
onde os candidatos responde-
ram às perguntas elaboradas 
pela diretoria da subseção e 
também perguntas enviadas 
pela classe advocatícia da 
cidade. As entrevistas aconte-
ceram na sede da entidade com 
os candidatos: Cícero Jacinto/
PRTB, Paulo Araújo/PP, Her-
nany Bueno/Solidariedade, 
Natanael Caetano/PDT, Jorge 
Antonini/PT e Wenner Patrick/
Avante. Todos os candidatos 

foram convidados via ofício, 
com o dia e horário de cada 
entrevista estabelecidos por 
sorteio, de comum acordo 
entre os candidatos ou seus 
representantes. Segundo o 
mediador ou entrevistador, 
Edmar Amorim a OAB Sub-
seção de Formosa, usou como 
principal critério a imparciali-
dade política como instituição, 
e ao lado de Marco Aurélio, 
explicou que o projeto, já rea-
lizado em outra ocasião, foi e 
sempre deverá ser estritamente 
voltado ao exercício da de-
mocracia, através de eleições 
cada vez mais transparentes e 
participativas.

d ELEiçÃO

 Diante da perspectiva de 
níveis recordes de abstenção 
nas eleições municipais deste 
ano em virtude da pandemia, 
dezenas de organizações da 
sociedade civil se uniram em 
uma campanha de estímulo ao 
voto. Com o simples chamado 
“VOTE!”, o coletivo, que se 
articulou dentro do Pacto pela 
Democracia, pretende encorajar 
eleitores e eleitoras em todo 
o país a vestirem suas másca-
ras, passarem álcool em gel e 
irem às urnas. O lançamento 
da campanha aconteceu na 
noite de segunda-feira, dia 9 
de novembro e contou com a 
participação de celebridades e 
influenciadores entre outros. 
Reconhecendo a gravidade da 
pandemia, a campanha reforça a 
importância de que os protoco-
los estabelecidos pelo Tribunal 
Superior Eleitoral sejam segui-
dos à risca pelos eleitores em 
todo o país. Mas reitera que a 

d POLÍtiCa

Uma das grandes mentiras 
da campanha eleitoral desse 
ano, fica por conta do candidato 
a prefeito de Formosa, Cicero 
Alves Jacinto, que prega como 
principal bandeira a defesa da 
família e outros valores que não 

pratica. Quem afirma é a profes-
sora Maria Heriberta da Rocha 
Jacinto, que foi casada com 
ele por 30 anos e se separou 
em maio desse ano. Segundo 
Maria Heriberta, nos últimos 
anos, devido às várias agres-

sões psicológicas e desgastes 
rotineiros, ela resolveu colocar 
um fim no relacionamento. 
O pior é que a mulher de 55 
anos está com doença grave e 
mesmo assim, segundo Maria 
declara na Justiça, Cicero, além 
de esconder bens para não 
dividir com ela, se aproveitou 
de um momento em que não 
tinha condições psicológicas 
ideais para assinar um acordo 
extra judicial proposto por ele. 
Ela ainda acusa o candidato de 
ameaçar retirar dela o plano de 
saúde do ex-casal, exatamente 
neste momento em que ela afir-
ma mais precisar, por conta da 
doença grave. Após a revelação 
das acusações da ex-mulher e do 
processo contra ele o candidato 
a prefeito de Formosa, passou 
a usar redes sociais, incentiva-
do por apoiadores, para tentar 
desacreditar as informações e o 
próprio processo que corre no 
Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e Territórios na 6ª Vara 
de Família de Brasília.   

d POLÍtiCa

Apesar de não ser candida-
to e de não morar em Formosa, 
o deputado estadual “Tião Caro-
ço” está por trás e articula a fa-
vor de três candidatos a prefeito. 
Paulo Araújo/PP, Hernany Bue-
no/SD e Cicero Jacinto/PRTB. 
De forma direta e explícita o 
deputado vem pedindo votos 
para Paulo Araújo o “Paulinho”, 
mas faz parte da estratégia não 
revelada de “Tião”, segundo 
membros do seu grupo, mani-
pular e influenciar, por meio de 
pessoas historicamente ligadas 
a ele, nas decisões e ações das 
outras duas candidaturas. Ci-
cero, que tinha como lema de 
campanha a seriedade, passou 
para o grupo de “Tião” toda a 
divulgação de sua campanha, 
por meio de radialistas ligados 
ao deputado, que tem duas con-
denações na Justiça Federal por 

desonestidade administrativa. 
Essa situação, comprometeu 
todo o discurso e projeto de 
Cicero, que não assume o fato 
de ter aceitado a ajuda desse 
grupo. Hernany Bueno, que 
continua ocupando a terceira 
colocação em todas as pesquisas 
de intenção de votos realizadas, 
na última semana de campanha, 

teve em torno de si as especu-
lações de receber o apoio de 
“Paulinho”, em mais uma ten-
tativa do grupo e do deputado 
de querer barrar o favoritismo 
dos dois principais candidatos 
ao Executivo municipal: o vere-
ador Wenner Patrick/Avante e o 
atual prefeito, Gustavo Marques 
/Podemos.  

parente consanguíneo ou afim, 
até o segundo grau, de candi-
datos a cargo eletivo registrado 
na circunscrição e que este juiz 

não tem parentes candidatos ao 
pleito eleitoral em qualquer dos 
municípios componentes da 11ª 
Zona Eleitoral.

