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Vacina contra covid-19 é aplicada na região 
Todas as 18 regionais de saúde do Estado receberam as vacinas de forma igualitária, informou Ronaldo Caiado, o único governador 
médico do Brasil. Os municípios de Posse e Campos Belos, recebem doses transportadas por avião, devido à distância da capital. 

A ex-doméstica e ex-gari 
Maria Conceição, 73 anos, 
cega de um olho e moradora de 
Anápolis, recebeu a primeira 
dose em Goiás, aplicada pelo 
governador. Em Posse o pre-
feito que também é médico 

aplicou a primeira dose do 
município. Helder Bonfim, deu 
início à campanha de vacinação, 
imunizando a técnica em enfer-
magem, Clarice Santana. Em 
Formosa, uma das poucas cida-
des da região que conseguiram 

câmaras frias para armazena-
mento e aplicação das vacinas 
a campanha teve início com a 
vacinação do médico Ruanner 
Ronan e de Wagner Alvarenga, 
93 anos de idade.  
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Em Campos Belos inconsequência 
do ex-prefeito dificulta início de 

administração do atual 
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O ex-prefeito de Campos 
Belos, Eduardo Terra, entregou 
a prefeitura de forma negativa 
e devendo, justamente para o 

castigado setor de saúde do 
município. Ele não pagou os 
salários de dezembro e nem o 
13º para a classe, deixando para 

o atual prefeito, Pablo Geovane, 
a responsabilidade de acertar 
as contas.

n BENFEITORIAS

Urbanização no Josefa Gomes 
em Formosa promete ser obra 
mais impactante em décadas

Deputado “Iso Moreira” intensifica
ações com foco em rodovias no

Nordeste goiano e Entorno

Benefícios para uma vasta 
região da cidade será ini-
ciada nesse semestre com 
uma nova área de convívio 
coletivo. A mais significativa 
obra dos últimos trinta anos, 
foi anunciada pelo prefeito 
Gustavo Marques em janeiro 
desse ano. A assinatura de 
convênio com o Ministério 
do Desenvolvimento Regio-
nal para início do projeto de 
Canalização e Urbanização 
do Córrego Josefa Gomes, já é 
uma realidade e irá acabar com 
os transtornos que há anos a 
população enfrenta em época 
de chuva, além da construção 
de espaços de lazer, pista de 
caminhada, iluminação de 
LED e preservação da fauna 
e flora do local. 
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n TRABALHO

O deputado estadual, 
Aloísio Moreira/DEM, anun-
cia um pacote de obras para 
o Nordeste goiano e parte 
do Entorno de Brasília. São 
várias rodovias, entre elas o 

asfalto da GO-591, trecho de 
15 km, ligando Cabeceiras à 
divisa com Minas Gerais. A 
GO-110, conhecida por “Ro-
dovia do Boi” entre Iaciara e 
São Domingos, que receberá 

pavimentação de aproximada-
mente 103 km e a conclusão 
da GO-447, trecho de 62 km 
de Divinópolis de Goiás ao 
entroncamento da GO-118 em 
Monte Alegre de Goiás.  

Caiado abre etapa de vacinação

Prefeito Helder. Ele mesmo aplicou 

Cidadão formosense recebe a primeira dose 

 Prefeito Gustavo assina o convênio 

Situação péssima para quem precisa da GO-447

Pablo e o vice “Juranda” na pista de pouso da cidade recebendo os frascos
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Arenga 
A mais recente briga, entre os dois mais espertos políticos de 

Formosa, que por meio dos votos dos formoseses, desfrutam em 
Goiânia dos prazeres que o poder confere, Ernesto Roller e “Tião 
Caroço”, é e sempre foi pessoal. No meio disso, desde sempre, os 
interesses de Formosa ficam por último na história desses dois.  
Numa virada de jogo, o governador Caiado convidou o deputado 
“Tião” para ocupar o cargo ocupado exatamente pelo arquirrival 
Ernesto, que fora do governo terá que voltar a ser advogado e 
trabalhar.  

Fúria 
Ernesto esperneou. Foi à impressa da capital e esbravejou con-

tra seu ex-padrinho político e aliado de primeira hora. Os dois foram 
unha e carne no passado e o rompimento, segundo o ex-deputado 
Ivan Ornelas, aconteceu por motivos de dinheiro e desacordos em 
esquemas lucrativos.  

Insatisfatório 
No Estado, quem manda com mão de ferro é Caiado, que antes 

de assumir o governo em 2019, levou Ernesto para Goiânia e deu a 
ele a secretaria de Governo, uma importante pasta. Acontece que 
Ernesto saiu de Formosa, onde era prefeito, dizendo que faria muito 
mais pelo município estando na capital. Mentira. Em dois anos, não 
fez nada e se queimou em Formosa, no Palácio das Esmeraldas e 
na assembleia legislativa, onde foi deputado e teria aliados. 

Troco 
Ficou muito ruim para Ernesto essa mudança para a capital. 

Desmoralizado e sem prestígio na sua cidade natal, de onde de-
sapareceu e onde chega a ser odiado por muitos, ele corre o sério 
risco de cair no ostracismo político e profissional, reconhecido como 
uma pessoa que não valoriza ninguém. 

Rasteira
Foi o que o ex prefeito Roller levou do seu desafeto “Caroço”, 

que assume o lugar que era dele como titular da secretaria de gov-
erno do Estado de Goiás. Um golpe e tanto para quem se achava 
insubstituível.  

Deméritos 
Por sua vez, “Tião Caroço”, que há dois anos é um péssimo 

deputado estadual para o município que deu a ele mais de 13 mil 
votos na última eleição, deverá ter a chance de fazer o que Ernesto 
não fez, e se redimir com o formosense, ocupando um cargo no 
Governo do Estado.

Poder 
“Tião” já manda em todos os cargos públicos do Estado em 

Formosa, é ele quem dá as cartas na Saneago, Vapt Vupt, Cire-
tran, Itego e todos os outros órgãos estaduais no município. Por 
enquanto esse poder só serve para beneficiar seus aliados mais 
próximos. O que a população espera é que de fato ele faça o que 
seu desafeto não fez. Com o risco da pena, de ser desmoralizado 
nas próximas eleições. 

Rachadura 
Em Formosa a base de vereadores do prefeito Gustavo 

Marques, que já era boa, melhorou com a formação da mesa dire-
tora nesse ano. Um dos responsáveis por essa melhoria foi o racha 
entre os vereadores provocado pela vereadora Fernanda lima, que 
se posicionou como candidata a presidente da casa, com o argu-
mento de ter sido bem votada com 1.377 votos. Os vereadores não 
viram nela condições políticas para aglutinar todos os interesses. 

Créditos 
Gustavo que já havia se ben-

eficiado na eleição e conquistado a 
vitória nas urnas por conta da de-
sunião dos partidos de esquerda, viu 
de novo dentro da câmara o mesmo 
bate cabeça entre os vereadores 
eleitos por esses partidos. Com 
isso, para ele, o importante apoio e 
controle da presidência do Legisla-
tivo, caiu de novo no seu colo, com 
a escolha do vereador de segundo 
mandato, Acinemar Gonçalves, o 
“Nema” ( foto), que é do seu partido 

e aliado.  Ponto para o prefeito Marques.

Guinada 
O ano de 2021 em Formosa, mostra que em se tratando de 

política, as coisas mudam do dia para a noite.  As mudanças dos 
rumos e das prioridades de 11 vereadores e vereadoras eleitos pela 
oposição ao prefeito, chama a atenção.  A base de Gustavo no Leg-
islativo foi reforçada, com ele se consolidando como articulador. A 
confirmação destes vereadores que hoje votam a favor dos interesses 
do Executivo municipal, mostra que em política tudo é permitido. 

Ventos 
Até mesmo Roberta Brito/PP e “Joelson Trovão”/MDB, vereadores  

reeleitos no ano passado viraram. Eles, que ficaram de 2017 a 2020 
como oposição aos prefeitos, mudaram o discurso e a posição, e hoje 
se sentam confortavelmente na cadeira da situação, dizendo sim aos 
projetos e ações do Executivo.  

Presença 
A advogada e vereadora de primeiro mandato, Cátia Rodrigues/

PSD, mulher do vice presidente da Subseção da OAB de Formosa, 
Cleberson Roberto, foi a primeira parlamentar a apresentar pro-
jeto de lei em 2021, que beneficia idosos. Atenta e bem política, 
mesmo obtendo o menor número de votos entre os 19 eleitos, 
310, se destaca como habilidosa e já está na mesa diretora, como 
segunda secretária. 

Espera 
O principal suplente de Formosa hoje é o ex-vereador Almiro 

Gomes o “Miro Bike”/Podemos. O motivo. Seu partido, além de ser 
o partido do prefeito Gustavo Marques, elegeu quatro vereadores. 
Qualquer um deles que se afastar ou perder o mandato, “Miro” 
entra. Os vereadores do Podermos são Eliton Paiva, Acinemar Gon-
çalves o “Nema”, Luziano Martins e Edmundo Dourado. 

Ostracismo
A expectativa dos ex-vereadores “Miro Bike”, Bruno Araújo e “Carlim 

da Vila”, em se tornarem secretários municipais foram frustradas. O pre-
feito que acabou optando por um secretariado técnico e de confiança, 
não deu a mínima aos derrotados de sua chapa.

Climão
A vereadora mais votada nas eleições de Formosa no ano passado, 

Fernanda Lima, não soube aproveitar o embalo dos votos dentro da câ-
mara.  Ao conseguir a antipatia dos demais vereadores, viu reduzir e muito 
as chances de fazer um bom mandato de ajuda real às pessoas.  Pelo que 
a delegada de polícia apresenta até aqui, deverá ser uma parlamentar de 
oposição radical ao trabalho do Executivo no município. 

Escada 
A paulista de Jales, Fernanda, que passou a conviver em Formosa a 

menos de 10 anos, segundo muitas afirmações, se elegeu utilizando o 
cargo de delegada da mulher. Este seria um dos motivos da ordem para 
deixar a titularidade da DEAM formosense, logo no início de janeiro. Visivel-
mente constrangida e até surpresa no vídeo de despedida, saiu atirando 
e acusando. Afirmando algumas coisas que não conseguirá provar. O fato 
é que a desconfiança exposta por muitos em Formosa e Goiânia é a de 
que a delegada usou a estrutura da delegacia na sua campanha eleitoral.

