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doação de cestas básicas ainda é baixa 
em formosa e região. Poucos empresários 
se prontificam a doar para necessitados

Jornal Tribuna News 
conduz campanha junto aos 
grandes empresários com 
meta de arrecadar 2 mil 
cestas, incluindo álcool em 
gel e produtos de higiene 
pessoal. A fome e outras 
necessidades, já atingem 
uma multidão de pessoas 

em Formosa e cidades da 
região. Em março pessoas 
que perderam seus empre-
gos, durante o “lockdown” 
e aquelas que são vítimas 
da forte pandemia estão 
necessitando de amparo e 
alimentos. 
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n imunizaçã0

Goiás chega a quase 1 milhão e meio de doses
recebidas e governo pede responsabilidade 
tanto na primeira como na segunda etapa  
O desafio da segunda 

dose e a continuidade da va-
cinação contra a covid-19. 
As doses continuam a ser 
distribuídas para as 18 re-
gionais de Saúde do Estado, 
entre elas as de Formosa, 
Posse e Campos Belos. 
Essas regionais em cidades 
estratégicas são respon-
sáveis por garantir que as 
vacinas cheguem a todos os 
municípios goianos. 

Câmara de 
vereadores é uma 

despesa alta. 
Custa mais de 700 
mil por mês para 

o formosense 

Somete nesse ano a conta do Legislativo já passa de R$ 
2 milhões e meio. São 15 vereadores e 4 vereadoras de For-
mosa, cada um com salário de R$ 11.033,68 por mês, que 
passados 4 meses da eleição de novembro e três meses de 
salários recebidos, não conseguem interação com a população 
e nem soluções para os antigos problemas do município.  
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n estrutura n instalação

Cemitérios 
começam a ser 

problema 
com grande 

número de mortes 
Em Goiânia se tornou normal a fila de carros funerários 

em cemitérios aguardando vaga para sepultamento. O motivo 
é o aumento no número de mortes em fevereiro, março e abril. 

Simolândia 
revoluciona sistema
de saúde do município 

Unidade exclusiva para 
atendimento aos primeiros 
sintomas da covid-19 foi 
criada para atendimento 
preliminar de casos suspei-
tos. A prefeita Ildete Gomes 
Ferreira, anunciou mudan-
ças nos atendimentos dos 
postos do Programa Saúde 

da Família e divulgou que 
o município passa a ter uma 
Unidade de Campanha para 
Tratamento da Covid-19, 
que segundo ela se trata de 
estrutura aliada no combate 
contra um inimigo invisível, 
o coronavírus. 

São João d`Aliança
investe em atendimento
emergencial contra a covid

A prefeita Débora Do-
mingues, apresentou uma das 
melhores estruturas hospita-
lares da região para o trata-
mento emergencial da covid 
e afirma que a prefeitura cor-

re contra o tempo para cuidar 
das pessoas vitimadas pela 
doença. Débora entregou 
mais um leito de retaguarda 
para pacientes em estado 
crítico em sala estruturada.  
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Ações importantes e necessárias nesse momento

Plenário com despesas altas

Caiado recebe mais um grande lote de vacinas 

Cemitérios da capital congestionados

Prefeita. Investimento importante 

Estrutura de atendimento a disposição
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Chorões 
Hoje em Formosa a sociedade adulta vive a fase do “não 

posso ser contrariado”, quer na vida civil econômica, em meio 
às autoridades públicas e religiosas e principalmente em meio 
às pessoas e famílias, reforçando a geração do “mimimi”. Tudo 
é motivo para se reclamar disso e daquilo. 

Incertezas 
Em tempos de pandemia fatal e mortífera, as pessoas se 

esquecem de que ninguém neste século, viveu experiência 
igual e portanto, ainda não aprenderam a lidar com um doença 
desconhecida. 

Aliança 
Em Formosa a prefeitura, comandada por um prefeito 

aliado ao Governo do Estado desde o início em 2018, é normal 
e compreensível que siga e respeite os decretos de conten-
ção ao vírus mortal. Esquisito seria, se de repente o prefeito 
Gustavo Marques/Podemos, se virasse contra o governador 
Ronaldo Caiado/DEM e passasse a contrariar as determinações 
da Saúde de distanciamento, confinamento e fechamento do 
comércio.