Campanha importante 
democracia deve ser encarada 
como uma atividade essencial 
e, por isso, a ampla participação 

precisa ser garantida para que a 
legitimidade do pleito também 
esteja assegurada. 

Alessandra. Presidente Podemos municipal

Cicero. Explicações 

 Evento na OAB com boa repercussão 

Deputado tenta manter o poder em Formosa
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Paciente deixa Hospital de Formosa
curado da Covid-19 depois de 
quase dois meses  internado

d  tratamENtO

Momento importante na saída do hospital

Com mais de 8.266 notifica-
ções, mais de 2.922 casos con-
firmados, 2.788 casos suspeitos 
e 62 mortes até o fechamento 
dessa edição, Formosa faz parte 
da lista de municípios goianos 
com números preocupantes nesta 
pandemia. Para profissionais de 
saúde o novo coronavírus trou-
xe lições que transcenderam o 
raciocínio lógico da sociedade. 
O que a medicina descobriu nos 
últimos meses acerca do contágio, 
das precauções e do tratamento 
foram essenciais para salvar 
milhares de vidas. Todos os dias 
médicos, enfermeiros, psicólogos, 
técnicos e outros profissionais 
unem seus esforços para curar, 
amenizar a dor e trazer conforto 
aos pacientes acometidos pela 
doença. Uma dessas equipes faz 
parte do quadro de colaboradores 
do Hospital Regional de Formosa/
HRF, que participou ativamente 
da recuperação e alta do paciente 
Francisco Xavier da Cruz, 63 
anos. O morador de Formosa foi 
internado na unidade, no dia 11 
de setembro, após diagnóstico 
positivo para Covid-19. Três 
dias depois o quadro se agravou 
e o paciente apresentou febre, 
tosse, falta de ar e foi entubado 
pela equipe médica da Unidade 
de Tratamento Intensivo/UTI. 

Após 56 dias de internação em 
um dos leitos da Ala Covid-19, 
na UTI destinada às vítimas do 
coronavírus, Francisco teve alta. 
No dia 5 de novembro o paciente 

deixou o hospital curado debai-
xo de aplausos de familiares e 
funcionários. Kátia Abadia da 
Silva, sobrinha de Francisco, 
afirmou que as “famílias que 

estão passando por essa situação, 
precisam acreditar e terem fé.  
Acreditando nos médicos que 
Deus capacitou para cuidar das 
pessoas”, destacou. 

d  SErviçOS

Canais 
para 

denúncias 
de crimes 
eleitorais

Eleitores não 
podem ser presos 

a partir desta 
terça-feira dia 10 

* Formosa (61) 3631-7787 
* Planaltina (61) 98625-5374
* Alto Paraíso de Goiás 
   (62) 3446-1609 (62) 98501-5724 
* Cavalcante (62) 3494-1080
* Campos Belos (62) 3451-1820
* Alvorada do Norte 
  (62) 3421-1559
* Posse (62) 98452-2212
* São Domingos (62) 3425-1452

Desde terça-feira, dia 10 
de novembro, nenhum eleitor 
pode ser preso ou detido, em 
função do calendário eleitoral 
que prevê a medida cinco dias 
antes do início das eleições, 
prevista para este domingo, 
15. Apenas casos de flagrante 
delito, ou em virtude de sen-
tença criminal condenatória 
por crime inafiançável, ou por 
desrespeito a salvo-conduto, 
estão livres da regra.

A Coordenadoria Estadual 
de Apoio aos Promotores Elei-
torais do Ministério Público de 
Goiás/MP-GO disponibiliza a 
relação dos telefones de plan-
tão das Promotorias Eleitorais 
para o fim de semana das elei-
ções municipais entre sábado e 
domingo. Candidatos a prefei-
to, vice-prefeito, vereadores e 
vereadoras não podem burlar a 
lei em busca de voto. Denuncie 
nestes telefones: 

As ocorrências de irre-
gularidades e crimes também 
podem ser denunciados pelo 
aplicativo Pardal, da Justiça 
Eleitoral, e comunicados às po-
lícias Civil, Militar e Federal.
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MISSÃO DO POLÍTICO