Tiro 
A delegada afirma em vídeo que muitas pessoas não suportam 

ter por perto, alguém especializada em encontrar contradições na fala 
de criminosos e que isso incomoda muita gente. Ela diz que os antigos 
vereadores miraram nela ao mudarem os horários das sessões neste ano. 

Delação 
Sobre a legislatura passada da Câmara de Formosa a delegada 

vereadora, afirma que teria virado alvo de mira, e que ali existiam ou 
existem criminosos, já que cinco vereadores foram reeleitos, inclusive 
o atual presidente. Por muito menos o ex-vereador Wenner Patrick, que 
chegou a dizer dentro de um contexto, que haveriam vagabundos na 
câmara, quase foi cassado. Fernanda Lima, para muita gente, precisa 
dizer logo, quem são esses criminosos. Se eles ficaram para traz, ou se 
estão entre os 5 reeleitos.   

Labirintite 
19. Número excessivo de vereadores em Formosa, onde alguns dos 

recém eleitos: Waldson, Shinayder, “Índio de Assis”, Filipe Vilarins, Simone, 
Hermes e Welio, estão mais perdidos do que cego em tiroteio.

Decoração 
De nada adiantou a vereadora Roberta Brito articular a vice presidên-

cia da câmara. A população se mostrou totalmente contrária com a divisão 
da oposição, e o cargo de vice não significa nada, pois o regimento da 
casa é absolutamente presidencialista.

Medidas 
Entre as mudanças na Câmara de Formosa nesse início de ano, três 

são bem vindas até agora. Primeiro: a mudança no horário das sessões, 
que passaram do período noturno para o matutino. Outra, a criação da 
Comissão Permanente de Licitação/CPL e o cargo de pregoeiro, aprovado 
em 07 de janeiro. Os membros dessas funções, segundo a lei precisam 
ser servidores efetivos e composto de presidente, com salário de R$ 
1.500,00; secretário, R$ 1.000,00   e membro, R$ 1.000,00. O salário 
do pregoeiro é de R$ 1.700,00. 

Funções 
Ainda na Câmara de Formosa, o presidente “Nema” pode, quando 

quiser e quem quiser, contratar para esse ano em cargo comissionado 
um procurador jurídico, chefes do controle Interno, departamento de 
recursos humanos, de compras e chefe da ouvidoria. Além disso pode 
contratar um assessor de imprensa, um assessor da presidência e dois 
secretários da mesa diretora; além de um motorista. Já os vereadores, 
cada um pode contratar dois funcionários, cada. Um chefe de gabinete 
e um assessor parlamentar. 

Despesas 
Ao todo então, a câmara contrata esse ano 48 funcionários comis-

sionados de forma amparada pelo regimento aprovado, além daqueles 
que sempre aparecem e que trabalham por fora. Na Câmara de Formosa, 
existem também os funcionários “voluntários”, que ficam por ali, para o 
que der e vier.  

Confirmação 
O anúncio do secretariado do prefeito de Formosa, mostrou a parceria 

entre Podemos e o Patriotas, presidido pelo produtor rural, Brasil Junior. 
A indicação do secretário de Transportes do município, Cassio Marins, foi 
de Brasil, que durante a campanha no ano passado aderiu à reeleição 
de Gustavo e trabalhou para ajudar. Brasil que foi candidato a prefeito 
e aliado do deputado “Tião Caroço” na campanha, de quem esperou 
apoio, deixou para traz esse grupo e se posicionou ao lado de Gustavo. 
Por isso a parceria agora. 

Independência 
O prefeito reeleito Gustavo Marques é agora o dono do mandato e 

não deve, até onde se sabe, nada para seu antecessor Ernesto Roller. A 
nível de Estado, precisa estar bem mais pontuado no Governo, do que 
o ex-prefeito Ernesto e o deputado “Tião”. Gustavo não precisa mais 
da interferência dos dois nas questões do município em Goiânia. não 
precisa ser guiado.  

Meteoro 
É bom lembrar que Gustavo é um pé quente e vitorioso no quesito 

eleições. Ele venceu todas as três disputas que participou. Primeiro e 
pela primeira vez para vereador em 2012. Depois para vice-prefeito em 
2016. E recentemente em 2020, quando ganhou com 18.158 votos a 
eleição para prefeito. 

Correndo  
O ex-candidato a prefeito de Formosa, Hernany Bueno, após sofrer 

duas derrotas eleitorais consecutivas, volta a comandar, como sargento 
da Polícia Militar de Goiás que é, uma viatura da PM, em Alto Paraíso. 
Para alguns colegas de farda o motivo de Hernany pedir para trabalhar na 
cidade turística é o sossego. Ele que já está há mais de sete meses sem 
trabalhar, primeiro licenciado, pra disputar a eleição e depois por conta das 
férias que requereu, é na opinião de vários militares, um desacostumado 
com as funções de rua de um policial. 

Negação 

Dinheiro na verdade não é tudo numa disputa eleitoral. Que o 
digam os dois candidatos a vice-prefeito nas eleições do ano pas-
sado, Cacildo Ramos/PSL (foto um) e Itamar Barreto/PSD (foto dois). 
Considerados pela classe política local, como os dois maiores der-
rotados da disputa, há quem diga também, que as derrotas dos dois 
candidatos a prefeito, Hernany Bueno/Solidariedade e Paulo Araújo/
PP, se acentuaram e aconteceram por conta da presença em suas 
chapas dos dois milionários. Ambos ruins de voto e grandes alvos da 
antipatia popular.  

Escolha 
Hernany, que de assessor no Ministério da Justiça, passa a ser 

motorista de viatura - seria represália ao seu comportamento agres-
sivo e pouco republicano na campanha de 2020? -  pelo visto deverá 
ser novamente candidato a deputado estadual em 2022. Ele precisa 
definir o que quer na vida pública, se um cargo no Legislativo estadual 
ou a cadeira de prefeito. Seja como for, com sua conduta repreensiva 
e cada vez mais distante de Formosa, onde não mora, está a cada 
dia mais longe de uma representação formosenmse, seja onde for. 

Guerra
Informações de que os articuladores políticos da Assembleia de 

Deus Madureira de Formosa e o vice prefeito Samir Sahori, se rebe-
laram contra o prefeito Gustavo. Não estão satisfeitos com o minúsculo 
espaço ofertado a eles no governo municipal.

Voo
O ex-vereador Wenner Patrick 

(foto) e ex-candidato a prefeito de 
Formosa nas eleições passadas, 
acaba de assumir na Câmara dos 
Deputados em Brasília a assesso-
ria e a representação do deputado 
federal por Goiás, Elias Vaz/PSB. 
A missão é articular as chapas de 
deputados estaduais e federais do 
partido para o pleito de 2022 em 
todo o Estado. O PSB é também o 
partido do presidente da assembleia 
legislativa goiana, Lissauer Vieira.

Foi
O polêmico delegado de Polícia Civil, Vytautas Zumas, foi em-

bora de Formosa e não deixou nada de bom, apenas problemas. Foi 
acusado por advogados de práticas ilegais e de truculência em ações 
da GENARC, respondeu judicialmente por questões com o condomínio 
em que morou, também tentou ocupar o cargo de delegado regional 
mas não teve o apoio da própria corporação.

Briga
Vytautas, ficou conhecido em Formosa por ter brigado com o 

empresário D´Artagnan Costamilan e de ter usado do seu cargo para 
criar uma operação contra esse, que envolveu não só a Polícia Civil, 
mas também o Ministério Público, Polícia Militar, Celg, Saneago e 
até o Exército. Como se sabe, D´Artagnan, que enfrentou o delegado 
Vytautas em toda essa briga, conseguindo mostrar que tudo foi uma 
armação contra ele, acabou sendo inocentado pela Justiça de todas 
as acusações.

Fim?
Comenta-se em Formosa, por quem conhece o empresário 

D´Artagnan, que essa briga não terminou...

Demagogia 

Os dois vereadores de Formosa, Roberta Brito e “Joelson Trovão” 
(foto), reeleitos no ano passado, após ficarem 4 anos na oposição e 
não fiscalizaram nada, agora vestem o colete de “FISCAIS DO POVO” 
como vereadores da base do prefeito Gustavo Marques. A pergunta que 
várias pessoas fazem nesse momento é a seguinte: se como oposição 
ficaram 4 anos contra Ernesto Roller e Gustavo e não fiscalizam, agora 
como defensores e na base do prefeito, vão fiscalizar o que?
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Vacinação contra covid-19 já acontece em Goiás e DF
Profissionais de transportes são inclusos no grupo prioritário da vacinação contra Covid-19

Já no primeiro dia útil após a posse: 
muitos empossados voltaram a traz 
nos discursos de campanha e posse 

A realidade vem à tona. 
“Vou investir cada vez mais na 
saúde. Vamos dobrar o número 
de vagas em creches. Vamos 
criar postos de trabalho. Vamos 
asfaltar todos setores.” Tudo 
isto se traduz em: pegamos 
a prefeitura quebrada, nossa 
frota tá no toco, devendo for-
necedores, parcelamentos dos 
prefeitos anteriores corroem 
nosso orçamento, estamos sem 
caixa para honrarmos nossos 
compromissos de campanha. 
Aí entra ano e sai ano, o man-
dato termina, aquele namoro 
de campanha vira divórcio. Aí 
vem um novo pleito e um novo 
candidato sem desgaste do 
cargo faz a mesma promessa se 
elege e novamente toda festa e 
euforia acabam no primeiro dia 
útil no início do mandato, aliás, 
na escolha da equipe já se perde 

“Todas as 18 regionais 
de saúde recebem as 
vacinas de forma igua-

litária”, informou Ronaldo Caia-
do, o único governador médico 
do Brasil. Os municípios de 
Posse e Campos Belos recebem 
doses transportadas por avião, 
devido à distância da capital. As 
demais cidades goianas têm sua 

parte da vacina encaminhada por 
via terrestre.

