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para governador e secretário 
de Saúde Goiás precisa parar

Goiânia e cidades vizinhas à capital decretam o temido “Lockdown” e   fecham serviços não essenciais
A medida extrema passou a 

valer no dia 1ª de março como 
tentativa de reduzir a contami-
nação, mortes por covid-19 e 
as ocupações das UTIs. A Pre-
feitura de Goiânia e cidades da 
Região Metropolitana, decreta-
ram o fechamento do comércio 
não essencial, inclusive igrejas. 
Segundo o secretário estadual 
de Saúde, Ismael Alexandrino, 
todas as 20 cidades da região 

concordaram em aderir às medi-
das restritivas durante sete dias. 
O governador Ronaldo Caiado, 
diz esperar que toda a popula-
ção se conscientize e respeite 
as regras anunciadas. As restri-
ções serão reavaliadas a cada 
7 dias, depois desse período o 
único gatilho técnico definido 
é quando se tiver por cinco dias 
corridos a taxa de ocupação de 
UTI em no máximo 70%.

Em Formosa 84 pessoas já 
perderam a vida por covid-19

n GRaVidade

Lotação total no Hospital Regional exigiu que órgãos de segurança no município 
fizessem carreata alertando população 

No dia 28 de fevereiro a 
prefeitura confirmou 84 mortes 
e 4.944 pessoas contaminadas 
pelo novo coronavírus. Além 
disso, anunciou que o município 
está na zona laranja do contágio 
e passando por situação crítica 
de pré-colapso. As dez UTIs 
do município, estão com 100% 
de ocupação e com sobrecarga 
em todo o sistema hospitalar, 
público e privado. Na região a 
situação é muito crítica nesta 2ª 
onda da pandemia e os gráficos 
apresentados pelo governo são 
maiores do que na primeira 
onda. 

Vereadores de Alto
Paraíso unidos por 

melhorias no município 

n RepReSenTaÇÃO

2021 na Câmara de Verea-
dores de Alto Paraíso de Goiás 
é marcado pela harmonia e sin-
tonia entre os nove vereadores 
e a prefeitura. O presidente, 

Eliomar Siqueira/DEM, prega 
a união entre os parlamentares, 
respeitando o trabalho individu-
al de cada um. 
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Obras na 
BR-020 em 

Formosa estão 
em andamento 

O DNIT segue com as obras 
de adequação, melhorias e eli-
minação de pontos críticos na 
BR-020, na travessia urbana de 
Formosa. De acordo com enge-
nheiros responsáveis, as equipes 
de trabalho realizam a implanta-
ção de interseção com viadutos 
nos acessos às avenidas Tancredo 
Neves, na saída Sul e Brasília, que 
dá acesso à Lagoa Feia e bairros 
vizinhos. 

Finalmente sai licitação 
para obra de asfalto 

entre Cabeceiras e Unaí  
Licitação para asfalto da GO-591 

que liga Cabeceiras a Minas Gerais 
está autorizada

Sonho e necessidade antiga da região o projeto nunca antes 
havia chegado ao ponto de ter sua licitação autorizada pelo Governo 
do Estado. O prefeito de Cabeceiras, Everton Francisco de Matos/
PDT, usou as redes sociais para agradecer. Página 06

n TRanSFORmaÇÃO

Goiás tem 8.510 mortes e 395.636 casos de Covid-19

“Tuta” consegue autorização do governo

Hospital de Formosa está sobrecarregado com casos de covid-19

Eliomar. Busca de benefícios

 Antigo trevo que receberá viaduto no final da Avenida Brasília 
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Cegueira 
A situação de Formosa no quadro geral da covid no Estado é grave. 

Apesar dos apelos e medidas, grande parte da população ainda não en-
tendeu a dimensão da crise. Autoridades do município também ainda não 
entenderam que somente com medidas muito duras essa grande parte da 
população vai entender o momento.

Ausência 
O Hospital de Formosa virou uma 

espécie de “caixa preta”. A atual diretora 
Vânia Fernandes (foto), contratada pelo 
Instituto de Medicina, Estudos e Desen-
volvimento/IMED, responsável pela uni-
dade, que antes recebia as reclamações 
por dirigir o antigo Hospital São Camilo/
HSC em Formosa, agora se esconde nas 
salas do Regional e a imprensa não vê. 
Ela não se manifesta sobre as reclama-
ções e nem interage com os necessitados. 

Cobrança 
Um dos maiores empecilhos para que a prefeitura decrete o fecha-

mento total de tudo novamente e amenize a situação da falta de leitos e 
diminua os casos da doença, são os comerciantes. O prefeito meio que 
pressionado pela classe, reluta em fechar por exemplo, bares e lancho-
netes por completo.

Foco 
Segundo estudos no Estado de Goiás, a maior probabilidade de con-

tágio na rua, acontece na noite, em bares, restaurantes e lanchonetes. Hoje 
o decreto determina o fechamento desses estabelecimentos às 22 horas. 

Irreversível 
A Prefeitura de Formosa, desde o dia 25 de fevereiro passou a 

intensificar as ameaças de medidas mais duras, que seria, entre elas o 
fechamento completo do comércio novamente. As barreiras sanitárias 
também devem voltar. 

Bolso 
As multas que foram aprovadas e até cobradas de alguns para o não 

uso de máscaras desapareceram. Todo mundo sabe que a forma mais 
eficaz de se fazer cumprir uma determinação, regra ou lei é multando, 
cobrando e recebendo. 

Deferimento 
No hospital de Luziânia, que também é estadual e regional como 

o de Formosa, foram abertas mais dez vagas de UTIs, depois que o go-
vernador de Brasília passou a reclamar de forma pública de Caiado, que 
não estaria cuidando da população do Entorno. Já que é assim, como fica 
Formosa que possui apenas dez vagas de UTI? E precisa de pelo menos 
mais dez, para chegar a 20? 

Ganhou 
O Hospital Regional de Luziânia, desde o dia 23 de fevereiro, passou a 

ter mais 10 vagas na Unidade de Terapia Intensiva e mais 12 de enfermaria 
para o atendimento exclusivo de pacientes diagnosticados com a Covid-19.

Diferença 
Com a expansão. Luziânia possui agora 30 leitos de UTI e 42 de 

enfermaria, todos equipados com o que há de mais moderno para o aten-
dimento de casos com complicações graves da doença. Dos 10 novos 
leitos, seis foram ocupados no primeiro dia de abertura.

Excessos 
Chama a atenção os comboios de vereadores que saem de Formosa 

rumo a Goiânia. Cada viagem dessas custa ao cofre da câmara cerca de 
5 mil reais de diárias. Cada vereador recebe R$ 400 para ir e voltar. As 
viagens são outro descontrole do Legislativo formosenmse. Sem neces-
sidade do deslocamento de 10 e de até 12 vereadores de uma só vez, 
bastaria um ou dois, se fossem articulados.

Patinando
O pior é que o comboio de vereadores formosenses, chegam a Goiânia 

nos corredores de órgãos e autarquias causando aglomerações para falar 
com segundo e até terceiro escalão do governo. Na capital do Estado já 
virou motivo de chacota a chegada da lotação de vereadores. Alguns pelo 
visto nem sabem o que estão fazendo. 

 

Esquecido 
O deputado estadual “Tião Caroço” é um dos deputados mais apa-

gados da atual legislatura em Goiânia, vive em outro mundo, que não é 
o da representação do município que o elegeu. A população de Formosa 
chega a se esquecer que tem um representante na assembleia legislativa 
recebendo salário e mordomias às custas de dinheiro público.

Inúteis 
O pastor presidente da Assembleia de Deus Madureira em Formosa, 

que também é político e tesoureiro estadual do Partido Social Cristão/PSC, 
fez os fiéis engolirem as candidaturas de Glaustin da Focus (deputado 
federal com mais de 1000 votos na cidade) e Henrique César (deputado 
estadual com mais de 800 votos na cidade) em 2018. Depois de eleitos 
os dois, além de não fazerem nada por Formosa, nunca mais voltaram 
ao município.

Ganáncias 
A política goiana presenciou mais um round da briga pessoal entre 

Ernesto Roller x “Tião Caroço”, desta vez pela titularidade da secretaria 
estadual de Governo. Desde que os dois começaram essa série de entreveros 
em 2010, só quem perdeu e perde é a cidade de Formosa e sua população 
que precisa de mais médicos, mais enfermeiros e mais leitos no hospital.

Esperando 
De verdade, acabou a paciência do povo formosense com os eleitos 

no pleito de 2020, prefeito, vice e vereadores precisam mostrar mais 
trabalho. E não é só de buracos que estamos falando. 

Necessidade 
O prefeito de Formosa, Gustavo Marques, acena com a formação de 

um conselho deliberativo de aconselhamento administrativo, formado 
por empresários da cidade. A idéia é convidar de cinco a oito pessoas 
bem sucedidas nos seus negócios, que gerem acima de 100 empregos 
cada um e que principalmente não precisam pedir favores e alcançarem 
benefícios na prefeitura. 

Coerência 
Seria um conselho de empresários que conhecem bem Formosa e 

seus problemas, para auxiliar o prefeito e sua equipe a conduzirem me-
lhor o dia-a-dia da administração. Sem remuneração ou intransigências. 
O objetivo será melhorar a situação do município. 