A política é a 
ciência e arte de 
governar. O político 
é quem lida com 
a coisa pública. 
A missão consti-
tui uma atribuição 
temporária e de-
terminada de que o 
político está encar-
regado de executar. 
A classe política é 
uma face da socie-

dade. Os políticos existem por causa da comunidade. 
Eles não existem por si nem para si. A missão do político 
requer coerência, equilíbrio e auto definição. A tarefa 
fundamental do político é descobrir o que ele é, como 
agir e agir assim initerruptamente. O político precisa 
ter razão e sensibilidade. O autogoverno é fundamental 
para ser político, porque quem não governa a si mesmo 
não está preparado para governar uma cidade, menos 
ainda para legislar em prol da comunidade. A missão 
do político é administrar bem e criar leis benéficas 
para a sociedade. A política não é lugar para amadores. 
A missão exige conhecimento e formação. O político 
deve conhecer as necessidades da comunidade e estar 
preparado para lidar com elas. Enganar as pessoas é 
transformá-las em instrumento. Não basta ter boa vonta-
de nem apenas dizer o que vai fazer. É possível governar 
com palavras, mas é sempre melhor governar pelo bom 
exemplo e convencer pelas grandes obras. A missão 
do político requer preparação ímpar, conhecimento da 
realidade, conduta exemplar e responsabilidade social. 
A missão política objetiva o bem comum. O político não 
pode ser inútil. Se ele não serve ninguém não é digno 
de ser denominado político. O mandatário não tem o 
direito de trabalhar para si próprio nem para um grupo 
seleto da sociedade. Trabalhar para outros é também 
trabalhar para si. Todo mandatário é funcionário do 
povo. A missão do político é trabalhar corretamente para 
o bem de todos. A política deve melhorar em todos os 
sentidos. Se a política não progredir, a cidade também 
não desenvolve. Tem gente pensando que a política 

é causa da corrupção humana. Reclamar da política 
sem querer participar da mudança não é postura digna 
de patrão. O político é funcionário do povo. O poder 
transformador está nas mãos da sociedade, porque cada 
pessoa é democraticamente livre e possui um voto. A 
missão do político é assegurar o poder de voto e a liber-
dade de escolha democrática da comunidade. 

A missão exige formação da consciência moral. 
O político deve ser a pessoa moralmente melhor da 
comunidade. O político deve ser incorruptível: ter uma 
consciência limpa e mantê-la limpa. A honestidade 
é condição indispensável para todos os políticos. O 
político nasce em sociedade. A comunidade íntegra 
gera políticos íntegros. O que leva um político a ruína 
é querer aproveitar o mandato para enriquecer ilicita-
mente. A missão do político implica ter consciência reta 
e honestidade perene. O político não governa sozinho. 
As alianças partidárias precisam ser baseadas na força 
vital de ideias e princípios comuns. Se não há unidade 
de objetivo não pode haver justiça social. A união do 
povo é base para a união política. A união de todos 
em prol do progresso da cidade deve ser o objetivo 
final das coligações partidárias. A missão do político 
requer esforços comuns e princípios éticos universais. 
É urgente uma política em prol da vida humana. Não 
pode haver verdadeira política se não se defende nem 
se promove o direito à vida. Não pode haver verdadeira 
democracia se não é reconhecida a dignidade de cada 
pessoa e não se respeita nem se promove os direitos 
humanos. A missão do político consiste em tutelar o 
direito à vida, porque a vida constitui o verdadeiro bem 
da humanidade e a pessoa humana deve ser o ponto de 
partida e de chegada de qualquer projeto político-social 
e de todo programa de governo. Em suma, a missão 
do político preparado é governar bem, legislar, tutelar 
a vida, assegurar os direitos e os valores humanos, 
defender a liberdade democrática, promover a justiça 
social e trabalhar para o progresso contínuo da cidade, 
tudo através da edificação do bem comum.

EROFILHO LOPES CARDOSO
Filósofo, Teólogo, Educador, 

Empreendedor, Escritor!

nova pesquisa de intenção de 
voto em são João d´aliança 
confirma vitória da prefeita 

Débora Domingues 

Operação desarticula grupo que 
produziu pesquisas eleitorais 
falsas em Formosa na região e 

restante do Estado 

Promotor Douglas estoura instituto
de pesquisas fraudulentas   

d  CrimE

A cidade é a comunidade política
(Aristóteles)

O Ministério Público Eleito-
ral/MPE desencadeou no dia 5 de 
novembro, operação com o objeti-
vo de desarticular grupo suspeito 
de produzir e divulgar pesquisas 
eleitorais fraudulentas em todo 
o Estado de Goiás na campanha 
eleitoral desse ano. Investigações 
identificaram que a empresa Ipop-
-Cidades & Negócios produziu e 
divulgou 349 pesquisas suspeitas 
em 191 dos 246 municípios goianos 
desde a sua criação em fevereiro 

deste ano, o que representa, segun-
do o Tribunal Superior Eleitoral/
TSE o maior número de pesquisas 
realizadas nestas eleições em todo 
o país. Foram cumpridos quatro 
mandados de busca e apreensão 
expedidos pelo juiz eleitoral da 
Comarca de Alvorada do Norte, 
Pedro Henrique Guarda Dias, nos 
municípios de Goiânia e Aparecida 
de Goiânia, na sede da empresa, e 
nas residências do proprietário do 
Ipop Márcio Rogério Pereira Go-

mes, e da estatística Karen Cristina 
Alves Pessoa. Segundo o autor da 
denúncia, promotor eleitoral da 
Justiça Eleitoral de Alvorada do 
Norte, Douglas Chegury, as fraudes 
consistem em produzir pesquisas 
que não refletem a realidade das 
intenções de voto dos eleitores, 
com desobediência dos requisitos 
exigidos na legislação eleitoral, em 
bairros inexistentes e com oferta 
criminosa de manipulação de dados 
em favor de candidatos.