A ex-doméstica e ex-gari 
Maria Conceição da Silva, 73 
anos, cega de um olho e mo-
radora de abrigo de idosos, em 
Anápolis, recebeu a primeira 
dose em Goiás. Ao receber 
parte das vacinas em São Paulo 
o governador Ronaldo Caiado 

criticou o colega João Doria, 
por, segundo ele, usar politica-
mente o imunizante. No Distrito 
Federal as primeiras 106 mil 
doses da vacina chinesa Coro-
naVac, chegaram no dia 18 de 
janeiro e segundo a secretaria de 
Saúde do DF a vacinação ocorre 
em quatro fases, divididas por 
grupos prioritários. Primeiro os 

profissionais da saúde, pessoas 
maiores de 75 anos e idosos 
acima dos 60 anos que estão em 
casas de repouso ou asilos. Cerca 
de 190 mil pessoas se encaixam 
nesse grupo, de acordo com o 
plano de vacinação do DF. Na 
segunda fase, entra o público 
alvo com idades entre 60 e 74 
anos; e na terceira parte estão as 
pessoas com comorbidades. Pro-
fessores e profissionais da força 
de segurança serão incluídos na 
quarta fase do plano. Em Goiás, 
foram recebidos 87.172 frascos 
na primeira remessa da vacina 
CoronaVac, na manhã do dia 18 
de janeiro e no mesmo dia foi 
iniciada a vacinação.

ESTRATÉGIAS - A imuni-
zação, segundo Caiado, prioriza 
idosos e trabalhadores da área 
de saúde. Ele esclareceu ainda 
que a primeira dose aplicada 
em Anápolis, foi uma forma de 
retribuir o gesto solidário da 
população e da prefeitura, que 
recepcionaram os brasileiros que 
estavam em Wuhan, ano passado, 
no início da pandemia. “Ninguém 
os aceitava”, pontuou. O governo 
goiano informou que desde o dia 
15 de janeiro está sendo feita a 
distribuição de mais de 1 milhão 
de kits de seringas e agulhas aos 
246 municípios goianos e o Plano 
Nacional de Operacionalização 
da Vacinação Contra a Covid-19 
prevê, para Goiás, 7% do total de 
doses adquiridas nacionalmente 
pelo Ministério da Saúde. Para o 
governador, depois que os insu-
mos necessários para a produção 

Projeto do deputado federal 
Elias Vaz é fortalecer o PSB 

em todo o Estado

Goiás continua sob situação de
emergência na saúde pública até junho 

José Nelto sobre vacina diz que 
“O povo tem que pressionar”

n POSIÇÃO

O deputado federal José 
Nelto/Podemos, comemora a 
chegada da vacina, mas afirma 
que é “apenas o início”. “O 
alívio ainda não chegou”, diz o 

parlamentar, que vai pressionar 
o Governo Federal para encon-
trar imunizantes que atendam 
toda a população: “Só teremos 
alívio quando todo povo brasi-

metade dos seguidores. Se fizer 
uma pesquisa verá que o índice 
de rejeição já tá alto. Foi assim, 
é assim e sempre será. Eu já 
espero isto, motivo pelo qual 
não decepciono, apenas vejo 

minhas expectativas se mate-
rializando. Não é pessimismo 
e sim experiência de quase 60 
anos de vida. Desejo toda sorte 
do mundo aos empossados, mas 
não espero muito.

leiro estiver realmente vacinado. 
E o Brasil tem que largar essa 
guerra ideológica e idiota que 
não leva a nada, nem a lugar 
nenhum. Essa briga de direita 
e esquerda, esse negacionismo 
é um retrocesso para o Brasil”. 
Nelto diz ainda que: “Queremos 
todas as vacinas. E o povo tem 
que pressionar: seja AstraZe-
neca, Pfizer, seja Coronavac, 
Janssen, Sputnik… Tem que ter 
pressão total da população. E 
precisam pressionar nós todos: 
Congresso Nacional, prefeitos, 
governadores e presidência da 
República”. Nelto diz que a 
vacina tem duas funções: salvar 
vidas e ressuscitar o mercado 
diante da crise e temor de novos 
picos: “A economia será salva se 
tivermos vida e saúde. Não tem 
economia sem isso!”

n MEDIDA

O Governo de Goiás publi-
cou novo decreto que prorroga 
até o dia 30 de junho de 2021 
a situação de emergência na 
saúde pública no Estado, por 
causa da pandemia do corona-
vírus. Goiás está em estado de 
emergência em saúde pública 
desde o dia 13 de março, após a 

confirmação dos três primeiros 
casos de coronavírus. O novo 
decreto mantém a dispensa de 
licitação para a aquisição de 
bens e serviços para o combate 
ao vírus, como, por exemplo, 
para a compra de máscaras, 
aparelhos respiratórios e vaci-
nas. As aquisições excepcionais 

são fiscalizadas pelo Tribunal 
de Contas do Estado de Goiás 
e pela Controladoria-Geral do 
Estado de Goiás. A situação de 
emergência poderá ser revista a 
qualquer momento, conforme 
a análise da evolução da situa-
ção epidemiológica no Estado, 
informa a secretaria de Saúde. 

Depois do apoio ao então 
candidato a prefeito de Goiânia, 
Maguito Vilela/MDB, morto 
recentemente por complicações  
da covid-19 e de eleger vários 

prefeitos no Estado, entre eles 
o único prefeito representante 
de comunidades quilombo-
las do País, Vilmar Souza, do 
município de Cavalcante, o 

Partido Socialista Brasileiro/
PSB, presidido em Goiás pelo 
ex-vereador da capital goiana 
e atual deputado federal, Elias 
Vaz, se articula para dar início a 
um amplo trabalho de expansão, 
com vistas às eleições de 2022. 
Um dos objetivos é eleger depu-
tados no Nordeste goiano.Vaz é o 
político mais expressivo do PSB 
em Goiânia, pois, antes de ir para 
a Câmara dos Deputados, foi 
vereador por vários mandatos. 
No partido, também está o de-
putado estadual, Lissauer Vieira, 
atual presidente da Assembleia 
Legislativa de Goiás, que acena 
com a mesma proposta de eleger 
representantes também no Entor-
no de Brasília. A ideia é montar 
chapas fortes que proporcionem 
mandatos às novas lideranças do 
interior do Estado, fortalecendo o 
projeto nacional do partido.

da AstraZeneca chegarem da 
Índia, será possível a ampliação 
da vacinação para cerca de 45 
milhões de doses por mês - 1 
milhão de doses/dia pelo Bu-
tantan e 500 mil doses/dia pela 
Fundação Oswaldo Cruz. “A 
partir daí, teremos um impacto 

significativo e um combate real 
à proliferação do vírus”, afir-
ma, ao pedir que a população 
ainda mantenha os cuidados de 
higienização e distanciamento 
social, já que o corpo não fica 
imediatamente imune após as 
duas aplicações.   

 Caiado em Guarulhos recebe as vacinas

Carregamento chega em Goiânia

 Seringas e agulhas foram distribuídas em todo o Estado

Elias Vaz. Presidente do PSB em Goiás

Nelto. “Vacina é um direito”

Até o meio no ano compras sem licitações  
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d ESTRUTURAS

d CONDUTAS

Prefeitura de Formosa está autorizada a ter 
até 475 cargos de direção e assessoramento 

Despesa com comissionados pode chegar a quase um milhão e 300 mil reais por mês. O teto salarial é o de secretário, 
chefe de gabinete e assessor especial do prefeito, além do procurador jurídico, ordenador de despesa e superintendências: 

executivo, de documentação e o da UPA, com salários acima de R$ 8.400. 

O prefeito Gustavo 
Marques enviou 
à câmara de ve-

readores no final de 2020, 
projeto de lei que discutiu 
a estrutura organizacional 
administrativa da prefeitura, 
criando 28 cargos que podem 
receber a mesma remuneração 

de secretário municipal. Cada 
servidor receberá R$ 8.462,53 
de salário, nas funções de 
16 secretários, um chefe de 
gabinete do prefei to,  um 
procurador geral do municí-
pio, seis superintendentes do 
Executivo, um assessor es-
pecial do prefeito, um gestor 

e ordenador de despesa, um 
superintendente executivo 
de documentação e legisla-
ção e um superintendente 
executivo da Unidade de 
Pronto Atendimento/UPA. 
No projeto de lei aprovado 
pelos vereadores no final do 
ano passado e sancionado por 

Gustavo, constam ainda 35 
vagas para assessor especial 
I, recebendo R$ 2.900. 81 
vagas para assessor especial 
II, R$ 2.600 cada.  130 vagas 
para assessor especial III, 
recebendo R$ 1.600 e 102 
vagas para assessor especial 
IV, com salário de R$ 1.100.

NOMES ANUNCIADOS ATÉ AQUI:
Reunidos no auditório da prefeitura no dia 12 de janeiro, 

Gustavo Marques apresentou 14 nomes do primeiro escalão, do 
total de 28 que a lei aprovada permite contratar. Ficou para outra 
data, possivelmente até o início de fevereiro, segundo o prefeito 
a divulgação dos nomes do procuradoria geral do município e as 
secretarias de Agricultura e de Turismo e Cultura.
* Gabinete do Prefeito: Ana Paula Magalhães
* Secretário de Governo; Antônio de Freitas
* Secretário de Fazenda: André Franzol
* Secretário de Assuntos Econômicos: Antônio Pimentel

* Secretário de Meio Ambiente: Ian Thomé
* Secretário de Esportes, Lazer e Juventude: João Teixeira 
* Secretaria de Transparência e Controle:  Natulino Batista
* Secretário de Limpeza Urbana e Iluminação Pública: Mário Célio 
* Secretário de Parques e Jardins: Sérgio Spindola
* Secretário de Transportes: Cassio Marins
* Secretário de Saúde: Breno Miranda
* Secretária de Educação: Sizelia Abreu
* Secretário de Obras: Elmon Abadio
* Secretária de Desenvolvimento Social: Caroline Marques
* Assessor do prefeito: Agnaldo Vieira

AS PREFEITURAS E A VACINAÇÃO
 CONTRA A COVID-19

Prefeito e secretário de saúde vão a Goiânia repassar
reclamações do Hospital Regional de Formosa 

Vereadora Cátia é a primeira a apresentar
projeto de lei na nova legislatura em Formosa  

O Ministério da Saúde 
publicou o Plano Nacional 
de Vacinação contra CO-
VID-19, onde é detalhado, 
entre outros pontos, o pro-
cesso de operacionalização 
para vacinação. Segundo 
o Programa Nacional de 
Imunizações, caberá aos 
municípios a implementa-
ção das principais tarefas 
nesse processo. Um grande 
desafio a ser enfrentado 
pelos municípios na im-
plementação do plano é a 
triagem dos cidadãos que 

manifestarem interesse em vacinar. Além do ordenamento pelos 
grupos prioritários como idosos, indígenas, profissionais de saúde, 
entre outros, existe a necessidade de filtrar aqueles enquadrados na 
lista de precauções e contraindicações, que são situações onde há 
suspeitas ainda não comprovadas por estudos de que a vacinação 
pode gerar efeitos adversos graves ou não graves. 