Ação 
A Prefeitura de Formosa se prepara para colocar nas ruas uma 

nova operação tapa buraco. Logo após a “chuvarada” passar.  En-
quanto isso, para quem anda pelas ruas de carro, moto, bicicleta e 
até mesmo a pé, a solução é ir desviando dos milhões de buracos no 
Centro e na periferia.

Rumos 
Dois ex-vereadores de Formosa, Wenner Patrick e Genedir Ribas, 

que deixaram os mandatos no ano passado, estão agora trabalhando nos 
gabinetes de dois deputados federais em Brasília. Wenner é assessor de 
Elias Vaz/PSB e Genedir assessora José Mario Schreiner/DEM. Ambos 
deputados por Goiás.  

Mudanças 
Proprietários de oficinas e de todos os comércios ao logo da BR -020 

em Formosa no seu trecho urbano, estão informados de que a construção 
das novas pistas na rodovia terá início em abril próximo.

Valorização 
Essas novas pistas serão duas do lado de lá, que passa ao lado do 

Cemitério Portal do Sol e mais   uma ao lado do Posto Divisão. Por-
tanto, no trecho de cidade da 020 em Formosa, quatro pistas passarão 
a compor a estrutura da rodovia federal.

Conforto 
A vida do prefeito Gustavo Marques na câmara municipal melhora 

a cada dia. A oposição formada e liderada pela fraca Fernanda Lima, só 
bate cabeça e se esvazia. Pelo andar da carroça, daqui a pouco só vão 
sobrar mesmo Fernanda e João.

Tendência 
Faltando 20 meses para as eleições de 2022, a classe política de 

Formosa já começa a se movimentar em torno de nomes ou na busca 
deles. A certeza até agora é que o prefeito Gustavo, irá apoiar a reeleição 
de seu deputado federal, José Nelto/Podemos. Sobre todo o resto, tudo 
ainda são especulações.

 

Desinformação 
Em Formosa a informação das autoridades de saúde é que um nú-

mero considerável de idosos, entre 75 e 80 anos, não procuram os locais 
de vacinação. Não querem se vacinar contra o terrível vírus. Essa recusa, 
faz com que a prefeitura passe para as faixa-etárias de 70 a 75 anos.

Noção 
Pegou mal a repercussão a cerca de uma festa realizada pela ser-

vidora municipal, Iara Melo, que atua exatamente na área de saúde. 
Para todos que foram ouvidos pela reportagem a opinião é a de que, 
funcionários públicos precisam dar o exemplo. Ou seja, precisam 
respeitar o decreto municipal e estadual que proíbem aglomerações 
durante essa pandemia.  

Lamúrias 
“Cabisbaixo”, sinônimo de moralmente abatido ou desanimado, 

triste, desolado, envergonhado, humilhado. Essa é a notícia de Ernesto 
Roller que chega de Goiânia. Dentro da sede do poder goiano, Ernesto 
sobrevive como uma espécie de peso para o governador e seu primeiro 
escalão. 

Cenas 
A diocese de Formosa é conhecida em todo Brasil e boa parte do 

mundo por conta da “Operação Caifás”, quando o então bispo dom José 
Ronaldo Ribeiro e os outros cinco padres foram presos, acusados de 
desviar mais de R$ 2 milhões em dízimos da igreja. Agora, mais uma 
vez, essa fama religiosa volta à cena, com o posicionamento do atual 
bispo, dom Adair José Guimarães, contra o tema e direcionamento da 
campanha da fraternidade 2021.

Gênero 
Adair, conhecido por ter pulso forte em suas decisões, é contra o 

envolvimento de religiosos em questões de pecado, como o homosse-
xualismo dentro e fora da igreja. 

Posição 
Por falar em bispo Adair, dirigente máximo de uma diocese forma-

da por 23 municípios, ele foi e continua sendo contra o novo decreto 
baixado pela Prefeitura de Formosa para tentar conter o avanço da 
covid 19. Para ele, não há comprovação técnica para o fechamento de 
igrejas e a interrupção das missas. Para ele e para muitos, missas não 
são atividades de risco para a contaminação e expansão da doença.  

Apreensão 
Pela região a Justiça Eleitoral já tem recebido denúncias e pedidos 

de cassação feitas pelo MP eleitoral. Prefeitos e vereadores estão na 
iminência de perderem o mandato adquirido em 2020 por desaprovação 
de contas partidárias 

Guerra 
O clima entre alguns vereadores não é dos melhores na Câmara de 

Formosa.  Depois de ser atacado e julgado como um “inimigo da polícia” 
pela vereadora Fernanda Lima/Solidariedade, o vereador Shinayder 
Frederico/PTB, diz que não irá deixar passar em branco a perseguição 
de Fernanda em plenário e aciona a corregedoria.

Manifestação 
Ao mesmo tempo, as polícias Civil e Militar, além do Corpo de 

Bombeiros, emitem nota sobre o ocorrido na sessão de bate-boca, 
desmentindo a vereadora delegada Fernanda, que vê sua situação parla-
mentar cada dia mais complicada. Pelo jeito, ela não conseguirá se safar 
da abertura de uma CPI de investigação sobre a sua quebra de decoro. 

Alheio 
Outro que patina, 

e muito é o vereador 
médico, até aqui, junto 
com a colega Fernanda 
as duas maiores decep-
ções do legislativo for-
mosense.  João Batista/
Avante (foto), mostra 
estar perdido, após dois 
meses de mandato e fa-
lhando como oposição, 
com seus argumentos 
não convencem. Ele 
e Fernanda estão se 
isolando. 

Delírio 
Vereadores de Formosa, com certeza tentarão emplacar um nome 

para deputado estadual. Ainda não se sabe quem, mas dizem que ten-
tarão se unir em torno do apoio a um nome forte da cidade. Missão 
quase impossível. 

Gastos 
A Câmara de Vereadores de Formosa, que há anos, adquiriu um 

amplo terreno no Parque Laguna, em frente ao Fórum da comarca, que 
está cercado e pronto para receber a construção da sede própria do 
Legislativo municipal, anuncia reforma no prédio onde funciona.  Por 
meio da atual presidência, anuncia que novamente irá reformar o velho 
prédio da Praça Rui Barbosa, que é da prefeitura, incluindo a parte 
externa, que deverá receber uma nova fachada. 

Desatenção 
Outro problema registrado esse ano na câmara de Formosa é a falta 

de conhecimento por parte de vereadores do regimento interno da casa, 
que ainda não virou documento de leitura por muitos parlamentares que 
não estudam e portanto não sabe o que pode e o que não pode ser feito 
durante as sessões e no dia-a-dia do Legislativo. Ao não estudarem o 
regimento, erram ao participar das sessões, fazendo pedidos e interrom-
pendo seus pares em momentos errados, gerando uma desorganização 
na condução dos trabalhos.

Balística 
O presidente da Câmara de Formosa “Nema” já advertiu de for-

ma pública e oficial, usando a palavra em plenário, que está proibido 
aos vereadores policiais, entrarem no prédio da câmara armados. A 
vereadora Fernanda, delegada, vereador Welio Antônio/PT e vereador 
Clésio, policiais militares já sabem que arma de fogo não é permitido 
no ambiente legislativo local. Pelo que se escuta nos bastidores a câ-
mara terá detector de metal para impedir o acesso, tanto de vereadores, 
vereadoras e populares armados. 

Anemia 
O maior sinal de fraqueza parlamentar dos vereadores de oposição 

em Formosa é o fato de que nenhuma emenda desta bancada foi aprova-
da. O grupo não consegue convencer seus pares de suas ideias e projetos. 

Bolo 
A grande novidade nesse início de ano nas relações entre o Executi-

vo e Legislativo de Formosa é o surgimento do projeto de emenda à lei 
orgânica do município que torna obrigatória a execução da programação 
orçamentária (orçamento impositivo). 

Perdido 
O setor econômico e industrial 

do município de Formosa, ainda 
nas mãos de Antônio Raimundo 
Pimentel de Sousa (foto), parece 
que não existe dentro da estrutura 
da prefeitura. Sem trânsito e ar-
ticulação com pequenas, médias 
e grandes empresas, nem mesmo 
Pimentel sabe o porquê de ainda se 
manter no cargo. 

Inoperância 
O descaso da secretaria de assuntos econômicos e do secretário, 

Antônio Pimentel, com os assuntos relacionados às empresas, inves-
timentos, geração de empregos, isenções, e tudo mais relacionado 
às suas obrigações, já é do conhecimento de um grande número de 
empresários.
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n puniÇÃO

mp-GO promete processar prefeitos que
descumprirem regras de combate à covid-19

O Ministério Pú-
blico de Goi-
á s / M P - G O , 

promete responsabilizar 
criminalmente prefeitos e 
secretários que descum-
prirem as normas e a legis-
lação para conter o avanço 
da covid-19 em Goiás. 
A afirmação é feita pelo 
procurador-geral de Jus-
tiça, Aylton Flávio Vechi. 
O alerta de Vechi caminha 
ao lado das notas técnicas 
da Secretaria de Estado da 

Saúde de Goiás com reco-
mendações sanitárias aos 
gestores municipais. O 
documento dividiu os mu-
nicípios em 18 regionais e 
estabeleceu três estágios 
para as cidades: situação 
de alerta, situação crítica 
e situação de calamidade. 
Segundo Aylton Vechi, 
desde o início da pande-
mia, no ano passado, o 
MP identificou problemas 
estruturais e de logística 
para o enfrentamento à 

doença. Ele afirmou que 
a questão estrutural foi 
revertida, com a regiona-
lização do atendimento, 
criação de leitos de UTI 
e enfermaria, entre outras 
medidas. Em relação ao 
aspecto logístico, o pro-
curador-geral de Justiça 
afirmou que os problemas 
que estão ocorrendo em 
relação à vacinação são 
provocados por causa de 
pensamentos de individu-
alidade.