d  iNvEStiGaçÃO

Em Formosa a empresa Ipop-
-Cidades & Negócios, que se 
apresentava como instituto de 
pesquisa, acusada pelo Ministério 
Publico de Goiás/MP-GO, de 
realizar pesquisas eleitorais frau-
dulentas, foi contratada duas vezes 
pelo prefeito Gustavo Marques.  
Na primeira vez a pesquisa que 
o colocava em primeiro lugar na 
intenção de votos, foi amplamente 
divulgada e publicada no Jornal 
Cidades & Negócios, que também 
faz parte do esquema fraudulento. 
Já na segunda pesquisa encomen-
dada pelo prefeito de Formosa, 
candidato a reeleição, que também 
o colocou bem à frente dos demais 
concorrentes o crime já havia sido 
detectado e denunciado, obrigando 
Gustavo a entrar na Justiça, mesmo 
sendo o seu pai, Elmo Abadio o 
contratante e pagador da pes-
quisa, para contestar o resultado 
e sua divulgação. Quando isso 
aconteceu, o resultado dessa nova 
fraude, já havia se espalhado pelas 
redes sociais, por meio do também 
candidato Hernany Bueno, que 
nesta segunda suposta sondagem, 
aparecia em segundo lugar. Diante 
das denúncias e ações a Justiça 
Eleitoral de Formosa, interveio e 
proibiu a divulgação, pouco antes 
do promotor eleitoral Douglas 
Chegury, agir, por meio da Justiça 
de Alvorada do Norte. 

CONSEQUÊNCIAS -  Após 
as buscas e apreensões realiza-

d  PESqUiSa

O Jornal Tribuna News, encomendou nova pesquisa de avaliação do eleitorado de São João 
d’Aliança. Em todos os cenários a prefeita e candidata à reeleição, Débora Domingues/
PL, continua liderando com ampla margem os demais candidatos. Número do registro: 

GO-00261/2020. Empresa de pesquisa: Directa – Instituto de Pesquisas. Quantidade de entrevistas: 
301. Margem de erro: 5,50 %. Nível de confiabilidade: 95%. Foram sondados a avaliação da prefeita, 
intenção de votos para prefeito (espontânea, estimulada e rejeição).

VEJA NOS GRÁFICOS:

Jornal utilizado nas fraudes 

Douglas. Fazendo jus ao cargo de promover a Justiça 

das em Goiânia e Aparecida de 
Goiânia o Ministério Público 
Eleitoral anunciou que concentra 
neste momento as investigações na 
identificação dos candidatos que se 
beneficiaram das pesquisas eleito-
rais fraudulentas realizadas pela 
empresa Ipop. Douglas Chegury 
anunciou que os candidatos que 
se beneficiaram podem ser alvo 
de ação de impugnação. “A apu-
ração tem de ser rápida, já que os 
prazos são muito curtos, em razão 
da proximidade do pleito, no dia 
15 de novembro”, afirmou o pro-
motor. O MP divulgou que várias 
pesquisas realizadas pelo Ipop em 
diversas cidades foram indeferidas 
por não atenderem aos critérios 

estabelecidos pela lei eleitoral e 
que entre o material apreendido 
nos endereços da empresa, foi 
encontrada uma planilha em que 
constam nomes de candidatos que 
teriam sido procurados e aceitaram 
utilizar as pesquisas fraudadas 
em suas campanhas, chamados 
pelo empresário de “parceiros”. 
Foram recolhidos computadores, 
formulários e arquivos nos locais 
de cumprimento dos mandados 
de busca e apreensão e segundo 
informações de promotores que 
participaram da ação, os indícios 
de irregularidades são fortes e os 
elementos de prova consistentes 
para constatar as fraudes prati-
cadas.
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d PUNiçÃO

d tENdêNCia

BRanDt do Brasil realiza 1º Encontro nacional – Mulheres 
do Campo e reforça importância feminina no agro

A BRANDT do Brasil 
realizou o 1º Encontro 
Nacional – Mulheres 

do Campo BRANDT, em Campinas/
SP. O objetivo foi reunir mulheres 
líderes do agronegócio de regiões 
estratégicas para os negócios da 
empresa e, no total, participaram 
15 importantes mulheres do agro-
negócio. O evento respeitou todas 
as regras sanitárias e de distancia-
mento social. No primeiro dia, as 

convidadas tiveram um bate-papo 
com Roberta Paffaro, Diretora de 
Desenvolvimento da Bolsa de Valo-
res de Chicago no Brasil, que com-
partilhou sobre as suas conquistas e 
obstáculos que surgiram no decorrer 
de sua carreira. O evento também 
discutiu os desafios da mulher na 
gestão de uma propriedade agrícola. 
Anna Paula Nunes, proprietária da 
Fazenda Jangada Brava, em Boa 
Esperança Do Sul/SP, contou que, 

apesar de pertencer à quarta gera-
ção de agricultores, é a primeira 
mulher a assumir o comando dos 
negócios, o que, no começo, gerou 
preconceito e dificuldades. “Pude 
compartilhar com outras mulheres 
um pouco da minha história. Depois 
de assumir a liderança, passei a 
investir mais em tecnologias e nos 
funcionários, sempre em busca de 
maior produtividade. No início, 
por ser uma das poucas mulheres 

em cargo de liderança, me sentia 
deslocada, mas conquistei o respeito 
por meio do meu trabalho. Esse 
encontro da BRANDT foi super 
importante para conhecer outras 
mulheres e compartilhar nossas 
conquistas e dificuldades na área. 
O mercado agro vem abrindo cada 
vez mais espaço para as mulheres”, 
declarou.