Calouros 
Fica fácil para prefeitos eleitos em 2020, dizerem que nos 

seus municípios os decretos de enfrentamento emergencial 
na saúde pública não serão obedecidos. Eles ainda não têm 
o compromisso firmado com o Estado de desenvolver suas 
administrações em benefício às populações. Todos os prefeitos 
que disseram de forma pública que não acatariam os decretos 
de Caiado, foram eleitos no ano passado.

Preço 
Em Formosa, Gustavo Marques até aqui, está pagando soz-

inho a conta política por ser aliado do Governo de Goiás. Nenhum 
vereador, político local, o deputado estadual “Tião Caroço” ou 
o secretário estadual, Ernesto Roller, se manifestaram a favor 
das medidas amargas adotadas por Caiado durante essa pan-
demia. Apenas o prefeito tem arcado junto à população, com 
os prejuízos e desgastes de seguir o que a ciência e o Estado 
determinam para amenizar o colapso na saúde pública.     

Descompromisso 
C h a m a  a 

atenção o “chá 
de sumiço” do 
deputado es-
tadual eleito por 
Formosa, “Tião 
Caroço” (foto). 
Com as dificul-
dades enfren-
tadas por com-
erciantes e pes-
soas vivas do 
município onde 
ele nasceu, o 
deputado, que 
faz  pa r te  da 
base de apoio 
do governador 
na assembleia 

legislativa, não fez e não faz nada para ajudar essas pessoas. 
“Caroço” continua com o mandato bem abaixo da média e a 
impressão que se tem é que ele mesmo faz questão de se es-
conder e não se posicionar, decepcionando os mais de 13 mil 
formosenses que depositaram o voto nele.

Consequências 
O descaso tanto de “Tião”, como de Ernesto Roller com a 

população de Formosa é visto pela classe política local e do 
Estado, como um final de carreira. Ambos já se beneficiaram 
e se beneficiam dos votos dados pelo formosense e agora não 
precisam mais. “Tião” e Ernesto são vistos como fim de carreira. 

Mesmice 
Vereadores de Formosa até aqui, mostram estarem no 

mesmo caminho das últimas legislaturas. Alinhamento da base 
ao Executivo, bate cabeça da oposição e o ponto comum entre 
todos, o desconhecimento dos reais problemas do município e 
a falta de capacidade para identificá-los e resolvê-los.  

Dezenove 
Mesmo com dois vereadores a mais, a atual legislatura da 

Câmara de Formosa, ao que parece, será tão improdutiva quanto 
a anterior. Uma oposição sem ações concretas e uma base que 
não ajuda o prefeito a administrar.

Repetição 
Após o primeiro em 2020, mesmo sabendo que um novo 

“lockdown” em Formosa iria acontecer mais cedo ou mais 
tarde, comerciantes afirmaram em março, que primeiro foram 
surpreendidos com sete dias de fechamento, depois vieram 
mais sete, totalizando os 14 dias de portas frechadas. Quando 
acharam que poderiam voltar a trabalhar, o decreto estadual 
chegou e obrigou a todos a se manterem fechados por mais 14 
dias, perfazendo 28 dias de paralização.

Constatação 
A pandemia não passou, pelo contrário, se agravou com a 

falta de vacinas e investimentos. Com tanta gente morrendo, 
alguma coisa precisava ser feita. O jeito foi diminuir a circulação 
de pessoas e nisso o fechamento das portas, toque de recolher 
e lei seca ajudaram. 

Reação 
Revoltados pelas sucessivas decisões de “lockdown”, pri-

meiro do município e depois do Estado, comerciantes fizeram 
de tudo para convencer e reverter a situação, carreata com 
buzinaço, caminhadas, manifestações na praça da prefeitura e 
até outdoor. Mas não adiantou. Só reabriram mesmo as portas 
após o cumprimento dos 28 dias. 

Recusas 
Para vários comerciantes a paralização forçada foi desne-

cessária, já que para muitos a prefeitura nem o governo, apre-
sentaram estudos científicos que comprovassem a necessidade 
dessa medida extrema.  