Também no plano fica estabelecido que o registro de cada dose 
aplicada, bem como a notificação detalhada de possíveis eventos 
adversos pós-vacinação, devem ser registrados em um sistema que 
se encontra em fase final de desenvolvimento pelo DATASUS. 
Um processo que, sem uma etapa prévia de cadastramento, pode 
aumentar o tempo de atendimento, gerando filas e aumentando 
as aglomerações. Em comum entre os desafios listados está a 
necessidade de se organizar previamente. Uma das formas de 
promover essa organização é formar uma espécie de fila virtual de 
vacinação, com o atendimento por agendamento e o cadastramento 
prévio dos cidadãos. A experiência recente com a realização de 
testes para detecção da COVID-19 mostrou que a utilização desse 
recurso impacta diretamente na precisão da triagem, na agilidade 
da aplicação e na economia de recursos. 

Andre Tomazetti é gestor público e especialista 
em planejamento estratégico.

d REPRESENTAÇÃO

O eleitor formosense, ele-
geu em novembro de 2020, 
19 pessoas e pela primeira 
vez na história legislativa do 
município, quatro mulheres 
para o cargo de vereadora, 
numa mesma legislatura. Entre 
as representantes femininas a 
advogada Cátia Rodrigues da 
Silva/PSD. Com cinco reeleitos 
e um que já havia exercido o 
cargo, 13 vereadores e vere-
adoras, exercem o mandato 
pela primeira vez em Formosa. 
Cátia Rodrigues, que está na 
composição da mesa diretora, 
para a gestão 2021 na casa, se 
destaca no conjunto, por ter sido 
a primeira parlamentar local a 
apresentar um projeto de lei, 
logo no início do ano. O projeto 
“Vereador da Melhor Idade”, 
elaborado por Cátia, institui na 
Câmara Legislativa Municipal 
de Formosa a realização anual 
de sessões, que deverão aconte-
cer sempre na última semana de 
setembro. Segundo a vereadora, 
o projeto tem como alvo, pro-
mover a participação ativa do 

idoso na discussão e construção 
de políticas públicas voltadas 
para a terceira idade, propor-
cionar a integração social, es-
timular o compartilhamento 
de conhecimentos, despertar o 
envelhecimento ativo através 
da integração, enfatizar o maior 
crescimento da população idosa 
e os desafios trazidos por este 

processo, manter a autonomia 
e entre outras propostas, outor-
gar voz ativa aos idosos, para 
que se vejam protagonistas da 
própria vida. 

ESCOLHAS - A vereadora 
explica ainda que o projeto será 
composto por 19 vereadores, 
com idade a partir de 60 anos, 
cuja recondução para a edição 

seguinte é proibida. O processo 
de escolha dos “Vereadores da 
Melhor Idade” será por meio de 
seleção entre inscritos e a can-
didatura dos interessados será 
realizada através de inscrições 
individuais, disponibilizadas na 
câmara, durante expediente nor-
mal. A câmara realizará sessão 
simulada, onde os vereadores 
idosos, terão voz ativa na dis-
cussão das demandas e votação 
das proposições levantadas, 
com as regras de funcionamento 
da sessão obedecendo as mes-
mas de uma sessão ordinária do 
Poder Legislativo, bem como da 
mesa diretora. Na sua justificati-
va, Cátia explica que o objetivo 
principal é reconhecer que o 
crescimento da população idosa 
é uma realidade atual, trazendo 
consigo mudanças e desafios 
nos mais variados setores da 
estrutura social, o que exige a 
construção de políticas públicas 
que viabilizem a inclusão desse 
grupo etário num conceito de 
envelhecimento produtivo, ga-
rantindo sua participação ativa 
na sociedade.

O prefeito Gustavo Marques 
e o secretário de Saúde, Breno 
Miranda, se reuniram em Goi-

ânia com o secretário de Saúde 
do Estado, o médico Ismael 
Alexandrino Júnior, dias antes da 

liberação e início da campanha 
de vacinação em todo o Estado. 
No encontro foram repassadas as 

demandas solicitadas e cobradas 
pela população de Formosa em 
relação ao hospital. O assunto 
foram as reclamações de usu-
ários do Hospital Regional de 
Formosa/HRF, administrado 
desde junho de 2020 pelo Ins-
tituto de Medicina, Estudos e 
Desenvolvimento/IMED, uma 
entidade privada, mas contro-
lado pelo Governo do Estado. 
O prefeito e o secretário soli-
citaram providências tanto do 
IMED, quanto do governo, para 
que sejam dadas respostas às re-
clamações da população quanto 
aos atendimentos, demora, filas, 
agendamento e também nas 
inúmeras questões mais técnicas 
relacionadas à saúde.

Gustavo apresenta seu secretariado Equipe administrativa quase fechada 

Prefeito em Goiânia na secretaria de Saúde Gustavo, Ismael Alexandrino e Breno Miranda 

Vereadora Cátia. Agilidade 
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d NÚMEROS

Nordeste goiano possui três regionais de 
saúde. Formosa, Posse e Campos Belos

Em Formosa a va-
cinação será feita, 
segundo o secretá-

rio Breno Miranda, primeiro na 
Unidade Básica de Saúde/UBS 

da Vila Carolina no Abreu. A 
prefeitura deu início no dia 20 
de janeiro à primeira fase de 
vacinação contra a Covid-19. 
O primeiro vacinado foi o mé-

dico Ruanner Ronan, 30 anos, 
que atua na linha de frente 
do combate à doença e logo 
depois o segundo imunizado, 
Wagner Alvarenga, 93 anos de 

idade. As autoridades de saúde 
do município, informam que 
nesse primeiro momento estarão 
realizando a vacinação através 
da equipe volante, visto que o 
público alvo desta 1ª fase está 
em situação de maior risco e 
vulnerabilidade. Trabalhadores 
da saúde (diretamente na linha 
de frente do combate). Pessoas 
idosas (acima de 60 anos) resi-
dentes em instituições de longa 
permanência como asilos e aca-
mados. O secretário destaca que 
se a pessoa não fizer parte do 
grupo prioritário dessa primeira 
fase, que aguarde a sua vez. 
Ele lembra que este é apenas 
o início da vacinação e que em 
breve todos estarão imunizados 
contra esse vírus. A secretaria 
estadual de Saúde de Goiás, 
dividiu as doses da CoronaVac 
que chegaram a Goiânia entre 
os 246 municípios. Segundo 
a pasta, o critério usado para 
saber quantas vacinas iriam 
para cada cidade foi o número 
estimado de habitantes de cada 

uma. No total, foram distribuí-
das 90.280 doses. O restante, de 
acordo com a secretaria, ficaram 
armazenadas como “reserva 
técnica”.  A informação é a de 
que 2,1 milhões de pessoas em 
Goiás fazem parte do primeiro 

grupo a ser imunizado, seguin-
do as diretrizes de prioridade 
determinadas pelo Ministério 
da Saúde. Para Formosa, maior 
cidade da região, foram 1.420 
doses de início. Posse recebeu 
380 doses e Campos Belos 190.   A tradição dos bares antigos de Formosa 

Gomide, Dú e Edvar na Praça da Feira estão há mais tempo 
abertos e fazem parte da história da cidade

Obra de urbanização no Josefa Gomes 
será a mais impactante em décadas

Benefícios para uma vasta região de Formosa será iniciada nesse
semestre com uma nova área de convívio coletivo na cidade 

As duras condições da agência 
da Receita Federal em Formosa 

 Demanda e dificuldades crescem muito em 2021 com o 
fechamento da agencia de Luziânia, recebimento de pessoas 
de toda a região em Goiás e Minas Gerais e a diminuição de 

funcionários e prestadores de serviços 

d REALIDADE

A agência da Receita Fede-
ral em Formosa, voltou à rotina 
de atendimentos e diferente do 
que a cidade estava acostumada 
a ver, um preocupante aumento 
de pessoas é observado, dentro 
e fora do prédio, a ponto de ge-
rar preocupação entre usuários 
e servidores. A agência, que 
atende quase toda a demanda 
originada com o fechamento da 
agência de Luziânia, recebe con-
tribuintes que não conseguem 
atendimento em Brasília, pes-
soas de Unaí/MG e adjacências, 
além dos atendimentos a pessoas 
moradoras dos 25 municípios 
do Nordeste goiano e Entorno 
de Brasília, que integram a 
sua jurisdição. Isso, segundo o 
agente responsável local, tem 
gerado um número médio de 85 
atendimentos por dia, no horário 
de 08:00hs às 12:00 hs. Segundo 
o agente, são cinco servidores no 
atendimento presencial e outros 
três, que por conta da pande-
mia, ficam em casa, prestando 
serviços em “home-oficce”. Ele 
explica que diante dos protoco-
los estabelecidos pelo combate 
ao corona vírus, a indispensável 
e intensa higienização e outras 
necessidades, ficam por conta 
de uma servidora terceirizada 
para os serviços gerais. O aten-
dimento aos contribuintes como 
triagem, distribuição de senhas, 
informações gerais, atendimen-
tos telefônicos e outros, são 
feitos por uma secretária. “A 
agência que antes recebia elo-
gios por conta do atendimento, 
agora é alvo de severas críticas 
e temor da comunidade local”. 
O controle do acesso público, 
abertura e fechamento do portão, 
organização de fila, exigência 
do uso de máscaras, distancia-
mento obrigatório, higienização 
com álcool, entre outros, são 

agora, atividades da secretária, 
em revezamento com o próprio 
chefe da agência. Ao buscar in-
formações sobre a preocupante 
mudança, soube-se apenas que 
o funcionário que até o final do 
ano passado exercia a atividade 
de segurança e somava esforços 
ao apoio nas medidas de controle 
e combate à pandemia, foi “ines-

peradamente dispensado devido 
a questões ligadas à licitação 
para contratação do serviço”. 
“É preocupante a situação e é 
de ser esperar que as autoridades 
municipais e sanitárias busquem 
soluções para que em Formosa 
os números da pandemia, que 
já são alarmantes, não tenha o 
quadro agravado”.