Sicredi supera marca de 
mais de R$ 100 bilhões 
em depósitos e fundos 

de investimento

d iNvEStimENtO

Mesmo com um cenário econômico desafiador, em setembro o Sicredi 
superou a marca de mais de R$ 100 bilhões em depósitos e fundos de 
investimento, o que representa um crescimento de 43% na comparação 
com o montante verificado em dezembro de 2019. A alta foi puxada por 
depósitos a prazo, que somou um valor total de aproximadamente R$ 54 
bilhões, seguido por depósito de poupança (R$ 20,7 bilhões), depósito à 
vista (R$ 20,7 bilhões), carteira de fundos de varejo (R$ 3,8 bilhões) e 
Letras de Crédito do Agronegócio (LCA, R$ 2,2 bilhões). Ainda na com-
paração com o desempenho verificado em dezembro de 2019, destaca-se o 
crescimento de 115% nos investimentos em LCA e o aumento de 29% na 
quantidade de investidores vinculados à instituição. O resultado expressa 
a confiança que os associados têm nas cooperativas do Sicredi, localizadas 
em 23 estados do país e no Distrito Federal, na sua solidez e também é 
um reflexo de seu empenho em melhorar a saúde financeira deste público, 
com orientações e ofertas seguras em investimentos.

Goiás tem de indenizar aluno que
recebeu ‘gravata’ de professor PIX: Consultor financeiro 

explica nova modalidade 
de transferência bancária
Novo sistema de pagamentos instantâneos que funciona 
24 horas por dia, sete dias por semana. A transferência 
eletrônica ocorre diretamente da conta do pagador para 

a conta do recebedor sem intermediários

O Estado de Goiás terá de 
pagar indenização por danos 
morais de R$ 20 mil a um 
estudante que foi agredido por 
um professor, que, por meio de 
um golpe popularmente conhe-
cido como “gravata”, tentou 
fazer com que ele comesse 
uma bolinha de papel, que o 
atingiu durante brincadeira 
da turma em sala de aula. A 
juíza Patrícia Passoli Ghedin, 
da 2ª Vara (Fazenda Pública, 
Criminal, Execuções Penais 
e Juizado Especial Criminal) 
da comarca de Bom Jesus, 
ressaltou que “todas as provas 
carreadas aos autos pelas partes 
demonstram o ato do professor 
estadual temporário de exe-
cutar uma gravata e obrigar o 
aluno a engolir uma “bolinha 

de papel”. Representado pelo 
pai, o estudante sustentou 
que estava matriculado no 6º 
ano do ensino fundamental e 
foi fortemente constrangido 
diante de todos os alunos que 
se encontravam na sala de 
aula. Salientou que ao brincar 
de jogar bolinha de papel com 
seus colegas de classe, uma 
delas atingiu o quadro próximo 
ao local em que se encontrava 
o professor. Na época do fato, 
ocorrido em 8 de dezembro 
de 2017, ele tinha 13 anos. 
Foi então que o professor de 
educação física de um colégio 
estadual do Município de Bom 
Jesus perguntou à classe o que 
deveria fazer com a bolinha 
de papel. Se deveria jogá-la de 
volta ao autor ou fazer que ele 

a comesse. Os alunos, por sua 
vez, disseram que ele deveria 
fazer o responsável comer a 
bolinha de papel. Segundo os 
autos, foi aí que o professor, 
de maneira violenta, teria ido 
ao encontro do estudante e por 
meio de uma “gravata”, tentou 
colocar a bolinha de papel em 
sua boca por três vezes, con-
forme imagens apresentadas 
ao processo. Em seguida, sem 
manifestar qualquer arrepen-
dimento de sua conduta, saiu 
da sala de aula e os alunos lá 
permaneceram, assustados. O 
pai do aluno registrou boletim 
de ocorrência junto à Secretaria 
de Segurança Pública e Admi-
nistração Penitenciária e o caso 
ganhou repercussão em jornais 
e sites da região.

d NOvidadE

A nova maneira de trans-
ferir dinheiro passa a valer a 
partir 16 de novembro. Mas, 
apesar de ser um dos assuntos 
mais comentados no momento, 
ainda tem muita gente com 
dúvidas sobre o que é o PIX. 
“Assim como TED e o DOC, 
o PIX não será um aplicativo, 
mas um sistema criado pelo 
Banco Central que vai fazer 
parte dos bancos e fintechs para 
transações financeiras”, explica 
o consultor financeiro César 
Karam. “A grande diferença 
para os demais serviços é a gra-
tuidade e a agilidade que o ‘PIX 
vai agir, cerca de 30 segundos 
para o dinheiro ir de uma conta 
a outra”, complementa. Para o 
usar o PIX será necessário ter 
conta em alguma instituição 
financeira e ter uma chave de 
acesso (pode ser o número do 
telefone, e-mail, número do 