Quedas 
A economia de Formosa, de fato está em frangalhos. Basta 

ver os recentes fechamentos de agências bancárias. Primeiro o 
Bradesco e depois o Itaú, que mantinham duas agências cada. 
O único banco que ainda resiste com duas unidades na cidade 
é a Caixa. 

Equívocos 
Comerciantes de Formosa, alguns da Câmara de Dirigentes 

Lojistas/CDL, se manifestam a favor de uma absurda interven-
ção militar na esfera federal. Inclusive, membros da entidade 
levantaram faixas nesse sentido em frete ao Forte Santa 
Bárbara, base militar com o maior poder de fogo da América 
Latina, dotada com a artilharia do sistema Astros (instalada 
em Formosa). 

Delírio 
Pedindo intervenção de militares no Congresso Nacional e 

no Supremo Tribunal, esses comerciantes se esquecem de que 
o militar mais próximo de todos é o policial militar estadual. 
Aquele que nessa pandemia entrou e entra nos comércios para 
obrigarem o cumprimento dos decretos estaduais e municipais.

Dissenso 
Pedir intervenção militar no País é concordar que as forças 

militares, inclusive a PM, passe a reger o que pode e o que não 
pode na vida de todos. Criticados por comerciantes por fazerem 
cumprir decretos de fechamento, os policiais estaduais nada 
mais fazem do que cumprir ordens.  

Simulação 
A Igreja Assembleia de 

Deus Madureira, depois de se 
envolver de corpo e alma na 
política de Formosa nos últi-
mos anos e depois que seus 
pastores e seu partido o PSC, 
fazerem campanha política, 
antes, durante e depois dos cul-
tos, agora, na pessoa do atual 
pastor presidente, diz que está 
rompida com o prefeito. O atual 
vice-prefeito, Samir Issan/PSC 
(foto), foi indicado pela igreja 
e tem compromisso, pelo visto, 
não com o município, mas com 
o pastor Marcivon Néris. 

Desnecessários 
É bom que os pastores assembleianos saibam, que a 

maioria esmagadora dos formosenses não precisam deles. A 
prefeitura de um município com 177 anos, também não precisa 
deles. Os interesses ocultos da igreja no dia-a-dia da prefeitura e 
seus investimentos, serão esclarecidos com o passar do tempo. 
O fato é que a Assembleia de Deus, não faz falta na administ-
ração de qualquer município e muito menos faz diferença nas 
necessidades da população.

Engano 
Alguém de dentro da Assembleia de Deus em Formosa, 

igreja criada em Madureira, subúrbio carioca, possivelmente 
o pastor presidente, afirmou que a reeleição do prefeito Gus-
tavo Marques, se deve ao apoio dessa congregação. Isso não 
é verdade. Os 18.158 votos obtidos por Gustavo no dia 15 de 
novembro de 2020, partiram de eleitores que entenderam ser 
ele a melhor opção entre os sete candidatos que disputaram. 
Votos de fiéis da assembleia, foram a minoria.

Causa 
Na verdade o que reelegeu Gustavo no ano passado, foi 

o deck de madeira em volta do lago na Mata da Bica e todo o 
projeto desenvolvido neste parque municipal. Aberto ao público 
em novembro, nas proximidades das eleições, o formosense 
entendeu que o prefeito responsável pelo novo atrativo turístico 
merecia mais quatro anos.   

Vinho
A Assembleia de Deus, ao desembarcar da administração 

do prefeito Gustavo, fez show, com aparição do seu pastor 
presidente em rádio local falando sobre cargos e secretarias. 
Ficou a perfeita noção de que os púlpitos estão mais à serviço 
da politicagem do que do cuidado com as almas de fiéis em 
tempos tão difíceis de perdas e descrenças.

‘Ajeitadeira’
Em Formosa, praticamente todos os ex-vereadores não 

reeleitos no ano passado estão lotados na prefeitura com cargos 
comissionados. Seus nomes e de outros estão todos publicados 
no portal da transparência do município, encontrado no endereço 
http://acessoainformacao.formosa.go.gov.br/transparencia/
folhas. Chama a atenção nomes como “Miro Bike” - salário R$ 
4.900,00. “Carlin da Vila” - R$ 5.900,00. “Eduardim de Paiva” - 
R$ 8.462,53. “Netinho Lacerda” - salário R$ 5.900,00.