d HISTÓRIA

Os bares, comércio em ge-
ral e empreendimentos tradicio-
nais estão presentes em todas 
as cidades antigas de Goiás e 
do país, com suas histórias e 
trajetórias ao longo de décadas 
de atendimento. Em Formosa, 
bares antigos e famosos que não 
existem mais estão na história 
do município, como os de “Ne-
nem Barreto”, Bar Vieira, do 
Elpídio, Bar do Abdias e entre 
outros o Bar Serra do Ouro, do 
saudoso Ovídio Domingues, 
nas esquinas das ruas Olímpio 
Jacinto com Emílio Póvoa. 
Entre estes estabelecimentos 
tradicionais da cidade, alguns 
ainda mantêm suas portas aber-
tas praticamente no mesmo 

lugar, apesar de terem mudado 
de espaço físico. Entre eles três 
se destacam na Praça da Feira 
no Centro, Pastelaria Reis, de 
Ildo dos Reis o popular “Dú”, 
que há 52 anos continua servin-
do o melhor pastel de Formosa, 
Bar Palmeira ou “Bar do Com-
padre” Edvar Alves e o Bar e 
Mercearia Felix, depois Bar 
Pesca Triângulo e hoje Bar São 
Francisco, dos irmãos Gomide 
Felix, 70 anos e Genivaldo 
Felix, 76, que estão de portas 
abertas há 44 anos, primeiro no 
antigo Mercado Municipal, de-
molido e agora na parte externa 
do Centro Comercial Ibrahim 
Jorge, construído no mesmo 
lugar. Mineiros de São Francis-

co de Sales/MG os dois irmãos, 
que acordam às 5 horas da ma-
nhã todos os dias para trabalhar, 
conquistaram ao longo de quase 
cinco décadas de atendimento 
um vasto elo de amizade e de 
confiabilidade na sociedade 
local. Pelo seu balcão, cadei-
ras e mesas, passaram e ainda 
passam todas as classes sociais 
da população formosense, ser-
vindo como ponto de encontro 
entre o passado e o presente. 
Gomide e Genivaldo, souberam 
conservar a mesma atenção 
e o atendimento do início em 
1976 e por isso, conseguem se 
manter com o bar e receberem 
fregueses novos e alguns com 
até 44 anos de frequência. 

d MELHORIAS

A mais significativa obra 
dos últimos trinta anos foi anun-
ciada pelo prefeito Gustavo 
Marques em janeiro desse ano 
e fez parte das promessas de 
campanha de sua reeleição no 
ano passado. A assinatura de 
convênio com o Ministério do 
Desenvolvimento Regional para 
início do projeto de Canalização 
e Urbanização do Córrego Jose-
fa Gomes, já é uma realidade. 
Segundo o prefeito, a obra de 
suma importância, irá acabar 

com os transtornos que há anos 
a população enfrenta em época 
de chuva e também trará vários 
outros benefícios para a cidade. 
Com evento, realizado no en-
troncamento das avenidas Ivone 
Saad e Califórnia, onde começa 
o projeto, o ato de assinatura 
do convenio, marcou o início 
de um grande benefício para a 
população, já que a extensão 
da canalização do córrego, que 
nasce na Mata da Bica, atravessa 
boa parte da cidade até desaguar 

na Lagoa Feia, abrange ainda 
benfeitorias com projetos de 
paisagismo e iluminação. Gus-
tavo explicou que a fase é de 
montar todo projeto e conseguir 
todas as licenças ambientais. 
Ele diz que a ideia do projeto, 
é que tenha pista de caminhada, 
iluminação de LED, espaços de 
lazer e preservação da fauna e 
flora do lugar.

Manutenção da vacina em Goiânia. Refrigeração 

Cadastro precisa ser feito antes da imunização

Os irmãos. Tradicionais no comércio de FormosaO estabelecimento de portas abertas na mesma praça

Grande movimentação na agência  Falta mão-de-obra no atendimento

Visão do córrego dentro da cidade 

 Local de início das obras na 
Avenida Califórnia   
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d REPRESENTAÇÃO

d DESENVOLVIMENTO

Trabalho do deputado “Iso Moreira” se 
intensifica com foco em rodovias

O deputado estadu-
al, Aloísio Moreira 
dos Santos/DEM, 

percorreu em janeiro, durante 
o recesso parlamentar na As-
sembleia Legislativa de Goiás, 
uma série de gabinetes em se-
cretarias, órgãos e autarquias do 
Estado em busca de benefícios 
para os municípios que repre-
senta. Na Agência Goiana de 
Infraestrutura e Transportes/
Goinfra, em audiência com o 
presidente Pedro Sales, soli-
citou a construção da Ponte 
sobre o Rio Macaquinho na 

Rodovia GO–236, município 
de Flores de Goiás. O deputado 
afirma que o Nordeste goiano 
e parte do Entorno de Brasília 
irão receber um novo pacote 
de obras que vai transformar a 
realidade destas duas regiões. 
Na relação de serviços e obras, 
estão as rodovias GO-591 com 

Prefeita de Alvorada corre atrás de novas 
moradias e agência da Caixa  

Em Posse o prefeito médico aplica a primeira dose do município 
Vacinação contra a covid-19 começa pelos profissionais de saúde

Prefeito “Mano” de 
Iaciara com a maior 

votação proporcional da 
região forma parceria 

para levar asfalto até o 
Povoado da Estiva 

Projeto e união entre poder público, 
empresários e produtores rurais, 

contempla todo o trajeto da GO-110 
até a cidade de São Domingos 

“Dona Dete” dá início ao processo de 
reconstrução de Simolândia

Município viveu momentos difíceis com Ademar na prefeitura  

d RESULTADOS

Prefeito reeleito que obteve 
a maior votação da região e 
uma das maiores do Estado, na 
eleição do ano passado, Haicer 
Sebastião Pereira Lima/PL o 
“Mano”, dá continuidade ao 
trabalho à frente da Prefeitura 
de Iaciara, mantendo contatos 
com autoridades do Governo de 
Goiás e parlamentares. “Mano” 
esteve no dia 14 de janeiro em 
audiência com o presidente da 
Agência Goiana de Infraes-
trutura e Transportes/Goinfra, 
Pedro Henrique Sales, acom-
panhado dos deputados, federal, 
José Mário Schreiner/DEM 
e o estadual, “Iso Moreira”/
DEM, além do ex-deputado e 
produtor rural, Mário Filho e os 
empresários e produtores, Paulo 
Frasson, Orlando Cardoso e 
“Júnior da Pirecal”, empresa de 
Calcário.  Na audiência, ficou 
constituída uma comissão com 
o objetivo de arrecadar recursos 
para custear parte do projeto de 
pavimentação asfáltica dos 103 
quilômetros da GO-110, que 
liga Iaciara a São Domingos. 
Foi acordado que a comissão 
pagará integralmente dois tre-
chos do asfalto, um de Iaciara 
ao Povoado de Água Quente 
e o outro de lá ao Povoado da 
Estiva. A Goinfra, será́ respon-
sável pelo projeto da Estiva a 
São Domingos. Trata-se de uma 
grande obra para o Nordeste 
goiano, com previsão de início 

para agosto desse ano. O pre-
feito “Mano” e “Iso Moreira” 
conseguiram reunir em torno do 
projeto, pessoas que acreditam 
na região e que estão dispostas 
a ajudar. 

RECONHECIMENTO 
-  Reeleito com uma votação 
histórica, “Mano” e o vice-
-prefeito, Marcos Pereira de 
Macedo/Solidariedade, con-
quistaram nas urnas 68,78% dos 
votos e passou à história como 
o primeiro prefeito reeleito do 
município. Ele ficou à frente 
de prefeitos reeleitos da região, 
como o de Cabeceiras, Everton 
Francisco de Matos/PDT o 
“Tuta”, que alcançou 63,93% 
dos votos; Débora Domingues/
PL de São João d´Aliança com 
60,53% e a prefeita de Buri-
tinópolis, Ana Paula/DEM, 
que recebeu 61,09% dos vo-
tos. “Mano”, lembra que por 
meio dessas parcerias, Iaciara 
está sendo desenvolvida e sua 
população alcançando melhor 
qualidade de vida. Uma delas, 
cita, com a deputada federal 
Magda Mofatto que já pro-
porciona no início de 2021 a 
aquisição de uma patrola e de 
um caminhão pipa, que será de 
suma importância para toda a 
população. Além disso, ele afir-
ma, que neste ano, Iaciara será 
contemplado com R$ 1 milhão 
de reais, para investimentos em 
asfalto urbano.

Reeleita com 3.012 votos 
a prefeita Iolanda Holiceni 
Moreira dos Santos, umas das 
administradoras com o maior 
volume de obras entregues 
nos últimos anos na região, 
assinou em janeiro, termo de 
cooperação técnica para a cons-
trução de casas no Projeto de 
Assentamento/PA Rio Corrente, 
na zona rural do município. 
Iolanda assinou o termo na 
Superintendência Regional do 
Instituto Nacional de Coloniza-
ção e Reforma Agrária/ INCRA 

- SR 28, com o superintendente 
Igor Lelis. Segundo a prefeita, 
esse termo tem como objeto 
a cooperação técnica entre a 
prefeitura e o INCRA, para a 
construção de até 77 casas neste 
assentamento. Ela solicitou ain-
da recursos para a reforma das 
casas nas localidades de PA 1 e 
PA 2 na Fazenda Brunet e foi 
atendida pelo superintendente 
do INCRA, que deverá assinar 
em data ainda a ser definida, 
dois novos termos para atender 
a todos os assentados. Segundo 

a prefeita, os recursos serão li-
berados diretamente nas contas 
dos beneficiários.