Relação entre Caiado e Ibaneis 
que nunca foi boa se agrava 

Vacina com água, soro e vento:
saiba o que fazer e como denunciar

Especialista fala sobre as implicações e orienta 
que cidadãos acionem a polícia

n aRTiGO

Conforme a vacinação contra a co-
vid-19 avança, novos casos de infrações, 
irregularidades e crimes vêm sendo regis-
trados e denunciados. No início, ocorreu 
a onda dos chamados “fura-filas” da va-
cinação. A situação continua acontecendo 
em diversas cidades do país e, agora, vem 
acompanhada de um novo problema: va-
cinas cujas seringas contém água, soro ou 
mesmo “vento”. Além dos casos em que o 
profissional da saúde não realiza, de fato, 
a aplicação do imunizante. “Não aplicar 
a dose ou preencher a seringa com água, 
soro ou ar é crime”, enfatiza Jocinéia Za-
nardini, advogada, especialista em Direito 
Contemporâneo. Nestes casos, o agente 
de saúde está desviando um bem público 
e pode responder nas esferas adminis-
trativa, cível e criminal. “A tipificação 
penal já existe. O servidor responde por 
peculato desvio, porque está desviando 
algo que é público, no caso a vacina. E 
também pode responder a outros crimes 

específicos que serão apurados no 
decorrer do processo”, explica. O 
funcionário público, além de pagar 
multa penal, está sujeito à pena de 
até 12 anos de reclusão em regime 
fechado e também pode ser exo-
nerado, após responder a processo 
administrativo, responder a ação 
de improbidade e perder o registro 
profissional, após julgamento de 
infração ética pelo seu conselho 
de classe.

COMO DENUNCIAR - Caso o 
cidadão constate qualquer problema 
na aplicação da vacina, deve fazer 
denúncias às ouvidorias estaduais 
e municipais ou diretamente ao 
Ministério Público. No entanto o 
acompanhante constatar qualquer 
irregularidade no momento da apli-
cação da dose, a especialista orienta 
a acionar a Polícia Militar. “É im-
portante não deixar passar. O cida-

dão deve acionar a polícia e registrar um 
boletim de ocorrência, até mesmo como 
forma de comprovação”. Outro detalhe é 
sempre que possível, fazer a filmagem da 
aplicação da dose. “A prova testemunhal 
já pode ser suficiente no processo, mas o 
vídeo também será de grande relevância. 
E não há qualquer impedimento legal para 
que familiares realizem essa gravação”, 
alerta. Segundo a advogada, os profis-
sionais que estão realizando a aplicação 
da vacina estão exercendo uma função 
pública, que não é coberta por sigilo, 
e em um local público. Considerando 
essa questão, não há, inclusive, nada que 
proíba que o profissional de saúde seja 
filmado e que o vídeo mostre quem é este 
profissional “A vacinação é de interesse 
público e, portanto, deve ser feita com 
transparência. Neste caso, o interesse 
público está acima de qualquer interesse 
particular”, enfatiza.

Apesar das exposições em redes
sociais fevereiro foi de pouca

produtividade na Câmara de Formosa 

n enTReVeRO

“Preciso que o gover-
nador de Goiás cuide da 
população. Senão, fechare-
mos a divisa”. Com essas 
palavras o governador do 
Distrito Federal/DF, Iba-
neis Rocha/MDB, disse 
que moradores do Entorno 
ocupam 25% dos leitos de 
UTI da capital do país. Por 
outro lado o governador 
Ronaldo Caiado/DEM, 
veio a público dizer que 
diante de um momento 
tão delicado vivido por 
todos, onde a maioria dos 
governadores se une para 
ajudar os que mais neces-
sitam, causa repúdio e nojo 
ler uma declaração esta-
pafúrdia do governador 
do DF, de que vai fechar 
as fronteiras com Goiás. 
Com o agravamento da 
pandemia de covid-19 e 
aumento da necessidade 
de leitos dos sistemas pú-
blico e privado de saúde, o 
governador do DF apelou 
para que Caiado, assuma 
o tratamento de pacientes 
do Estado de Goiás. No 

final de fevereiro, Ibaneis 
revelou que 25% das inter-
nações em UTIs do DF são 
de pacientes do Entorno, 
especialmente de cidades 
goianas. Recentemente, 
89 cidades do Estado en-
traram para a lista dos 
municípios onde a crise 
sanitária está agravada e 
os municípios vizinhos ao 
DF estão nessa lista. Sem 
acesso à rede pública de 
saúde em Goiás, muitos 
desses doentes acabam 
recorrendo a hospitais de 
Brasília.

REAÇÃO – “O Go-
verno de Goiás está negli-
genciando seus pacientes. 
Sem leitos e hospitais, 
transfere a obrigação de 
cuidar de sua população 
a nós, do DF, afirma Iba-
neis, chegando a um ponto 
em que preciso chamar a 
atenção”. Segundo Ibaneis, 
Caiado precisa reabrir lei-
tos de UTI e criar um novo 
hospital de campanha. “A 
crise está tão dramática 
quanto no ano passado e 

é necessário agir”. “Pre-
ciso que o governador de 
Goiás cuide da sua popu-
lação. Senão, fecharemos 
a divisa”, pontuou. Dos 
290.771 casos da Covid-19 
confirmados no DF até o 
dia 22 de fevereiro, 18.317 
(6,3%) eram referentes a 
pacientes que moram em 
Goiás. O goianos corres-
pondem a 368 (2%) dos 
óbitos ocorridos na Capital 
Federal em decorrência da 
doença. Caiado, conhecido 
por sua fala dura e imposi-
tiva, afirma que recebeu o 
Estado, onde apenas três 
cidades possuíam leitos de 
UTI: Goiânia, Anápolis e 
Aparecida de Goiânia e 
que criou novos leitos em 
18 macrorregiões, incluin-
do Luziânia e Formosa. Ele 
diz ainda que a declaração 
de fechar fronteira, não 
condiz com o pensamento 
de quem mora em Brasília. 
E que essa declaração é de 
uma pequenez que rima 
com o seu próprio nome, 
Ibaneis.

n deSajuSTeS

Diante das expectativas 
não correspondidas da nova 
legislatura na Câmara de 
Formosa, onde dos 17 ve-
readores do pleito passado, 
cinco se reelegeram, as 
reclamações da população 
se avolumam contra os 
atuais 19 parlamentares. 
Já na abertura do ano le-
gislativo, no dia 1º de fe-
vereiro, alguns vereadores 
que prometeram durante a 

campanha eleitoral, firme 
atuação e desenvoltura 
no mandato, chegaram na 
primeira sessão ordinária 
de 2021 sem proposituras, 
mesmo em meio a milha-
res de problemas que o 
município enfrenta hoje. 
Três vereadores eleitos em 
2020 não constaram na 
pauta dessa primeira sessão 
por não terem protocolado 
nenhum projeto, nenhuma 

indicação e nenhum reque-
rimento.  Durante todo o 
primeiro mês de trabalho 
da câmara as decepções e 
reclamações aumentaram. 
Brigas e desentendimentos, 
gasto excessivo de diárias, 
falta de identificação com 
os grandes problemas e 
o excesso de exposição 
sem resultados, passaram 
a compor o dia-a-dia dos 
vereadores e vereadoras. 

Procurador-geral de Justiça de Goiás, Aylton Vechi

Caiado e Ibaneis. Bate boca na imprensa 

Mesa diretora ainda não discutiu os verdadeiros problemas do município 
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d aGRaVamenTO

Formosa atinge 84 mortes por covid-19
Situação exigiu que órgãos de segurança no município fizessem carreata alertando a população 

Em Formosa, no dia 
27 de fevereiro a 
prefeitura confir-

mou 84 mortes e 4.944 de 
casos confirmados de pessoas 
contaminadas pelo novo co-
ronavírus. Além disso, anun-
ciou que o município está na 
zona laranja do contágio e 
passando por situação crítica 
de pré-colapso. As UTIs do 
município estão com 100% de 
ocupação e com sobrecarga 
em todo o sistema hospitalar, 
público e privado. Formosa 
só foi mais uma grande ou 

média cidade do Estado, como 
Goiânia, Anápolis, Aparecida 
de Goiânia, que anuncia uma 
situação mais do que crítica 
do sistema hospitalar sob suas 
responsabilidades. A situação 
chegou ao ponto das policias 
Militar e Civil, Corpo de Bom-
beiros, Guarda Municipal e 
agentes de saúde realizarem 
carreata, pedindo para que as 
pessoas se recolham em suas 
casas, alertando para o caso de 
não haver obediência, medidas 
mais duras serão tomadas pelo 
Poder Público. 