Promessas 
Ronaldo Caiado tem dito que pretende finalizar, até o final 

de abril, a vacinação de 100% das pessoas com 60 anos ou 
mais em Goiás. Isso nas cidades onde prefeitos e suas equipes 
estão engajados na vacinação.

Moda 
O Hospital Regional de Formosa tem sido criticado de todas 

as formas, inclusive por funcionários que reclamam da parte in-
terna e da externa. Alguns desses funcionários já foram vítimas 
de ladrões no estacionamento da unidade hospitalar. Veículos 
violados no estacionamento está virando rotina.

Testemunho 
No primeiro dia de abril, morre o taxista mais antigo de 

Formosa.  “Doril do Taxi”, com ponto dentro do hospital desde 
a sua construção. Ele foi mais uma perda para a covid. Doril, 
conhecedor da realidade do local e das queixas diárias dos 
usuários, morreu reclamando do atendimento no Hospital 
Regional de Formosa. Sem estrutura.

Movimentação 
Na Câmara de Formosa, 

circula pelos bastidores que 
vereadores terão uma terceira 
via de oposição. Circula ainda 
que vereadores da base do pre-
feito poderão compor essa nova 
bancada. O vereador Hermes 
Ferreira/PSC (foto) ligado à 
igreja assembleia, anunciou o 
alinhamento ao vice Samir, para 
fazerem oposição.

Clima 
O vereador Edmundo Dourado/Podemos, o “Mundim”, tem 

apresentado muito nervosismo durante as sessões. Para os 
colegas de “Mundim” e pessoas que frequentam o ambiente 
legislativo, algo está incomodando o vereador. Um dos motivos, 
lembram, pode ser as rondas do Ministério Público à câmara. As 
investigações em torno das gestões de todos os presidentes do 
Legislativo local desde 2016, está em andamento no âmbito da 
Primeira Promotoria Criminal da Comarca de Formosa. 

Desandou 
A delegada vereadora, Fernanda Lima/Solidariedade, recuou 

ao perceber que poderia sofrer um processo de cassação e tirou 
o pé do acelerador em suas investidas contra os próprios colegas 
de mandato. A chamada “bancada da independência”, criada 
por ela, logo no início do ano, até o momento não apresentou 
nenhum trabalho concreto de fiscalização. 

Incomodo 
Vereadora Cátia Rodrigues/PSD, fala em sessão que não 

está sendo ouvida pelos pares da base e que tem observado 
muitos erros que não concorda. Caso ela decida sair do grupo de 
sustentação ao prefeito, será uma grande perda. Nessa base, o 
presidente “Nema”, Roberta Brito/PP e Welio Antônio/PT, tentam 
fechar um grupinho exclusivo de vereadores, “os mais queridos 
da base do prefeito”. 

Valores 
Em Formosa o metro quadrado mais caro fica na Rua Vis-

conde de Porto Seguro, no trecho entre a Rua Jesulino Malheiros 
e a Praça Anísio Lobo, Centro, em torno de R$ 2.655. O metro 
quadrado mais barato do município fica no Nova Piratininga por 
R$ 14,74 e também no Distrito do JK onde o metro quadrado é 
de R$36,84. 

Irregular 
O curioso é ver que na tabela 2021, de valores dos terrenos 

urbanos de Formosa, emitida pela prefeitura, constam os preços 
dos metros quadrados dos residências e condomínios, mas não 
consta o valor do Diamond Ville, na saída Sul, apresentado pelo 
banco de investimentos New Bank como o melhor condomínio de 
alto padrão do Brasil.  Estranhamente o preço do metro quadrado 
do Diamond Ville não é apresentado o que geram ainda mais 
dúvidas e desconfianças sobre o empreendimento.
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n reclamações