CPF, etc).  Pela primeira vez 
na história do sistema bancá-
rio brasileiro, enxergamos os 
grandes bancos atraindo os con-
sumidores a utilizarem um ser-
viço bancário de forma gratuita. 
Isso é novo. Só por esse ponto 
eu diria que o consumidor já 
está ganhando. No entanto, 
este serviço é gratuito porque 
os bancos mudaram na sua 
forma de operar? Certamente 
não. Então, qual o motivo dessa 
série de campanhas comerciais 
dos grandes bancos, atraindo os 
usuários para suas plataformas? 
A resposta é muito simples. 
Explica Karam. Os bancos já 
perderam as receitas que eram 
adquiridas a partir das taxas 
dos TEDs e DOCs. Agora, o 
usuário, sabedor de um serviço 
gratuito, que é o PIX, não vai 
mais retornar para um serviço 
caro e pouco ineficiente. Por-

que, diga-se de passagem, o 
TED e o DOC são serviços ca-
ros e ineficientes. Além do que, 
não é possível fazer uma dessas 
transações a partir das 16 horas, 
nem em um feriado ou final de 
semana, uma vez que precisa ser 
dentro do expediente bancário.
Com a modalidade PIX isso vai 
ser possível durante as 24 horas, 
em feriados ou finais de semana 
e de forma gratuita. É um ou-
tro mundo para as transações 
financeiras eletrônicas. E os 
bancos, certos de que vão perder 
essa receita, que eram geradas 
por essas modalidades, TED e 
DOC, já começaram a correr 
atrás para não perder também os 
seus clientes, visto que o PIX, 
gradativamente, irá aperfeiçoar 
as suas aplicações e trará, com 
mais amplitude, outros serviços, 
além de simplesmente as trans-
ferências eletrônicas.

 Mulheres do agronegócio 

Instituição vantajosa 

Professor agressor

 Nova ferramenta financeira 
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d PROBlEMa

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – IDC FORMOSA
Prezados Senhores(as) Associados(as),

O Instituto de Defesa da Cidadania de Formosa convoca todos 
os associados para Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se 
no próximo dia 25 de novembro de 2020, no endereço Rua Praça 
Anísio Lobo, nº 08-A, Centro, CEP: 73.801-350, Formosa/GO, 
iniciando-se os trabalhos às 19:00 horas em primeira convocação 
com a presença de dois terços (2/3) dos sócios, ou, às 19:30 em 
segunda convocação com qualquer número de presentes, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a)      ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (MAN-
DATO   NOVEMBRO/2020 – NOVEMBRO/2022)

b)     POSSE DOS ELEITOS.
Formosa/GO, 13 de novembro de 2020 

Atenciosamente,
Rafael Vieira

MP afirma que Prefeitura de Formosa gastou 
mais de R$ 26 milhões apenas em tapa-buraco

Segundo o Minis-
tério Público de 
Goiás/MP-GO e 

conforme a própria Pre-
feitura de Formosa os dois 
prefeitos, Ernesto Roller 
e seu sucessor Gustavo 
Marques, já gastaram de 

2017 até setembro desse 
ano, mais de 26 milhões 
de reais. Gustavo Marques 
e Ernesto Roller gastaram 
exatamente vinte e seis mi-
lhões, duzentos e dezenove 
mil e duzentos e cinquenta 
e seis reais nas chamadas 

operações tapa buracos. Os 
dados foram apresentados 
pelo MP ao se pronunciar 
sobre denúncia enganosa 
do próprio prefeito de que 
seriam cerca de R$ 22 mi-
lhões. Na avaliação de mo-
radores de diversos bairros 

o dinheiro público gasto 
nesse serviço foi em vão, 
uma vez que os buracos que 
já foram tapados, alguns por 
4 vezes, continuam incomo-
dando e causando prejuízos 
e riscos. A prefeitura não se 
pronúncia a respeito.  

Dnit muda traçado original de 
rodovia que passaria em Cavalcante 

Órgão justifica que a mudança no percurso é resultado de estudos
 realizados pela sua área técnica. Moradores temem que Cavalcante 

vire “cidade fantasma” com mudança na BR-010

Evento sobre usinas de
asfalto reúne profissionais

da engenharia
Encontro vai abordar as diferenças e 

configurações de usinas de asfalto utilizadas 
no mundo para o público-alvo: construtoras, 

empresas de consultoria, prefeituras, 
responsáveis pela contratação ou fiscalização 

de obras de pavimentação urbana.