Hospital ainda não 
recebeu novas UTIs
As dez existentes continuam ocupadas 

por pacientes da covid-19 HRF passa a fazer cirurgias eletivas 
para ortopedia e ginecologia

Em Goiás pessoas que tomaram 1ª dose contra 
covid não estão retornando para tomar a 2ª

Hospital Regional de Luziânia recebe mais 10 leitos
de UTI e amplia atendimento no ambulatório geral

d TemeRidade

As dez vagas de UTI do Hospital Regional de Formosa/HRF 
estão saturadas e o Hospital de Campanha de Goiânia também está 
com 100% de ocupação dos leitos de UTI. O Hospital de Campanha 
para o Enfrentamento do Coronavírus em Goiânia, está desde o 
dia 15 de fevereiro com a taxa de 100% de ocupação dos leitos 
de Unidade de Terapia Intensiva e 90% dos leitos de enfermaria. 
Na avaliação de especialistas a situação da capital significa mais 
dificuldades para os moradores do interior do Estado contami-
nados pela covid. A imensa maioria dos municípios goianos não 
tem UTI e dependem dos hospitais de campanha para sobreviver 
à agressividade da doença.

SITUAÇÕES - O secretário de Saúde do Estado, Ismael Ale-
xandrino, emitiu recomendação aos gestores de saúde municipais 
a categorizarem os municípios de acordo com o nível de conta-
minação. Isso porque, segundo ele, existem regiões e cidades que 
apresentam comportamentos diferentes em relação à doença. “Não 
faz sentido uma medida linear, que encare o Estado de uma forma 
só, como se estivesse tudo em um só patamar”, argumentou. Ele 
admite que, a depender do desenrolar da pandemia, medidas mais 
restritivas podem ser adotadas. “Mas que as recomendações não 
serão lineares, tratando o Estado como uma coisa só, porque são 
246 municípios”, declarou.

d aTendimenTO

Inicialmente, para atender 
a especialidade de ortopedia 
serão disponibilizadas 40 vagas 
por mês. No caso das cirur-
gias ginecológicas, serão 25 
agendamentos. As consultas 
de rotina dessas e de outras 
especialidades continuam sendo 
marcadas sem qualquer alte-
ração. A direção do Hospital 
Regional de Formosa/HRF 
anunciou que passa a atender 
cirurgias eletivas - sem caráter 
de emergência - para ortopedia e 
ginecologia. Administrado pelo 
Instituto de Medicina, Estudos 
e Desenvolvimento/IMED, o 
HRF começou em fevereiro 
a realização das cirurgias de 
segunda à sexta-feira. Os agen-
damentos das consultas ambu-
latoriais deverão ser feitos por 
meio do Complexo Regulador 
do Estado de Goiás e a secre-
taria municipal de Saúde fará o 

encaminhamento dos pacientes 
às vagas ofertadas. “A ideia é 
garantir todo o atendimento ne-

cessário à população. Portanto, 
avaliamos o risco cirúrgico de 
cada paciente, realizando os 

exames de pré-operatório tam-
bém”, informou Felipe Uchôa, 
diretor técnico do HRF. 

d imunizaÇÃO

Em Formosa um grande 
número de vacinas sobraram 
da primeira remessa, por que, 
segundo autoridades de saúde 
do município, idosos na faixa 
de 80 anos não se apresentaram 
para tomar a primeira dose. 
Outro problema, relatado pelo 
governador Ronaldo Caiado 
é o fato de que pessoas que 
tomaram a primeira dose da va-
cina contra a doença não estão 
retornando para a aplicação da 
segunda. Caiado afirma que os 
municípios devem desenvolver 
meios para “convocar” essas 
pessoas para comparecerem 
aos postos de vacinação e re-
ceberem a segunda dose. “A 
vacinação, infelizmente, tem 
sido limitada pelo número de 
vacinas que estamos receben-

do. Estaríamos jogando fora 
todo o esforço que estamos 
fazendo para não colapsar o sis-
tema de saúde.” O governador 
vem mencionado as novas va-
riantes identificadas na África 
do Sul e no Reino Unido, que 
estão circulando e possuem 
maior transmissibilidade. A 
Secretaria de Saúde de Goiás 
identificou a 3ª variante do 
coronavírus dentro do Estado 
e já constatou a transmissão 
comunitária. O secretário da 
pasta, Ismael Alexandrino, dis-
se que essas novas variações do 
vírus, foram detectadas em dois 
moradores de Luziânia e Valpa-
raíso de Goiás, no Entorno do 
Distrito Federal e que o grande 
potencial de transmissão dessas 
mutações preocupa o governo.

d eSTRuTuRa

O aumento das interna-
ções em Goiás, fez o Governo 
de Goiás abrir no Hospital 
Regional de Luziânia/HRL 
mais 10 vagas na Unidade de 
Terapia Intensiva/UTI e 12 de 
enfermaria para o atendimento 
exclusivo de pacientes diagnos-
ticados com a covid-19. Com a 
expansão, o HRL possui agora 
30 leitos de UTI e 42 de enfer-
maria, todos equipados com o 
que há de mais moderno para 
o atendimento de casos com 
complicações graves da doen-
ça. Dos 10 novos leitos, seis já 

foram ocupados no primeiro 
dia de abertura. O hospital co-
meçou a receber os primeiros 
pacientes com sintomas de co-
vid no dia 20 de maio de 2020. 
Foram transferidos pela central 
estadual de regulação de vagas 
do Estado. Os leitos são ocupa-
dos gradualmente, a partir da 
avaliação diária e conjunta da 
direção com a secretaria esta-
dual de Saúde. Estadualizado, 
após passar oito anos em obras, 
o HRL foi o primeiro hospital 
do entorno do Distrito Federal 
dedicado a tratar pacientes com 

sintomas respiratórios agudos 
causados pelo novo corona-
vírus. Cerca de 1,2 milhão de 

pessoas, que moram na região, 
são beneficiadas pelo Hospital 
Regional de Luziânia.

 Carreata de alerta com viatura pelo Centro e bairros

Hospital Regional de Formosa. Quase no colapso

Uma dos dez leitos de UTI de Formosa. Agora sem vagas 

Vacina ainda encontra resistências

 Hospital de Luziânia é o melhor do Entorno
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d TRanSFORmaÇÃO

Obras na BR-020 em Formosa estão na fase 
de execução das fundações dos viadutos
O Departamento Na-

cional de Infraes-
trutura de Trans-

portes/DNIT, segue com as 
obras de adequação de capaci-
dade da plataforma, melhorias 
e eliminação de pontos críticos 
na BR-020, na travessia urbana 
de Formosa. De acordo com 
engenheiros responsáveis as 
equipes de trabalho realizam a 
implantação de interseção com 
viadutos nos acessos às aveni-
das Tancredo Neves, na saída 
Sul e Brasília, que dá acesso à 
Lagoa Feia e bairros vizinhos. 
As obras estão hoje na fase de 
execução das fundações e dos 
pilares das vigas e das lajes dos 
viadutos. Ainda de acordo com 
o DNIT a obra total também 
prevê a construção de outras 
interseções com viadutos e 

trincheiras no acesso a cidade, 
com duplicação e a construção 
de vias marginais, no trecho 
entre a divisa do Distrito Fede-
ral, na ponte do Córrego Santa 
Rita e a balança rodoviária, 
no desativado posto da Poli-
cia Rodoviária Federal, com 
12 quilômetros de extensão. 
Trata-se da principal obra em 
curso de Formosa, utilizando 
dinheiro federal, que segundo 
os engenheiros, vão permitir a 
separação do tráfego de longa 
distância do tráfego urbano em 

Anel viário de Formosa passa a ser
transtorno com desvio de finalidade

A via deveria desafogar o trânsito no Centro da cidade, mas se 
transformou numa rua com os mesmos problemas das demais 

Cidadão espera a solução dos 
buracos em Formosa 

Em Formosa solução dos buracos
nas ruas virá com a estiagem 

Formosa entra na era da PPP 
com relação a reciclagem de lixo

d diSFunÇÃO

O que era para ser uma via 
de facilidades no complicado 
trânsito de Formosa o chamado 
“Anel Viário”, com obras inicia-
das em 2010, na administração 

do ex-prefeito Pedro Ivo, para 
facilitar a vida de condutores de 
veículos, tem início no trevo do 
Cemitério Cruz das Almas, na 
saída para Planaltina de Goiás, 

de onde passa a ter dois senti-
dos. Um na direção da Rodovia 
GO-116 de acesso ao Salto do 
Itiquira, passando pelo Setor 
Nordeste, rumo a BR-020 no 
Setor Industrial, que não ficou 
pronto e o outro sentido, na 
direção dos setores Rifânia e 
Sul, que está pronto e mal utili-
zado. No percurso já concluído 
do anel viário, que termina em 
frente à concessionária Prima-
via, na Avenida Tancredo Ne-
ves os problemas são inúmeros. 
A exploração imobiliária de 
todo o percurso, fez com que a 
prefeitura construísse volumo-
sos “quebra-molas” ao longo do 
trecho, que praticamente invia-
bilizam o tráfego de caminhões 
e carretas, que têm dificuldades 
também de acesso na rotatória 
em frente a concessionária no 
sentido Brasília. A instalação 
desses quebra-molas, foi para 
atender aos moradores das mar-
gens do anel viário, que passou 
a ser uma extensa rua com casas 
dos dois lados. Com as mudan-
ças no projeto original do anel, 
o que era para ser uma solução, 
passou a ser mais um problema. 
Para vários proprietários de 
imóveis na região, o aumento 
desordenado de construções, 
até ilegais ao longo da via, faz 
com que o anel não cumpra 
a sua função de desafogar o 
trânsito central, que continua a 
ser utilizado por caminheiros e 
por quem não precisaria passar 
pelo Centro da cidade.   