CONJUNTO HABITA-
CIONAL -  Neste início de ano 
e de novo mandato a prefeita 
ainda se reuniu em Brasília 
na Superintendência da Caixa 
Econômica Federal/CEF com 
o superintendente executivo, 
Celso Eloi de Souza Cavalhero, 
de quem solicitou convênio de 
parceria para a construção de 
conjunto habitacional no Setor 
Jardim das Acácias, onde a 

prefeitura já dispõe de 70 lotes 
regularizados e com infraestru-
tura de ruas e rede de energia 
elétrica. Na mesma reunião, 
Iolanda também reivindicou 
a abertura de uma agência 
bancária da Caixa Econômica 
Federal em Alvorada do Norte, 
por se tratar de município com 
localização central na região do 
Nordeste Goiano. Por último, 
foi solicitado ainda uma parce-
ria para a liberação de recursos 
para obras de pavimentação 
asfáltica na cidade. 

d NOVIDADE

O prefeito Helder Silva 
Bonfim/Solidariedade, 43 anos, 

médico, deu início a campanha 
de vacinação em Posse, logo de-

pois que a secretaria municipal 
de Saúde recebeu as primeiras 

doses da vacina CoronaVac. O 
prefeito, que dá mesma forma 
que o governador Ronaldo Caia-
do/DEM, que também é médico, 
foi quem aplicou a primeira 
vacina do Estado em Anápolis, 
Helder fez questão de também 
fazer a primeira aplicação na 
cidade que agora administra. A 
técnica em enfermagem, Clarice 
Santana, que atua na linha de 
frente no hospital municipal foi 
a primeira moradora de Posse a 
ser imunizada. A secretaria de 
Saúde informou que o município 
recebeu 380 doses do imunizante 
na primeira remessa. 

d TRABALHO

pavimentação asfáltica, trecho 
de aproximadamente 15 km, 
ligando Cabeceiras à divisa 
de Minas Gerais. A GO-110, 
popularmente conhecida por 
“Rodovia do Boi” que liga Ia-
ciara a São Domingos, receberá 
pavimentação de aproxima-
damente 103 km de extensão, 
passando pelos povoados de 
Água Quente, Estiva e São 
Vicente. Também será́ reali-
zada a conclusão da GO-447, 
trecho de aproximadamente 62 
km de Divinópolis de Goiás ao 
entroncamento da GO-118, no 
município de Monte Alegre de 
Goiás. As obras de pavimenta-
ção asfáltica, serão realizadas 
nos próximos dois anos. O go-
verno do Estado, segundo “Iso 
Moreira”, acena que todas estas 
obras, serão realizadas com 
recursos oriundos do Tesouro 
Estadual.

Após um período de qua-
tro anos, comandado pelo 
ex-prefeito, Ademar Antônio 
da Silva/PDT, que perdeu a 
eleição no ano passado o muni-
cípio de Simolândia, volta a ser 
administrado por Ildete Gomes 
Ferreira/DEM, que ao lado do 
seu vice-prefeito, Cleiton Fa-
rias de Oliveira/PP, encontra-
ram um quadro extremamente 
difícil na prefeitura. Nas suas 
falas, “Dona Dete”, como é 
mais conhecida, a prefeita tem 
afirmado que irá reconstruir a 
cidade. Neste início de ano e de 

mandato, ela tem percorrido, 
sozinha e ao lado do marido, 
o deputado estadual “Iso Mo-
reira”/DEM, as secretarias e 
órgãos em Goiânia na busca por 
benefícios e serviços para a po-
pulação.  Na primeira quinzena 
de janeiro, “Dete” esteve no 
escritório político do senador 
Luiz do Carmo/MDB, que se 
comprometeu em destinar R$ 
1 milhão para obras de infra-
estrutura em Simolândia. Ao 
completar 33 anos de criação o 
município passou por momen-
tos difíceis nos últimos anos, 

sem investimentos e soluções 
dos vários problemas. A prefei-
ta nos primeiros dias de gestão, 
promoveu um mutirão de lim-
peza e de recuperação de ruas e 
anunciou o início das obras de 
reconstrução do novo Colégio 
Estadual Exaltina Soares dos 
Santos, que para ela significa 
a transformação e moderniza-
ção no ensino educacional na 
cidade. A prefeita destaca que 
as melhorias, transformará a 
unidade educacional em um 
colégio padrão Século 21. O 
Exaltina Soares está sendo 

totalmente reconstruído e após 
a conclusão das obras, ficará 
mais moderno e com melhores 
condições de infraestrutura. A 
fase de demolição teve início e 
os materiais que estiverem em 
boas condições, serão encami-
nhados para doação. “Dete”, 
explica que essa obra é a re-
alização de um sonho antigo 
da população de Simolândia 
e que graças a um trabalho 
de parceria com o governador 
Ronaldo Caiado e a secretária 
de Educação do Estado, Fátima 
Gavioli está sendo possível. 

“Iso” com Pedro Sales na Goinfra Parcerias para efetivar o asfalto em Iaciara 

No Incra. Prefeita e superintendente Na Caixa. Reivindicações justas

“Mano” em nova posse como prefeito

Prefeito faz aplicação da vacina Profissionais da saúde e autoridades na imunização

Prefeita “Dete”, presidente da Goinfra e o deputado Situação calamitosa em Simolândia até o final de 2020

Busca de benefícios em Goiânia e importantes parceiros 
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d  AGILIDADE

Em São João d`Aliança prefeita Débora 
mantém rotina intensa de reuniões e trabalho 

Ex-prefeito de Campos Belos Eduardo 
Terra é chamado de irresponsável 

por servidores da saúde 
Ele não pagou salários de dezembro e nem o 13º para 

a classe, deixando para o atual prefeito a responsabilidade 
de acertar as contas.

Prefeito Vilmar de Cavalcante 
começa trabalho pela zona rural 
Eleitor elegeu o prefeito e quatro vereadores representantes 

das comunidades quilombola 

O maior descaso de ex-prefeito 
nesse início de ano e de mandatos 

aconteceu em Monte Alegre de Goiás
Juvenal que saiu, sumiu com as chaves e computadores, 
deixando o novo prefeito do lado de fora da prefeitura

Reeleita com 3.037 vo-
tos a prefeita Débora 
Domingues Carva-

lhêdo Barros/PL, cumpriu no 
mês de janeiro uma intensa 
agenda de encontros e reuniões 
em Brasília e Goiânia, com 
autoridades federais e estadu-
ais. Além disso se reuniu com 
vereadores e policiais, discutido 
benefícios e parcerias. Débora 
esteve na Superintendência Re-

gional do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária/ 
INCRA - SR 28, em audiência 
com o superintendente Igor 
Lelis, tratando de assuntos rela-
cionados a titulação dos projetos 
de assentamentos implantados 
no município, protocolando no 
instituto a documentação para 
o processo de regularização do 
PA Mingau. Outra importante 
reunião, aconteceu com o presi-

dente da câmara municipal, José 
Fernandes Graças Neto/Cida-
dania e os vereadores Sebastião 
Leite de Moraes/Cidadania e 
Zenilton Antônio Ferreira/MDB, 
para discutir temas importantes e 
que visam o bem da coletivida-
de, como a construção de casas 
populares e a entrega de títulos 
para assentados. A prefeita afir-
mou que ficou ainda mais anima-
da, ao saber que os vereadores 

querem alcançar os mesmos 
objetivos da prefeitura. Outro 
encontro foi com a delegada de 
Polícia Civil, Bárbara Buttini e 
os tenentes da Polícia Militar, 
Flávio Pacheco e Marcelo Dias, 
além do capitão Couto e o sar-
gento Giovani Schreiner, ambos 
do patrulhamento rural, quando 
foram alinhadas estratégias para 
o melhoramento da segurança 
pública no município. Débora 
Domingues que dá andamento a 
inúmeras obras, como a manu-
tenção de estradas rurais, esteve 
também no Distrito do Forte, 
com o secretário municipal de 
Transportes e Agricultura, Gus-
tavo Fernandes, em conversas 
com lideranças locais, debatendo 
as necessidades da comunidade 
que é reconhecida como quilom-
bola. O presidente da Associação 
dos Quilombolas do Distrito do 
Forte, solicitou a intermediação 
da prefeita, junto a Fundação 
Cultural Palmares, para que a 
associação tenha os seus direitos 
resguardados. Débora reafirmou 
seu compromisso com a comu-
nidade e se prontificou a atender 
o pedido, agradecendo os votos 
obtidos no distrito.  

d  ESPERANÇA

Os desafios em Cavalcante, 
um dos mais extensos mu-
nicípios de Goiás, são muito 
grandes. Com o maior índice 
de desmatamento do Estado 
em 2020, teve uma área perdida 
equivalente a 1.140 campos de 
futebol, maior que a desmatada 
em todos os anos anteriores. A 
ação criminosa, que aconteceu 
em fazendas e no território Ka-
lunga, agravou a devastação e 
prejudica a população das zonas 
rural e urbana, causando perdas 
e prejuízos incalculáveis para as 
comunidades.  Nas eleições de 
2020, oito candidatos a prefeito 
disputaram os votos de 6.736 
eleitores, que escolheram uma 
liderança rural e comunitária, 
representante da população 
quilombola para administrar a 
prefeitura.  Vilmar Souza Costa/
PSB e o vice, Sinval Borges/
PSD, foram eleitos com 35,68% 
dos votos. Grande conhecedor 
da realidade social e territorial 
de Cavalcante, Vilmar, passa 
a enfrentar as heranças de ad-

ministrações anteriores. Após 
assumir o mandato o primeiro 
prefeito kalunga da cidade e 
único prefeito quilombola do 
país, começou a trabalhar, es-
cutando as pessoas nas muitas 
comunidades do município. “O 
objetivo é definir quais são as 
prioridades, para que possamos 
utilizar os recursos da prefeitura 
de forma séria e competente”. 
destaca o prefeito.

Vilmar tem visitado todas 
as comunidades e regiões rurais 

do município, acompanhado de 
secretários municipais, gerentes 
de órgãos do Estado e vereado-
res – Cavalcante elegeu ainda 
quatro vereadores kalunga. Nas 
visitas, segundo o prefeito, é 
possível se ver a difícil situação 
vivida pelas pessoas por falta 
da presença e de investimentos 
do poder público. “Ao ouvir as 
lideranças locais, passo a saber 
mais das necessidades”, diz. 
Em todos os locais visitados, 
praticamente todos estão com 
suas estradas de acesso quase 
que intransitáveis de carro, 
por falta de investimentos em 
infraestrutura. Na comunidade 
São Domingos, nos locais do 
Tatu, Catingueiro e Francês, 
segundo moradores, há mais de 
15 anos as estradas não recebem 
manutenção. No Engenho II, há 
locais com mais de 5 anos sem 
melhorias. Vilmar diz saber dos 
desafios e das obrigações e que 
as necessidade das pessoas serão 
atendidas, dentro do possível e 
dentro dos recursos disponíveis, 
e que as parcerias estão sendo 
formadas com parlamentares 
e os governos do Estado e 
Federal. 

Campos Belos recebe vacinas 
primeiro por ser polo regional  

d  SAÚDE

A cidade goiana mais dis-
tante de Goiânia, Campos Belos, 
a 606 quilômetros da capital, 
recebeu na tarde do dia 18 de 
janeiro as primeiras vacinas da 
Coronavac, produzidas pelo Ins-
tituto Butantan, em São Paulo. 