d COnHECiMEntO

 Será realizado nos dias 3 e 4 de dezembro o treinamento “Usi-
nas de Asfalto: Tecnologia e Aplicação”, com o engenheiro civil 
Juliano Gewehr. O evento, promovido pela New Roads Engenharia, 
será on-line e ao vivo, e irá abordar diversos assuntos que envolvem 
a unidade industrial, como funcionamento básico, tipos de usina, 
sistemas de mistura, combustíveis e custos de produção. Também 
serão discutidos a utilização de material asfáltico reciclado (RAP) 
em usina de asfalto, e o Warm Mix Asphalt (WMA) – Asfalto 
Morno Espumado em usinas de asfalto, entre outros temas, com o 
intuito de apresentar novidades e informações relevantes para que 
se possa tirar os melhores resultados das Usinas de Asfalto sob 
os aspectos de qualidade e produtividade. Segundo o engenheiro, 
embora tenha funções simples, a usina de asfalto é mais do que 
um simples equipamento dentro do processo de pavimentação. É 
praticamente uma unidade industrial, com diversas configurações 
possíveis para atender a diferentes níveis de exigência. “Esperamos 
que esse evento contribua para a disseminação do conhecimento 
técnico geral sobre usinas de asfalto, contribuindo para a melho-
ria contínua dos processos de pavimentação”, explica Gewehr. 
O Público-alvo – O evento tem como público-alvo construtoras, 
empresas de consultoria, prefeituras, responsáveis pela contratação 
ou fiscalização de obras de pavimentação urbana, DNIT, DERs e 
secretarias de estado de infraestrutura, controladorias internas e 
tribunais de contas, Caixa Econômica Federal, BID e demais agentes 
financiadores de obras públicas.

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO PODEM SER 
OBTIDAS POR MEIO DO SITE: www.newroads.com.br.

d dESENvOLvimENtO

O Departamento Na-
cional de Infraestrutura e 
Trânsito/Dnit, anunciou que 
a rodovia, esperada por mo-
radores da região há 60 anos, 
seria desviada para passar 
por Monte Alegre de Goiás. 
Inserida no planejamento 
de governo do presidente 
Juscelino Kubitschek, na 
campanha dos “50 anos em 
5”, a criação da BR-010, 
que liga o Distrito Federal 
ao Pará, representa mais do 
que desenvolvimento em 
infraestrutura. Para municí-
pios localizados às margens 
da rodovia, que hoje ainda 
é conhecida por GO 118, a 
pista é sinônimo de entrada 
de turismo e novas fontes de 
renda. Moradores de Caval-
cante receberam com frustra-
ção o anúncio de que o novo 
traçado da via, inicialmente 
planejado para passar pelo 
município, será desviado 
para a cidade vizinha. Com 
extensão de quase 2 mil 

quilômetros, o desenho da 
rodovia ainda prevê a cons-
trução de novos trechos em 
outros municípios, além dos 
já contemplados pela pista. 
Em nota o Dnit justificou 
que a mudança no percur-
so é resultado de estudos 
realizados pela área técnica 
do órgão e que a escolha 
por Monte Alegre de Goiás, 
representa uma alternativa 
por uma região com grande 
parte do trecho pavimentado, 
exigindo menor intervenção 
que Cavalcante. Além disso, 
a instalação da rodovia na 
primeira cidade implicaria 
em menor intervenção nas 
áreas de preservação perma-
nente, “devido à quantidade 
menor de corpos hídricos 
identificados”. “Monte Ale-
gre apresenta um relevo mais 
favorável, o que redundará 
em menores volumes de 
terraplenagem e melhores 
características técnicas em 
planta e perfil”, informou.

 Situação não muda nas ruas de Formosa

Oportunidade de conhecimento 

Monte Alegre de Goiás. Nova rota

Percurso da rodoviaa ser construída

EXTRATO DA ATA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO
 SOCIAL DA CASA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

EDUCACIONAL E BENEFICENTE - CASEB.
Aos 30 dias do mês de outubro de dois mil e vinte, (30/10/2020), 

na sede da associação mencionada, situada nesta cidade de Planal-
tina de Goiás nas Chácaras nº. 1308 / 1308A – Loteamento Santa 
Maria – Rodovia GO 118-km 12, Planaltina de Goiás - GO reuniram-
-se a Assembleia Geral Extraordinária da CASA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL EDUCACIONAL E BENEFICENTE - CASEB – CNPJ nº 
00.078.436/0001-01 para deliberar sobre a Extinção é Transferência 
do Patrimônio a outra Entidade. Foi aprovada a Extinção da CASA 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDUCACIONAL E BENEFICENTE - 
CASEB – e transferência do Patrimônio a OBRAS SOCIAIS DA 
DIOCESE DE FORMOSA, CNPJ Nº 01.141.548/0001-14. Nada 
mais havendo para constar encerro a presente ata que após sua 
leitura assinam os presentes.

Planaltina/Go, 30 de outubro de 2020.