d mOmenTO

O produtor rural Arno Weis, 
que recebeu em fevereiro, na 
Fazenda Bianco, município de 
Cabeceiras uma equipe do De-
partamento Nacional de Infra-
estrutura de Transportes/DNIT, 
procurou a reportagem do Jornal 
Tribuna News para explicar e 
se colocar à disposição para 
encontrar alternativas para o 
problema viário de Formosa. Na 
reunião, Arno explica que foram 
discutidos assuntos relaciona-
dos às condições das rodovias 
BR-020 e GO-346, no trecho 
de 51 quilômetros que liga 
Formosa a Cabeceiras. Ele diz 
que foram discutidos também 
as questões da precariedade do 
asfalto urbano nessas cidades e 
que em Formosa onde o assunto 
causa mais transtorno e prejuízo 
a situação não deixa de ser até 

compreensível. Arno afirma que 
o momento crítico das condições 
do asfalto em praticamente todas 
as ruas de Formosa, pode ser 
entendido por conta das inten-
sas chuvas dos últimos meses, 
o grande número de veículos 

circulando – O município tem 
proporcionalmente a maior frota 
de veículos do interior do Estado 
- e principalmente por conta da 
falta de investimentos públicos 
de administrações que passaram 
pela prefeitura.  

d TendÊnCia

A prefeitura formou uma 
parceria público privada/PPP, 
com a empresa Capital Reciclá-
veis, criando a Unidade de Tra-
tamento de Resíduos Sólidos de 
Formosa/UTRS-FORMOSA, 
instalada no aterro sanitário, sa-
ída para Planaltina de Goiás. A 
estrutura conta com a participa-
ção de catadores, sem vínculos 
empregatícios com a prefeitura, 
administrados por eles mesmos 
e pela empresa, através de uma 
associação, gerando empregos 
e renda para os trabalhadores. 
A nova estrutura no “Lixão” de 
Formosa, passa a ser uma usina 
de triagem da coleta seletiva.  
Segundo o secretário municipal 
de Meio Ambiente, Ian Thomé, 
serão 900 toneladas de lixo que 
passarão por reciclagem e be-
neficiamento por semana. 150 
toneladas por dia, realizada de 
início por 40 catadores empre-
gados em associação própria. O 
material da coleta seletiva terá 
como destino à usina de triagem 

que já está pronta e equipada 
com máquinas novas dentro 
de um galpão, que aumenta a 
capacidade de beneficiamento 
ao mesmo tempo em que deverá 
reduzir a quantidade de “lixo 
urbano” a ser transportado para 
o aterro. Ian Thomé explica 
ainda que todo esse trabalho e 
parceria com o poder público, 
será constantemente avaliado 

e aprimorado com programas 
contínuos de comunicação e 
educação ambiental da secreta-
ria de Meio Ambiente, gerando 
maior segurança de trabalho 
para todos os envolvidos no 
processo de reciclagem, que 
passam a utilizar Equipamento 
de Proteção Individual/EPI, 
trabalhando em galpão coberto, 
com refeitório e banheiros. 

um local que tem previsão de 
circulação em 2021, estimado 

em mais de 10 mil veículos 
por dia. 

d TRanSTORnO

O maior problema en-
frentado pela população de 
Formosa hoje, na opinião de 
moradores, comerciantes e 
empresários, além da pandemia 
na área de saúde é a quantidade 
de buracos nas ruas e avenidas. 
O período volumoso de chuva  
nos meses de janeiro e fevereiro 
agravaram a situação, fazendo 
o formosense passar por situ-
ações de prejuízos e riscos na 
condução de seus veículos. A 
prefeitura, responsável pela 
conservação e manutenção 
de vias públicas, acena com 
a solução do problema assim 
que a chuva cessar. Segundo 
informações da assessoria de 
imprensa do município, no dia 
11 de fevereiro, foi dado início 
às obras de recapeamento asfál-
tico e tapa-buraco de 2021, que 
serão feitas por etapas em toda 
a cidade. Segundo o prefeito 
Gustavo Marques, as obras 
foram iniciadas nas vias de 
maior tráfego, como avenidas 
e vias de ligações entre bairros, 
utilizando o “chamado micror-
revestimento”. Elmo Abadio, 
engenheiro e secretário de 
Obras da prefeitura, explica que 

se trata de um aprimoramento 
da chamada emulsão asfáltica, 
constituindo um tipo de reca-
peamento usado em rodovias, 
que confere um trabalho de 
maior qualidade.  Ele explica 
ainda que logo após a etapa de 
melhoria nas principais vias, as 

equipes prosseguirão nos locais 
de menor fluxo em todos os 
bairros da cidade e que a execu-
ção do serviço com asfalto, está 
sendo realizado com a usina de 
microrrevestimento própria da 
prefeitura, adquirida em 2019 
pelo prefeito.

Deputado José Nelto e primeira-dama Caroline Marques, 
visitam as obras na rodovia

 Estrutura grande empregada nos viadutos

Trabalho de geração de renda e referência no Estado

Rotatória na Tancredo Neves é estreito e complicado

Trevo de acesso ao anel viário na GO-430

Excesso de verdadeiros “quebra-molas

Pavimentação e recuperação de 
ruas feitos pela usina da prefeitura

Arno.  “Faltaram investimentos ao longo do tempo”
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d andamenTO

Licitação para asfalto da GO-591 que liga
Cabeceiras a minas Gerais está autorizada
Sonho e necessidade antiga da região o projeto nunca antes havia chegado ao ponto de ter sua licitação autorizada pelo Governo do Estado  

O prefeito de Ca-
beceiras, Everton 
Francisco de Ma-

tos/PDT o “Tuta”, usou as redes 
sociais no final de fevereiro 
para agradecer ao deputado 
estadual Iso Moreira/DEM, 
por intermediar e incluir na 
agenda do governador Ronaldo 
Caiado a audiência do dia 18 de 
fevereiro, onde foi autorizado o 
processo licitatório da GO- 591. 
Ele também agradeceu aos de-
putados federais Flávia Morais/
PDT e José Mario Schreiner/
DEM, a câmara de vereadores 
e Sindicato Rural de Cabe-
ceiras, destacando a parceria 
com o presidente da entidade, 

Jacó Rotta e ao ex-presidente, 
Arno Wais. O prefeito afirma 
que todas essas pessoas foram 
importantes no processo e no 
andamento de todas as conver-
sas e articulações para o início 
das obras na rodovia. “Tuta” 
lembrou também o governador 
Caiado, que segundo ele, foi 
quem de fato autorizou os tra-
balhos de acordo com os pro-
cedimentos legais, observando 
as leis e os trâmites normais 
de um processo, com muita 
responsabilidade e respeito à 
população de Cabeceiras. Se-
gundo o vice-prefeito, Manoel 
Teixeira/DEM, todas as vezes 
que ouve falar em Cabeceiras 

o que vem a sua cabeça é o 
asfalto ligando a cidade a Unaí. 

Ele também agradeceu pela 
conquista.  

Zona rural de 
Cabeceiras receberá 

12 pontes de concreto 

Cidades vizinhas já estão em situação 
muito crítica nos casos de covid 

Em Alvorada solicitações 
de benefícios e medidas 
de combate à covid-19 

Governo divulga 
que hemodiálise na 
Policlínica de Posse 
começa em março

O Governo do Estado de Goiás anunciou 
no final de fevereiro que a Policlínica 
Regional de Posse está implantando os 
serviços de hemodiálise na unidade. 
Sonho de todos os pacientes renais 

crônicos do Nordeste goiano.

d neCeSSidade

Segundo a direção do Instituto Cem, organização social res-
ponsável pela policlínica, o centro de hemodiálise estará disponível 
para os pacientes a partir da primeira semana de março de 2021. 
“Logo na primeira semana de março, haverá disponibilidade desse 
serviço de hemodiálise para a população atendida pela Policlínica 
de Posse”, disse o diretor Thadeu Grembecki. A montagem de má-
quinas e instalações necessárias para a implantação do serviço está 
em fase final. Hoje as pessoas que necessitam do serviço na região, 
precisam se deslocar três vezes por semana até Formosa, Brasília 
e até Goiânia, com alguns percorrendo até 700 quilômetros para 
realizar as seções de hemodiálise. 