O carregamento do imunizante 
contra a Covid, chegou de avião 
e foi recebido pelo prefeito Pa-
blo Geovanni, primeira-dama, 
Tatiane Batista, pelo vice-pre-
feito, Jurandi José dos Santos, 
vários secretários, vereadores 

e pessoas da comunidade. Nas 
caixas térmicas do Governo de 
Goiás, foram acondicionados os 
fracos com a vacina que também 
serão utilizadas pelas populações 
dos municípios de Monte Ale-
gre, inclusive o povo Kalunga, 
São Domingos, Divinópolis e 
Teresina de Goiás. O produto foi 
levado para a sede da Regional 
de Saúde de Campos Belos e 
no dia 19 distribuído aos diver-
sos prefeitos. Pablo Geovanni 
informou que de acordo com o 
protocolo, serão vacinados, nesta 
leva, os profissionais de saúde 
e todos os idosos acima de 75 
anos. O posto de saúde do Setor 
Cruzeiro foi escolhido como o 
ponto de vacinação para essa 
primeira leva. 

d  HERANÇA

 Uma das situações mais 
difíceis entre as prefeituras do 
Nordeste goiano é a de Campos 
Belos, onde o ex-prefeito e 
candidato derrotado nas eleições 
de novembro, Eduardo Terra/
DEM, deixou como herança 
vários problemas para o seu 
sucessor, principalmente na área 
de saúde. Eduardo, que durante 
o mandato, não conseguiu ad-

ministrar e dar respostas para as 
consequências da pandemia do 
novo corona vírus no município, 
ao lado de seu então secretário 
de saúde, deixou que um grande 
número de servidores da saúde 
ficassem expostos ao vírus. “Ele 
não seguiu as recomendações e 
nem as exigências dos protoco-
los no tocante aos cuidados e 
aquisições de equipamentos de 

proteção”, afirma um dos enfer-
meiros. O ex-prefeito foi alvo de 
uma ação trabalhista, movida na 
Justiça Federal do Trabalho, por 
não dar proteção aos funcionários 
da prefeitura que lidavam na 
linha de frente com pacientes in-
fectados pelo vírus. Além de um 
alto número de reclamações e de 
irregularidades no enfrentamento 
à doença, Eduardo ainda deixou 
em aberto e sem pagamento os 
salários do mês de dezembro de 
2020 e também do 13º salário. 
Estão sem receber médicos, 
dentistas, enfermeiros, técnicos 
e auxiliares de enfermagem, 
além dos agentes de endemias. 
O pessoal da limpeza e adminis-
trativo da pasta também estão 
sem o dinheiro. Um dos agentes, 
desabafa, dizendo que os profis-
sionais que Eduardo não pagou, 
são a ponta mais fraca, pois re-
cebem pouco mais de um salário 
mínimo e todos dependem dessa 
verba para comer e pagar contas 
básicas como luz e água. Os 
salários deveriam ter sido pagos 
em dezembro passado.

d  ABSURDOS

O comentário na cidade 
ainda é o de que o ex-prefeito, 
Juvenal Fernandes de Almeida/
PL, fez tudo errado até o último 
momento em que esteve à frente 
da administração do município. 
Derrotado pelo ex-vereador, Fe-
lipi de Sousa Campos/DEM, que 
ganhou a eleição com 53,06% 
dos votos, Juvenal não se con-
formou em perder a eleição 
e logo após os resultados em 

novembro, se negou a facilitar 
os trâmites normais para a trans-
ferência de poder. Depois da 
posse de Felipi, somente quando 
o novo prefeito publicou em 
redes sociais um vídeo do lado 
de fora do prédio, em que cogita 
chamar um chaveiro para abrir 
as portas é que a gestão anterior 
providenciou a entrega das cha-
ves. Felipi Campos, diz que não 
houve uma transição correta da 

antiga gestão para a sua equipe 
de trabalho, principalmente so-
bre a questão da saúde pública, 
onde a folha de pagamento dos 
servidores, incluindo médicos, 
enfermeiras e auxiliares, não 
foi quitada em dezembro. Ele 
destaca que “infelizmente não 
houve essa passagem e o que foi 
encontrado foi a insuficiência de 
documentação, sem a entrega de 
patrimônio”.

Presidente vereador “Neto” e a prefeita. União 

 Na Zona Rural com lideranças 

Entrosamento entre a prefeitura, PM e Polícia Civil

Prefeito recebe a vacina

Eduardo. Complicações 

Vilmar e sua família na posse

Prefeito Felipi. Começo tumultuado 

Prefeito dá início a campanha de vacinação
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d RETARDAMENTO

EDITAL DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 

VALTER MACHADO DE JESUS – CPF nº 060.726.740-20. 
Endereço: Rua São Joaquim Nº 350, Bairro Formosinha – Formo-
sa/Goiás, torna público que RECEBEU junto a Secretaria Muni-
cipal do Meio Ambiente de Formosa, Goiás - SEMMA - a Licença 
Ambiental Simplificada de nº 01/01/2021. Local da atividade: 
Fazenda Santo Antônio dos Alves – Rodovia GO-468, KM 06, à 
direita às margens. Matricula 12.010 - Zona Rural de Formosa /
Goiás - para a atividade licenciada de: LIMPEZA DE PASTAGEM 
SEM RENDIMENTO LENHOSO. 

Asfalto na estrada que interliga o 
Nordeste goiano volta a ser prometido  

Governo estadual anuncia que pretende retomar as obras da GO-447 que liga a GO-118 a BR-020 em abril

Como em vários 
anos anteriores, no 
mês de janeiro o 

Governo de Goiás divulga a 
informação de que a GO-447, 
entre Divinópolis de Goiás e 
Monte Alegre de Goiás será pa-
vimentada. Segundo moradores 
das duas cidades e de Campos 
Belos, essa mesma promessa 
vem sendo feita há mais de 30 
anos. A obra é importante, uma 
vez que essa rodovia, ainda 
de terra e em péssimo estado 
de conservação, após ser pa-
vimentada, irá trazer vigor e 
uma grande dinâmica para à 
região, ligando a GO-118 na 
região da Chapada dos Vea-
deiros a BR-020 na Bahia, nas 
proximidades dos distritos de 
Roda Velha, município de São 

Desidério e do Rosário, mu-
nicípio de Correntina, apenas 
há 15 quilômetros de Posse. 
A obra também é considerada 
um pilar da ligação do turismo 
na região, ligando a chapada 
ao Parque Estadual de Terra 
Ronca em São Domingos. 

PROMESSA - Na primeira 
semana de janeiro, novamente 
o governo goiano, por meio da 
Agência Goiana de Infraes-
trutura e Transportes/Goinfra, 
informou que uma das priori-
dades para o primeiro biênio 
de 2021 é a pavimentação e 
recuperação da malha viária no 
Estado. O presidente da Goin-
fra, Pedro Henrique Sales, dis-
se que a retomada das obras da 
GO-447, será ainda no primeiro 
semestre desse ano. Segundo 

Sales, a previsão é que as obras 
sejam reiniciadas em abril. A 
empresa detentora do contrato 
da obra, entrou em recuperação 
judicial e a Goinfra aguarda o 
desenrolar desta ação para se-
guir com os procedimentos. O 
governo que anunciou recursos 
do tesouro estadual para dar 
continuidade à obra, sabe que 
os cerca de 7 quilômetros da 
rodovia já asfaltados, estão 
desgastados e há trechos com 
desníveis e que várias partes 
provavelmente serão refeitos 
devido a péssima qualidade do 
serviço. Já são mais de 6 anos 
desde que as primeiras máqui-
nas iniciaram as obras e hoje a 
rodovia abandonada, apresenta 
falhas e falta de sinalização por 
toda sua extensão.

d INTERESSES

Conheça as 12 profissões em 
alta para 2021 segundo o Banco 

Nacional de Empregos 

Acusado de ser mandate dos 
assassinatos de dois advogados 

em Goiânia continua preso

O Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás/TJ-GO, deci-
diu por unanimidade no dia 14 
de janeiro, manter a prisão do 
agricultor Nei Castelli, 58 anos, 
denunciado pelos homicídios 
dos advogados Marcus Aprigio 
e Frank Alessandro. Os cinco 
desembargadores votaram pela 
continuidade da prisão preven-
tiva de Castelli. Marcus e Frank 
foram mortos a tiros em outubro 
do ano passado dentro do es-
critório em Goiânia. Segundo 
a Polícia Civil a motivação do 
crime foi uma disputa judicial 
por terra na região de São 
Domingos, depois que Castelli 
perdeu uma ação judicial em 

que os advogados venceram. 
Além do mandante, também 
foram presos o executor e dois 
suspeitos de serem os interme-
diários entre Nei e o pistoleiro. 
Os advogados de Castelli en-
traram com pedido de soltura, 
alegando que não haveria jus-
tificativa para a prisão antes do 
julgamento. Eles defendem que 
não tiveram acesso completo à 
investigação e que não haveria 
indícios suficientes de autoria. 
Em seu voto, a juíza relatora, 
Lília Mônica de Castro, des-
tacou os principais indícios 
de autoria, que justificaram a 
manutenção da prisão preven-
tiva do acusado. O empresário 

do Tocantins, Cosme Lompa 
Tavares, disse que indicou 
uma pessoa para Castelli que 
seria “boa de cobrar dívidas”. 
O agricultor teria encontrado 
o pistoleiro Pedro Henrique 
Martins Soares, 25 anos, na 
cidade de Porto Nacional/TO. 
Depoimentos de colegas das 
vítimas relataram o medo, de 
um dos advogados, de ser morto 
por alguém da família Castelli. 
Também foi citada a conversa 
de aplicativo de celular em que 
a vítima Marcus dizia ser peri-
goso executar judicialmente os 
Castelli, pois poderiam querer 
matá-lo. Advogado assistente 
de acusação, Luís Alexandre 
Rassi, declarou que a soltura de 
Castelli pode colocar a vida de 
outras pessoas em risco. Recen-
temente a imprensa de Brasília 
noticiou o envolvimento dele na 
operação que apura a compra 
de decisões judiciais na Bahia 
e que envolvem terras no Oeste 
baiano. 

d OCUPAÇÃO

Especialistas apontam as tendências do mercado de trabalho para esse ano 

O Banco Nacional de Em-
pregos/BNE, listou as 12 ocu-
pações que devem ser tendência 
em 2021: desenvolvedor de 
software, analista de sistemas, 
pedreiro, mestre de obras, aju-
dante de pedreiro, auxiliar de 
carga e descarga, operador de 
empilhadeira, entregador, enfer-
meiro, técnico de enfermagem, 
farmacêutico e médico. Para 
analistas do BNE o ano de 2021 
deve começar com menos força 
quando comparado a 2020. 
“Temos 77% de aumento da 
movimentação do mercado de 
trabalho geralmente em janeiro, 
porém com a pandemia este 
número é menor. Apesar deste 
cenário, setores que foram 
essenciais em 2020 devido à 
pandemia, continuarão fortes 
em 2021, caso das áreas de 
tecnologia, logística, constru-

ção civil e saúde”, explicam. A 
possibilidade de vacinação em 
massa pode trazer otimismo 
para o cenário do mercado de 
trabalho em 2021. “Tudo indica 
que teremos um reaquecimento 
da economia com a redução da 
pandemia. Os empregadores 

ficarão mais otimistas com a 
redução das incertezas, e as 
vagas voltarão a surgir de for-
ma geral. Mas, enquanto isso, 
recomenda-se aos candidatos 
ficarem atentos às demandas 
que o mercado de trabalho mais 
exige”, comentam.