João Bernardino de Assunção
Diretor Geral

José Paulo Resende EPP, CNPJ nº 01.496.413/0001-71 torna 
público que recebeu junto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
de Formosa, Goiás - SEMMA - a Licença Ambiental Simplificada 
de funcionamento para atividade econômica de supermercado, 
situado na Rua Valeriano de Castro, nº 1365 B, Centro, município 
de Formosa/GO. A empresa não se enquadra na resolução  CO-
NAMA 001-86.
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A linha começou 
a comercializar 

seus produtos em 
novembro

Grupo musical que sur-
giu em Planaltina/DF 
ganha o Brasil com 

música e moda. Enquanto se pre-
param para um grande lançamento 
musical nos próximos meses, a 
Tribo da Periferia apresenta uma 
loja oficial que comercializa peças 
como bonés, camisetas, moletons, 
corta-vento, copos, adesivos, calças 
e bermudas de moletom. As pessoas 
já podem ter acesso a uma coleção 
exclusiva que preza pela qualidade 
dos produtos, levando aos fãs e 
simpatizantes peças únicas e versá-
teis com referências na identidade 
do grupo Tribo da Periferia e no 
estilo urbano e moderno do rap e 
hip hop. A história da Tribo da Pe-
riferia nasceu nas raízes do Distrito 

Federal, em 1998, quando Luiz 
Fernando Correia da Silva, mais 
conhecido como Duckjay, decidiu 
dar o primeiro passo compondo sua 
primeira letra musical. Desde então, 
a Tribo foi tomando novas formas 
e ganhando novos protagonistas, 
como Look (Nelcivando Lustosa 
Rodrigues), que desde 2016 segue 
ao lado de Duckjay conectando 
cada vez mais pessoas. Hoje, após 
22 anos de carreira, eles se tornaram 
um dos grandes nomes do cenário 
do rap e hip hop nacional, arras-
tando multidões por onde passam. 
No Youtube, possuem mais de 1.6 
bilhões de visualizações e quase 
sete milhões de inscritos, algo 
inédito para artistas do rap e hip 
hop no Brasil. São também os que 
possuem mais videoclipes lançados 
do segmento. O nome de Duckjay 
se consolidou como o maior com-
positor e produtor do gênero no 
país, com mais de 115 músicas 
autorais. Um fenômeno que agora 
chega ao mercado lifestyle, com 
uma proposta de marca diferente 
e exclusiva.

d EStiLO

tribo da Periferia lança marca de roupas

Popoto & Rolissa: Miniaturas 
personalizadas de pets

Loja é focada na produção personalizada de miniaturas de 
pets, feitas em impressão 3D e pintadas à mão, para criar uma 

lembrança única, como o seu bichinho de estimação.

No site para saber mais 
sobre a marca e seus 
produtos: 
www.lojatribodaperife-
ria.com.br ou o 
Instagram: 
@lojatribodaperiferia 

d mErCadO

Siga Popoto & Rolissa nas redes sociais!
Facebook: facebook.com/popotoerolissa

Instagram: @popotoerolissa
Elo7: www.elo7.com.br/popotoerolissa

Site: www.popotoerolissa.com.br

Já pensou em ter seu pet eter-
nizado numa linda escultura? Com 
a proposta de criar réplicas fiéis 
de cães, gatos e outros bichinhos, 
feitas com muito cuidado e carinho, 
nasceu a Popoto & Rolissa (www.
popotoerolissa.com.br), que une 
a impressão 3D à pintura manual 
para criar uma experiência úni-
ca, especial e personalizada aos 
amantes dos animais. Seja para 
presentear ou para ter seu bichinho 
sempre com você, cada detalhe é 
pensado e desenvolvido com todas 
as características dele. Com deli-
cadeza e atenção a cada pintinha, 
pelo, patas e bigodes, nasce uma 
miniatura especial, que pode vir na 
forma de brinco, pingente, broche, 
camafeu, ou uma estatueta com 
base. “É um produto especial por ser 
único. Ao mesmo tempo que utiliza 
a tecnologia mais avançada para a 
modelagem e impressão, também 
há o toque humanizado da pintura, 
feita à mão com todo o carinho e 
atenção. É uma memória, e através 
dela o cliente sempre poderá ser 
transportado para aquele momento 
eternizado pela miniatura”, conta 
Daniela Penedo, co-fundadora da 
marca.

COMO COMPRAR -Por ser 
um produto personalizado, cada 

pedido é feito sob encomenda. Os 
pedidos são feitos pelo site e, após 
a confirmação do pagamento, o 
cliente recebe um e-mail com as 
instruções. É preciso enviar o má-
ximo de fotos possível, de todos os 
ângulos do pet, além do nome do 
animal e do dono (ou presenteado). 
O processo de criação começa com 
a modelagem digital do bichinho, 
que é seguida da impressão 3D. 
Depois, ele será tratado e pintado 
à mão com todos os detalhes, tendo 
como referência as fotos enviadas 
pelo cliente. O prazo para a entrega 
é de 30 a 45 dias, e os pedidos são 
enviados pelos Correios, via Sedex 
ou PAC.

POPOTO & ROLISSA - A 
marca surgiu da ideia do casal 
santista Daniela e Wendell Penedo 
de transformar um hobby em um 
negócio mágico. Juntando o co-
nhecimento e técnica de pintura de 
Daniela e o gosto por impressões 
3D de Wendell, nasceu Popoto & 

Rolissa. O nome da marca foi uma 
maneira que o casal pensou para 
homenagear seus dois primeiros 
bichinhos, um hamster e uma 
gatinha.

 Artigos da marca

 Vestimenta que promete pegar

Os donos dos animais fazem suas miniaturas  Tamanhos diversos e fiéis 

Podendo ser usados em 
roupas também 