AMBULATÓRIO - A Policlínica de Posse que começou atender 
a população em março de 2020, é a maior unidade de saúde am-
bulatorial do Nordeste goiano. Ela tem 3.775 metros quadrados de 
área construída e conta com recepções, sala de espera, consultórios, 
salas para exames, posto de coleta laboratorial, farmácia, posto de 
enfermagem, central de esterilização de material e salas de admi-
nistração.  A unidade dispõe de equipamentos para realizar exames 
de audiometria, biometria ultrassônica, campimetria, cistoscopia, 
colonoscopia, colposcopia, doppler vascular, ecocardiograma, 
eletrocardiografia, eletroencefalografia, eletroneuromiografia, en-
doscopia digestiva alta, espirometria, mamografia, mapeamento de 
retina, holter/Mapa, nasofibroscopia, patologia clínica, radiologia, 
ressonância magnética, teste ergométrico, teste ortóptico, tomo-
grafia, tonografia, ultrassonografia e urodinâmica. A unidade está 
cumprindo as medidas restritivas para combater a disseminação 
do coronavírus e ficará fechada por 14 dias, quando retomar as 
atividades oferecerá serviços de hemodiálise.

d diFiCuLdadeS

Seis regiões do Estado, 
entre elas o Nordeste de Goiás, 
são consideradas muito críticas 
pelo governo, nesta 2ª onda da 
pandemia de covid-19. Em três 
delas, os gráficos apresentados 
pelo governo os picos de casos 
por semana epidemiológica já 

são maiores do que na primeira 
onda. As regiões de saúde lis-
tadas com uma segunda onda 
pior que a primeira foram: 
Estrada de Ferro; do Rio Ver-
melho; São Patrício I; Norte; 
Oeste I; e Nordeste Goiano II 
que abrange 11 municípios: 

Alvorada do Norte, Buritinópo-
lis, Damianópolis, Guarani de 
Goiás, Iaciara, Mambaí, Nova 
Roma, Posse, São Domingos, 
Simolândia e Sítio d’Abadia. 
Já a Região Nordeste Goiano 
I que abrange os municípios 
de Campos Belos, Cavalcante, 

Divinópolis de Goiás, Monte 
Alegre de Goiás e Teresina 
de Goiás, está em situação 
crítica. A superintendente de 
Vigilância em Saúde de Goiás, 
Flúvia Amorim, explica que “A 
segunda onda está mais forte do 
que a primeira”. 

d eSTRuTuRa

O início de 2021 e novo 
mandato do prefeito Everton 
Francisco de Matos o “Tuta”/
PDT é o melhor início de ad-
ministração da história de Ca-
beceiras. Os quatro anos que 
passou como prefeito e a vitória 
convincente na eleição de 2020, 
deram a “Tuta” a experiência e 
o ânimo para promover no mu-
nicípio a gestão mais positiva 
dos 63 anos de sua emancipação 
política administrativa.  Nos 
dois primeiros meses desse ano, 
duas conquistas chamam a aten-
ção pela importância histórica. 
Uma a autorização por escrito 
do governador Ronaldo Caiado/
DEM, para a licitação das obras 
de pavimentação da GO-591, 
em seu trecho com pouco mais 
de 14 quilômetros até a divisa 
com Minas Gerais. A outra, que 
beneficia a todos e principalmen-
te moradores da zona rural, que 
utilizam as estradas vicinais, foi 
a publicação no Diário Oficial 
da União, dia 23 de fevereiro, 
do convênio firmado entre o 

município, junto ao Governo 
Federal para a construção de doze 
pontes de concreto armado de 
5,6 metros de largura. Segundo 
o prefeito, esses investimentos 
visam melhorar a trafegabilidade 
de todos e abrir caminhos para 
expansão do agronegócio em 
toda a região, com a possibilidade 
de trânsito de máquinas e imple-
mentos agrícolas de grande porte. 
Para “Tuta” a construção dessas 
pontes largas, será um divisor 
de águas para a economia local, 
com a abertura de oportunidades 
de novos empregos e geração de 
renda diretamente e indiretamen-
te a toda população. O prefeito 
lembra que esse investimento 
está planejado para ter início em 
2022. Ele diz estar confiante no 
desenvolvimento e dias melhores 
e destaca o apoio dos governos 
estadual e federal, câmara de 
vereadores, sob a presidência 
de Gilberto Gomes de Araújo/
DEM, sua equipe administrativa 
e a união com o vice-prefeito, 
Manoel Teixeira Barbosa /DEM.

d ReaLidade

A prefeita de Alvorada do 
Norte, Iolanda Holiceni, tem 
buscado em Brasília e Goiânia 
junto a ministérios e secreta-
rias, recursos para amenizar 
as dificuldades impostas pela 
pandemia da covid-19 no mu-
nicípio, que foi incluído pelo 
Governo do Estado em uma das 
regiões de Goiás consideradas 
mais críticas nesta 2ª onda da 
pandemia. Iolanda, acompa-
nhada pelo deputado federal 
Adriano do Baldy, participou 
em fevereiro de audiências 
no Ministério da Saúde e no 
Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação/FNDE, 
solicitando a liberação de 
recursos para o custeio da 

Saúde, conclusão de um quadra 
coberta e aquisição de ônibus 
escolar. Em Goiânia a prefeita 
esteve na secretaria de Agricul-
tura e assinou convênio de do-
ação de um caminhão caçamba 
0 km no valor de R$ 277 mil, 
através de emenda parlamentar 
do ex-senador Wilder Morais. 
Na Agricultura, ela reivindicou 
ainda ações de apoio ao desen-
volvimento rural de Alvorada, 
e na presença do ex-prefeito, 
Alessandro Moreira e o chefe 
de gabinete da secretaria, afir-
mou que aguarda a entrega do 
caminhão, a ser agendada pelo 
governador Ronaldo Caiado e 
a liberação de todas as outras 
solicitações.

Audiência na sala do governador. Autorização

Prefeito “Tuta” e o vice Manoel. União 

Oficio autorizado e já em execução

Monte Alegre de Goiás. Situação critica Ruas vazias e população com medo do vírus 

Unidade hospitalar será decisiva para pacientes da região 

Prefeita Iolanda e o deputado Adriano do Baldy. Trabalho 

Locais para construção das pontes estão definidos
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d  RepReSenTaÇÃO

Vereadores de alto paraíso se unem em 
torno de melhorias para o município 

Prefeita de São João d´Aliança mantém
bom relacionamento no Governo do Estado 

2021 e a nova legislatura 
na Câmara de Vereadores 
de Alto Paraiso de Goiás, 

nos dois primeiros meses do ano, foi 
marcada pela harmonia e sintonia 
entre os nove vereadores e as ações 
do Executivo municipal. O discurso 
promovido pelo presidente, Eliomar 
Bertoldo de Siqueira/DEM é o de 
se manter a união entre os parla-
mentares, respeitando o trabalho 
individual de cada um. Eliomar, 
afirma que o Legislativo municipal, 
tem como prioridade o desenvolvi-
mento e a canalização de benefícios 
para a população e por isso, vem 
respaldando o trabalho do prefeito, 
Marcus Rinco/DEM, na busca de 
investimentos.  Entre as ações de-
senvolvidas pelo Legislativo neste 

início de ano e dentro da parceria 
com o Executivo local, estão as 
melhorias e obras na estrada de 
acesso ao Parque Estadual Águas do 
Paraíso - Cataratas dos Couros – e 
a ponte do Córrego Parida na GO-
239.  O município, representado 
pelo prefeito, presidente da câmara 
e o vereador Agenor da Silva Bastos 
Neto/DEM, estiveram em Goiânia 
no final de janeiro, em reunião com 
Pedro Sales, presidente da Agência 
Goiana de Infraestrutura e Trans-
porte/ GOINFRA, que segundo 
Eliomar, teve um importante papel 
nas tratativas das obras das estradas. 
Ele explica que no trecho que leva 
às cataratas, já foi feito um levan-
tamento pelo engenheiro Carlos 
Andrade, fiscal da GOINFRA para 

assuntos relativos às rodovias não 
pavimentadas da região. Carlos, 
afirma que nesse trecho, será feito 
o levantamento no nível da estrada, 
com melhorias em cinco pontes 
de madeira e possibilidade de que 
sejam substituídas por concreto, 
dentro de um projeto que vislumbra 
a sua futura pavimentação asfáltica. 
Segundo Eliomar a obra terá con-
trapartida do município. 

TRÁFEGO -  Ainda na GOIN-
FRA, prefeito e vereadores con-
seguiram a ponte sobre o córrego 
Parida, na GO-239, que liga Alto 
Paraíso a Flores de Goiás e Nova 
Roma. O projeto da ponte está 
adiantado, com todo o trabalho 
topográfico já realizado e com a 
empresa responsável pela obra 

autorizada a dar início ao trabalho, 
assim que o período chuvoso pas-
sar. Eliomar explica que a obra foi 
confirmada durante a audiência com 
o presidente da agência de infraestru-
tura, que contou com a participação 
de Jorge Seabra, assessor direto do 
governador Ronaldo Caiado. Na GO-
239 o presidente da câmara, informa 
que também foi conversado junto à 
GOINFRA a possibilidade de incluir 
nas ações do órgão a construção de 
uma ponte no Córrego do Boqueirão, 
na chamada “Região do Sertão”, 
onde nos períodos chuvosos são 
registrados acidentes com veículos e 
pessoas, que são surpreendidos pela 
força das águas em função da eleva-
ção do nível dos córregos. As ações 
no Estado, que tratam de obras em 
estradas e pontes é o “Programa de 
Pontes” da Companhia de Desenvol-
vimento dos Vales do São Francisco 
e do Parnaíba/CODEVASF. Alto 
Paraíso de Goiás, recebeu também a 
doação de um caminhão basculante 
por meio de emenda parlamentar 
do ex-senador Wilder Morais, além 
da expectativa da breve chegada ao 
município de uma retroescavadeira 
e mais um trator com todos os im-
plementos.