A Rodovia tem apenas 5 km de asfalto. Já deteriorado 

Nei Castelli. Acusado de ser o mandante Pedro Henrique. Pistoleiro. Confessou ter atirado

Ajudante de pedreiro. Boa profissão   
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d SITUAÇÃO

Delegada Fernanda ganha mandato de 
vereadora e perde titularidade da DEAM 
Desde o dia 15 de 

janeiro a dele-
gada de Polícia 

Civil, Fernanda Martins de 
Lima/Solidariedade, não é 
mais a titular da Delegacia 
Especializada no Atendi-
mento à Mulher/DEAM 
de Formosa, onde atuou 
como titular por quase 7 
anos e de onde, segundo 
informações de Goiânia, 
foi afastada, por conta de 
uma provável utilização da 
estrutura policial, durante a 
campanha eleitoral de 2020. 
Sua substituição, aconteceu 
15 dias após tomar posse 
no cargo de vereadora no 
Legislativo formosense e 
após se declarar oposição ao 
prefeito, então candidato do 
governador Ronaldo Caia-
do, de quem é aliado. Fer-
nanda foi substituída pelo 
delegado Yasser Martins 

Yassine, que já assumiu a 
titularidade. Vereadora de 
primeiro mandato, tentou 
se eleger presidente da 
câmara, mas foi preterida 
e acabou sendo a maior 
responsável pela eleição do 
vereador Acinemar Gon-
çalves/ Podemos. Na sua 

despedida da delegacia 
a vereadora afirmou que 
continuará a servir a cidade 
como policial, e justificou 
a sua saída da DEAM aos 
novos horários das sessões 
na câmara legislativa, que 
passaram a acontecer de 
manhã, chocando com o 

horário de trabalho dela 
na delegacia. Ela afirma 
que resolveu ser candidata 
em atendimento ao movi-
mento popular, que pedia 
uma nova política, mas não 
disse que movimento seria 
esse. Ela afirma também 
que as sessões vinham 

d SOLUÇÃO

PC mostra serviço e desvenda duas mortes 
de grande repercussão em Formosa

Justiça de Formosa passa a prender preventivamente 
homens que não aceitam o fim de seus relacionamentos 

e passam a ameaçar as ex-companheiras 

A Polícia Civil/PC de For-
mosa, por meio do Grupo de 
Investigação de Homicídios/
GIH, com o apoio do 1ª e 2ª 
Delegacia Distrital de Polícia/
DPP e do Grupo Especial de Re-
pressão a Crimes Patrimoniais/
Gepatri, investigou e desven-
dou dois crimes de mortes de 
grande repercussão na cidade. 
O delegado Danilo Meneses, 
que esteve à frente das equipes 
policiais, considerado discreto 

e eficiente, resolveu e apresen-
tou os nomes e os envolvidos 
nos assassinatos do eletricista 
de autos, Marcelo Pereira dos 
Santos, 39 anos e do professor 
municipal, Fabiano Rabêlo 
Mendonça, 35 anos. Os dois 
tiveram mortes violentas e eram 
muito conhecidos. Fabiano foi 
morto na madrugada de 6 de 
dezembro e Marcelo, baleado na 
frente de sua oficina na Avenida 
Lagoa Feia, no final da tarde do 

dia 26 de agosto de 2019.
CRIMES -  Na morte de 

Marcelo, que também exercia a 
agiotagem (emprestava dinheiro 
a juros) o delegado Danilo, diz 
que o crime foi motivado por 
dívidas de dois mandantes da 
execução. Segundo Meneses, 
um dos homens devia cerca 
de R$ 10 mil para a vítima, 
enquanto o outro, identificado 
como Márcio Lino Gomes, fora-
gido da Justiça, tinha uma dívi-

da em torno de R$ 30 mil. Para 
não pagar, a dupla contratou um 
indivíduo para matar Marcelo. 
Sobre a morte de Fabiano a PC 
prendeu dois acusados de matar 
o professor. Um dos autores é 
maior de idade e foi autuado 
por tortura e latrocínio com o 
crime de corrupção de menor. 
O outro é adolescente. Este foi 
apreendido e autuado por ato 
infracional análogo aos crimes 
de latrocínio e tortura.

sendo realizadas a noite a 
pelo menos   11 anos e que 
a mudança aconteceu com 
a finalidade de prejudicá-la 
e explica que a decisão foi 
tomada no final de dezem-
bro, ainda com a legislatura 

passada, com o voto de 
vereadores que sequer fo-
ram reeleitos e declara que 
as mulheres de Formosa 
deixam de ter uma dele-
gada de polícia atuando na 
delegacia da mulher.

d ATITUDE

O juiz Rodrigo Foureaux, da 
Comarca de Formosa, decretou a 
prisão preventiva de um homem 
que não aceita o fim do relacio-
namento com a ex- companheira.  
Ele justificou, afirmando que 
medidas protetivas não foram 
suficientes para a proteção da 
mulher, que poderia ser mais 
uma vítima de feminicídio. Na 
decisão do magistrado, consta 
que o homem possui histórico 

de descumprimento de medi-
das protetivas e de agressões 
contra a ex, com enforcamento, 
chutes, tapas, empurrão, puxão 
de cabelo e murro no olho. Em 
dezembro de 2020, ele ameaçou 
matar a mulher e o namorado 
dela, além de outras ameaças 
e atitudes violentas, em janeiro 
foi preso. O juiz esclarece que 
os índices de violência contra a 
mulher no Brasil são alarman-

tes e exigem das autoridades 
medidas firmes, de forma que 
as mulheres não fiquem desam-
paradas e possam ser acolhidas 
pelas instituições. “Inicialmente, 
não é papel do juiz orientar ou 

dar conselhos para o agressor, 
contudo a situação do país é tão 
grave que enfrenta uma epide-
mia de violência doméstica, em 
que várias mulheres são diaria-
mente mortas. 

Fernanda. Destituída do posto de titular Yasser Martins. Novo delegado da Deam 

Marcelo dos Santos. Morto Fabiano. Também assassinado Márcio Lino. Segue foragido acusado de mandar matar 

Juiz Rodrigo. Prevenções 
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d OPÇÕES

A catarata do Nordeste goiano 

Kalungas da região querem ser vacinados
contra a covid como grupo prioritário 

d NECESSIDADE

Kalungas de comuni-
dades quilombolas do Nor-
deste de Goiás, demostram 
preocupação, por ainda não 
estarem inclusos nos grupos 
prioritários para receberem 
primeiro a vacinação contra a 
Covid-19. Segundo uma mo-
radora, as unidades de saúde 
ficam a dezenas de quilôme-
tros de distância dos locais 
onde as famílias moram e 
isso faz com que todos temam 
mais casos graves da doença. 
O prefeito de Cavalcante, 
Vilmar Souza, que é kalunga e 
membro dessas comunidades, 
esclarece que há mais de 1700 
famílias, somando cerca de 10 
mil pessoas nas comunidades 
espalhadas pelo seu muni-
cípio e também em Teresina 

de Goiás e Monte Alegre de 
Goiás. “A urgência é porque 
muitas pessoas moram longe 
das cidades, algumas há mais 
de 150km por estradas ruis e 
de terra. Precisamos de apoio 
na locomoção. Muitos lugares 
não têm energia, talvez tives-
se que deslocar todo mundo 
e vacinar”. Vilmar explica 
também que o quanto antes 
conseguirem imunizar todas 
essas pessoas, mais cedo elas 
voltarão a receber turistas do 
mundo todo, principal fonte 
de renda de grande parte da 
população do território ka-
lunga, “Muita gente querendo 
emprego porque não tem ren-
da. Com a vacina, facilitaria 
reabrir o turismo do local”, 
afirma.

O atrat ivo  es tá 
entre as cida-
des de São João 

d`Aliança e Alto Paraíso a 
cerca de 160 quilômetros 
de Formosa.  A beleza do 
lugar tem tudo para se tornar 
um dos mais procurados da 
Chapada dos Veadeiros e na 

região do Distrito Federal, 
apesar de ainda ser muito 
pouco conhecido. A trilha da 
Catarata dos Couros em nada 
perde para outras famosas 
atrações de Alto Paraíso e 
Cavalcante. A área ainda está 
em desenvolvimento turísti-
co e não é explorada como 

roteiros do Parque Nacional, 
entretanto, ao que tudo in-
dica, ela se tornará uma das 
atrações oficiais em breve. 
Com 6 km de trilha - ida e 
volta - a catarata é indicada 
para quem deseja fugir do 
movimento e das atrações 
mais populares da chapada, 

com um complexo de cacho-
eiras, diversos pontos para 
banho e incontáveis paisa-
gens dignas de cartão postal, 
além de trilha de nível fácil e 
muitos pontos de parada para 
visitação. É o tipo de roteiro 

que agrada a quem busca 
passeios que tomam um dia 

inteiro sem repetir um ponto 
de banho sequer.

COMO CHEGAR:
Ponto de acesso: Rodovia GO-118, sentido Campos Belos. A 

entrada está a 18km do centro de Alto Paraíso, à esquerda (no local 
existe um placa). Desse ponto são mais 30km em estrada de terra.

Local chama a atenção pela beleza Próximo da capital do País 

Moradores distantes esperam soluções 