RESULTADOS – A viagem a 
Goiânia, esclarece Eliomar, também 
proporcionou acesso a um vasto con-
junto de informações sobre o projeto 
de se produzir cerveja a partir da 
mandioca, gerando renda ao produtor, 
que irá plantar já com sua produ-
ção antecipadamente comprada. O 
vereador explica que estão sendo 
feitas análises dentro do município, 
junto a alguns assentamentos, com 
a participação da EMATER local, 
responsável por fazer a divulgação 
junto aos produtores. Outra ação 
realizada por vereadores, aconteceu 
no Povoado do Moinho na primeira 
quinzena de fevereiro. Por iniciativa 
da vereadora Helena Gomes/PL, foi 
promovido um mutirão com a parti-
cipação de parlamentares, prefeito, 
secretários e a população do povoado, 
na limpeza geral do local e também 
da barragem que fornece água para a 

comunidade, manancial de captação 
de responsabilidade do município, 
uma vez que a Empresa de Sanea-
mento de Goiás/Saneago, não atua 
no local. Os vereadores em atividade 
coletiva, estiveram também na uni-
dade da SANEAGO no município, 
que integra a regional da empresa 
em Campos Belos. O objetivo, 
segundo Eliomar, foi mostrar a pre-
ocupação de todos com um possível 
desabastecimento de água no futuro, 
diante do elevado aumento de novas 
ligações, causadas pelo crescimento 
populacional e aumento da atividade 

turística. Na Saneago foi possível 
saber, quais são os investimentos que 
a empresa estadual está fazendo para 
melhorar a captação e distribuição 
de água na cidade. Na entrevista 
concedida ao Jornal Tribuna News o 
presidente da câmara também disse 
que o Legislativo municipal está 
encaminhando ofício, assinado por 
todos os vereadores à superinten-
dência da Caixa Econômica Federal, 
solicitando a instalação de terminais 
de caixa eletrônico, que facilitarão as 
transações financeiras da população 
e visitantes.

d  COnTaTOS

No final de fevereiro, prefeita e 
secretários municipais de São João 
d`Aliança, participaram de uma reu-
nião com a presidente da Organização 
das Voluntárias de Goiás/OVG e 
primeira-dama do Estado. A prefeita 
Débora Domingues Carvalhêdo Bar-
ros/PL, Lilian Ferreira Graças Santos, 
secretária de Assistência Social e 
Gustavo Fernandes Graça, secre-
tário de Agricultura e Transportes, 
participaram de uma reunião com a 
presidente da OVG e primeira-dama 

de Goiás, Gracinha Caiado. Segundo 
a prefeita o objetivo do encontro foi o 
de levar ao conhecimento da primeira-
-dama as demandas do município, em 
especial na área de assistência social. 
Na reunião a mulher do govenador 
que dirige o principal órgão de assis-
tência do Estado, reafirmou o com-
promisso com São João d’Aliança, 
dizendo que agendará uma visita, 
para que possa conhecer de perto a 
realidade e os anseios da população. 
Gracinha Caiado disse ainda que 
dará atenção especial a área social, 
na disponibilização de cestas básicas, 
programas de habitação e também 
ao programa de cheque-reforma no 
município. Outra área que contará 
com atenção da primeira-dama, será 
a comunidade quilombola do Distrito 
do Forte. 

CONQUISTAS - Gracinha tam-
bém informou que reforçará junto ao 
governador, Ronaldo Caiado, todas as 
reivindicações sobre a pavimentação 
asfáltica e construção de pontes nas 
rodovias estaduais GO-236 e GO-116, 
duas vias de acesso à região do Vale 
do Paranã. Ainda em Goiânia, Débora 
esteve com o presidente da Agência 
Goiana de Habitação/AGEHAB, Lu-

cas Fernandes, com quem foi tratado 
o recebimento das primeiras parcelas 
de recursos financeiros para a constru-
ção da sede do Conselho Tutelar em 
São João d’Aliança, que será erguida 
ao lado do CRAS, no bairro Monte 
das Oliveiras. A prefeita destaca que 
com os cheques em mãos, no início 
de março, dará início ao processo 
administrativo -licitatório-para início 
da obra.

Vereadores Eliomar e Agenor Bastos com o assessor de Caiado Prefeito, vereadores e Pedro Sales, presidente da GOINFRA

Conquista e maior estrutura para o município

Mutirão no Povoado do Moinho

Vereadora idealizadora do benefício no povoado Visita de vereadores na Saneago

Engajamento social de vereadores no dia-a-dia

- -  -  
 - 

Debora e Gracinha. Parceria 

Administração do município e governo unidos

Reunião com secretário e autorizações

Mais benefício canalizado em Goiânia 
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d deSCaSO

COMPET – Comércio de Derivados de Petróleo Paranã - 
LTDA, CNPJ nº: 02.770.170/0001-80, torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Flores de Goiás-GO, 
a Licença Ambiental de Funcionamento nº: 0298/20, processo nº: 
165/2020, a título de renovação da Licença n°: 2703/2015, para 
a atividade de comércio varejista de combustíveis para veículos 
automotores, no endereço: Rua Severiano  Dias Alves, s/nº - Cen-
tro – Flores de Goiás/GO.

A PLANEJAR Consultoria Rural, torna público que: QUIRINO 
GERALDO MARTINS DE MELO, CPF n.º 400.112.911-68, solicitou 
na SEMMA Formosa - GO, a renovação da Licença Ambiental de 
Carvoejamento Simplificada – LCS e Registro de Empacotamento 
de carvão, para atividade na Fazenda Santo Antônio - Formosa - 
GO.

A PLANEJAR – Consultoria Rural, torna público que o Sr. 
JAIRO TRIES DA CONCEIÇÃO, portador do CPF n.º 836.546.749-
68, requereu junto a SEMAD – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE GOIÁS a Licença de 
Carvoejamento Simplificada (LCS) para atividade de produção de 
carvão vegetal de floresta plantada na Fazenda Indiana de Goiás 
II – Água Fria de Goiás - GO.

AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA 
AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO

PARANÃ DO MEIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LU-
BRIFICANTES LTDA, CNPJ nº: 13.140.612/0001-21, torna público 
que recebeu da Secretaria Municipal de Assuntos Econômicos e 
Meio Ambiente/Superintendência de Meio Ambiente de Formosa-
-GO, a Licença Ambiental de Funcionamento nº: 127/12.2020, 
válida até 18/12/2024, para a atividade de comércio varejista de 
combustíveis para veículos automotores, no endereço: Avenida 
Califórnia, nº: 150 – Centro - Formosa/GO. Biól Carlos Alberto 
Sampaio de Paulo

AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA 
AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO

PARANÃ DO MEIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LU-
BRIFICANTES LTDA, CNPJ nº: 13.140.612/0001-21, torna público 
que requereu da Secretaria Municipal de Assuntos Econômicos e 
Meio Ambiente/Superintendência de Meio Ambiente de Formosa-
-GO, em 14/09/2020, a renovação da Licença Ambiental de Funcio-
namento nº: 029/04.2018, válida até 23/04/2020, para a atividade 
de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, 
no endereço: Avenida Califórnia, nº: 150 – Centro - Formosa/GO. 
Biól Carlos Alberto Sampaio de Paulo.

ueG de Formosa apesar de estar mantida 
sofre com processo de abandono 

Com reforma administrativa, universidade
passa a ter oito campus no Estado

O processo de des-
monte da Univer-
sidade Estadual de 

Goiás/UEG em todo o Estado 
nos últimos anos, além de cau-
sar muito transtorno na região 
do Nordeste goiano, causa um 
sentimento de abandono em 
Formosa.  O anuncio de que 
nas unidades universitárias de 
Posse e Campos Belos não ha-
verá vestibular em 2021, para 
acadêmicos e professores já é o 
primeiro passo para a extinção 
e a prova de que a universidade 
estadual deverá fechar essas 
duas unidades já a partir de 
2022. Os campus de Campos 
Belos e Posse, pela primeira vez 
na história desde que a UEG foi 
criada em 1999, não receberão 
nenhum novo aluno. A política 
anunciada pela instituição é a 
de fechar mesmo seus campi 

em várias cidades, redução de 
41 dos campus existentes para 
oito e centralizando o ensino 
superior nos grandes centros 
urbanos, entre eles o Campus 
Nordeste com sede em For-
mosa.

DESLEIXO – Mesmo dian-
te dos esforços feitos pela dire-
tora Arlete de Freitas Botelho, 
a UEG de Formosa, que passa, 
diante da reforma administra-
tiva a atender toda a região a 
sede da universidade na cidade 
passa por um grave processo de 
abandono, com o mato tomando 
conta de suas dependências e 
causado problemas não só para 
alunos e professores, mas tam-
bém para vizinhos que moram 
próximo à instituição. O Gover-
no do Estado, responsável pela 
manutenção do prédio, não vem 
cuidando, ao longo dos anos 

da limpeza no local. Segundo 
Arlete Botelho a última capina 
feita, foi realizada numa parceria 

com homens do Campo de Ins-
trução do Exército em Formosa. 
A prefeitura também não atua no 

sentido de resolver pelo menos 
o problema da calçada em torno 

da área que está tomada pelo 
mato e lixo.  

d deSCaSOS

Agências bancárias começam a ser 
fechadas por aglomeração

Diocese de Formosa não acata fechamento de igrejas
e paralização das missas exigidos no decreto municipal  
Bispo também não concorda com tema sugerido na “Campanha da Fraternidade” desse ano 

Vigilâncias sanitárias de 
vários municípios dizem que 
bancos descumprem protocolos 
de saúde. Entre as cidades que 
já tomaram providências para 
que as aglomerações na porta 
e dentro de agências bancárias 
sejam contidas, está Caldas 
Novas. A agência da Caixa 
Econômica Federal da cidade, 
foi interditada pela Vigilância 
Sanitária do município no dia 
25 de fevereiro, por descumprir 
decreto que impõe protocolos 
de saúde obrigatórios. Em 
Formosa, Planaltina de Goiás, 
Posse e Campos Belos, que 
também possuem agências 

da CEF na região o problema 
é o mesmo, mas ainda fal-
ta a atuação das prefeituras. 
Denúncias de aglomeração 
nessas agências não faltam e 
o problema é recorrente. Em 
Caldas Novas o banco foi noti-
ficado de forma reiterada para 
resolver a situação, mas não 
tomou providências o que gerou 
a necessidade da interdição. A 
agência ficou três dias fechada 
e recebeu multa. As autoridades 
municipais de Caldas Novas, 
informaram ainda que as ad-
vertências feitas para a Caixa 
servem também para todas as 
instituições bancárias.

d pOSiÇÃO

Três bispos catól icos 
são notícia no país por terem 
rompido com os objetivos do 
Conselho Nacional de Igrejas 
Cristãs do Brasil/CONIC. O 
atual bispo de Formosa, Adair 
José Guimarães o atual arce-
bispo de Juiz de Fora/MG e o 
arcebispo militar do ordinário 
militar em Brasília, lançaram 
documentos que mostram o 
descontentamento e a não con-
cordância com as propostas da 
“Campanha da Fraternidade” 
em 2021. Bastante criticados os 
três líderes religiosos católicos, 
não concordam que a igreja se 
manifeste a favor de assuntos 
considerados pecado até pela 
Bíblia, um deles o homossexu-
alismo, tema explorado e apoia-
do pela campanha desse ano. 
Católicos conservadores con-
denam a campanha por acenar 
apoio à população LGBTQI+, e 
alguns que chegam a incentivar 

fiéis a não doar dinheiro para 
a campanha desse ano. Após 
deixar de ser realizada em 
2020, por causa das restrições 
impostas pela pandemia de 
coronavírus, a “Campanha da 
Fraternidade” de 2021 começa 
sob ataques nas redes e ações 
de boicote. 

RECUSA – no dia 15 de 
março de 2020 o governador 
de Goiás, Ronaldo Caiado, 
anunciou que missas, cultos e 
eventos religiosos estavam sus-
pensos em razão da pandemia. 
No comunicado, ele pedia para 
que fiéis rezassem e orassem 
em casa. Essa medida na época 
foi acatada e respeitada pela 
cúpula da igreja no Estado.  
Com a segunda onda da doença 
no país, um novo decreto foi 
baixado pelo Governo de Goiás 
e pela prefeitura de Formosa, 
mas dessa vez dirigentes cató-
licos não manifestaram apoio. 

Segundo dom Adair, a verdade 
sobre a igreja de Formosa não 
aceitar esse último decreto de 
combate ao coronavírus é que 
diocese sempre colaborou no 
enfrentamento à doença. Mas 
que dessa vez não aceita o fe-
chamento e nem o argumento de 
que as igrejas sejam lugares de 
alto contágio, como entendem 

autoridades de saúde. Adair diz 
ainda que se faz necessário a 
apresentação cientifica sobre o 
assunto, para que todos possam 
entender melhor e ajudar mais. 
Ele afirma também que a igreja 
não aceita o fechamento, que 
para ele é inconstitucional e 
nem que as igrejas e missas não 
sejam essenciais.

Campus de Formosa tem boa fachada mas precisa de melhorias no interior 

Sem calcadas e tomada pelo mato Sujeira e incômodo para os vizinhos

Caixa no interior precisa se adequar

 Bispo tem posição contraria  
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d medida

Tj-GO suspende atendimento
presencial e prazos nas 

comarcas da região  

Desembargador filho do Nordeste goiano pede aposentadoria

O presidente do Tri-
bunal de Justiça do 
Estado de Goiás/

TJ-GO, desembargador Carlos 
Alberto França, disciplinou o 
funcionamento e atendimento 
ao público das comarcas que 
se encontram em situação de 
calamidade, em decorrência do 
aumento de casos de covid-19. 
Enquanto as cidades estiverem 
nesse cenário, o atendimento 
presencial e os prazos proces-
suais em autos físicos estão 
suspensos. O Governo do Estado 
Estadual emitiu nota técnica, 
dividindo os municípios goianos 
em três situações: alerta, crítica 
e calamidade, considerando “au-
mento sustentado do número de 
casos e de óbitos confirmados”, 
bem como do quantitativo de 
solicitações de internações e 
da taxa de ocupação de leitos 
hospitalares. Dessa forma, foram 
feitas recomendações sanitárias 
para conter o avanço da pande-
mia do novo coronavírus nas 

regiões com os quadros mais 
graves, a serem adotadas, local-
mente, pelos órgãos públicos. 
No Nordeste goiano, região 
que se encontra em estado de 
calamidade, estão suspensos 

o atendimento presencial e os 
prazos processuais em autos fí-
sicos nas comarcas de Alvorada 
do Norte, Iaciara, Posse e São 
Domingos. Os atos processuais 
nestas comarcas, devem ser 

realizados de forma virtual, e 
o atendimento ao Ministério 
Público, defensores públicos, 
advogados e colaboradores, 
por meio de videoconferência 
e telefone.

d TRajeTÓRia

O magistrado Francisco 
Vildon José Valente é natural 
de Nova Roma. O presidente 
do Tribunal de Justiça do Estado 
de Goiás/TJ-GO, Carlos Alberto 
França, no final de fevereiro, 
declarou aposentado, volunta-
riamente, Francisco Vildon, no 
cargo de desembargador do Po-
der Judiciário. Ele tomou posse 
como juiz de Direito em dezem-
bro de 1983, assumido o cargo 
de desembargador em 2011, 

pelo critério de antiguidade. 
Durante os 37 anos de magistra-
tura, Vildon atuou como titular 
nas comarcas de Planaltina de 
Goiás, Abadiânia, Colinas de 
Goiás, Luziânia e Goiânia e, 
ainda, respondente das comarcas 
de Alexânia e Cristalina. Antes 
de entrar para a magistratura, 
trabalhou como escriturário, es-
crivão e comissário de polícia na 
secretaria de Segurança Pública 
do Estado. Na Justiça Federal, 

secção de Goiás, foi auxiliar 
judiciário. Ele fez graduação em 
Direito na Universidade Federal 

de Goiás e possui especialização 
em Direito Civil e Teoria Geral 
do Direito. 

Fórum de Alvorada do Norte volta a fechar 

Natural de Nova Roma atuou 37 anos como juiz
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d amiSTOSidade

encontro de empresários no dom Fernando em Formosa 
Considerado um dos 

melhores destinos 
de gastronomia ru-

ral do Entorno de Brasília o 
Restaurante Rural Dom Fernan-
do, em Formosa, se aprimorou 
e hoje é destino de pessoas de 
todas as partes do Brasil e do 
mundo. Comida servida no fo-
gão a lenha o Dom Fernando é 
especializado em pratos goianos 
e mineiros com suas sobremesas, 
além de oferecer espaços e ser-
viços para que a família possa 
ter contado com o meio rural 
e a natureza. Bem estruturado 
e bem cuidado, possui belos 
jardins e redes para descanso 
após o almoço, tudo com fácil 
acesso e próximo ao Centro da 

cidade. No final de fevereiro 
o restaurante proporcionou o 
encontro de três empresários, 
que com seus investimentos e 
empreendimentos, acabaram 
mudando o perfil socioeconô-
mico de Formosa. O encontro de 
amigos reuniu em torno de uma 
conversa sobre vários assuntos, 
Fernando Monteiro Andrade, 
idealizador e dono do restau-
rante rural, Rainer Weiprecht e 
D’Artagnan Costamilan - leia-se 
Residencial Santa Felicidade. 
Os três são responsáveis com 
suas ações, por fazerem For-
mosa alcançar um conceito de 
desenvolvimento no contexto da 
região do Entorno, no Estado de 
Goiás e Distrito Federal. 

SERVIÇO:
Restaurante Rural Dom Fernando

Rodovia-116 (Estrada do Itiquira) KM 06 s/n
Telefone: (61) 99905-1887 - Formosa/Goiás  

Rainer, Fernando e D’Artagnan. Investidores

Restaurante está na lista dos melhores da região