População de formosa cobra ação de 
vereadores da base e oposição 

Os 19 parlamentares com salários de R$ 11 mil ainda estão inativos  

São 15 vereadores 
e 4 vereadoras de 
Formosa, cada um 

com salário de R$ 11.033,68 
por mês, que não conseguem 
interação com a população e 
nem soluções para os antigos 
problemas do município. Com 
o ano legislativo correndo desde 
o início de fevereiro a produtivi-
dade de todos os vereadores não 
é satisfatória a ponto de reverter 
a má impressão que ficou, após a 

desunião, com vários desenten-
dimentos, baixa produtividade 
e agora com a possibilidade do 
surgimento de um novo bloco 
dentro da casa, composto por 
dois vereadores. O que parece, 
na opinião de experientes polí-
ticos e analistas, é que até agora 
os interesses coletivos estão 
sendo deixados de lado, para se 
promover interesses de grupos.  
Para os analistas políticos lo-
cais, tanto os cinco vereadores 

reeleitos, como os quatorze 
eleitos, já tinham conhecimento 
do contexto tumultuado da crise 
sanitária e da responsabilidade 
que assumiriam, e mesmo assim, 
não se prepararam para cum-
prir diante dos eleitores, todos 
os compromissos assumidos 
durante a campanha. O Jornal 
Tribuna News, ouviu várias pes-
soas e a opinião geral é a de que, 
ao Legislativo não cabe executar 
as ações, e sim, no máximo, 

respaldar decisões do Executivo 
ou indicar caminhos ao prefeito. 
Em termos orçamentários, é 
possível a câmara repassar parte 
da economia de seu orçamento 
para a prefeitura,  por sua vez, 
diante do agravamento das 
desigualdades sociais por conta 
dos efeitos da pandemia, precisa 
criar estruturas de auxílio à po-
pulação, que vive nesse mês de 
abril um o cenário ainda mais 
dramático.

O cansado deputado “Tião Caroço” deve 
anunciar aposentadoria da política 

n Política

Considerado dentro da 
Assembleia Legislativa de 
Goiás como um parlamentar 
de baixa produtividade e can-
sado da representação política, 
Sebastião Monteiro Guimarães 
Filho, o “Tião Caroço” ainda é 
reconhecido em Goiânia como 
o representante de Formosa. 
Apesar dessa identificação, o 
deputado há anos deixou de ser 
representante da cidade onde 
nasceu e onde foi prefeito, pre-
ferindo morar e destinar suas 
poucas emendas parlamentares 
para o Distrito de Luiz Alves, 
onde possui propriedade, no 
município de São Miguel do 
Araguaia/GO. Ao chegar em 
ano de eleições, quando serão 
escolhidos deputados, “Tião 
Caroço” anuncia na grande 
imprensa, que deverá apoiar 

políticos de outras regiões do 
Estado. A pouca disposição 
do deputado em trabalhar e 
buscar recursos para Formosa 
e para as demais cidades do 
Nordeste goiano onde recebeu 
votos, e o fato de ter desapa-
recido durante essa pandemia 
e de não ser visto, mostra que 
o ex-prefeito, condenado por 
improbidade administrativa 
na Justiça Federal, realmente 
deverá se afastar das cam-
panhas politicas em 2022. 
Alegando ter mais de 70 anos 
e de estar com problemas de 
saúde, “Tião Caroço” já tem 
anunciado o apoio a lideranças 
politicas, não da sua cidade e 
nem do grupo que sempre o 
apoiou, mas de pessoas  de 
municípios distantes da região 
que sempre o elegeu. 

Deputado quer extinguir o TCM de Goiás

Senador goiano quer impeachment de Alexandre
de Moraes e protocola abaixo assinado  

O senador Jorge Kajuru/Cidadania-GO é o mais influente do Congresso Nacional 
nas redes sociais. É a quarta vez que o parlamentar lidera a pesquisa, 

por ser um dos políticos brasileiros mais atuantes nas redes

Por enquanto estão vetadas aulas
presenciais na rede pública de ensino 

n desPesa

O deputado estadual Hen-
rique Arantes/MDB, deve 
apresentar proposta de emen-
da à Constituição Estadual 
para extinguir o Tribunal de 
Contas dos Municípios/TCM 
em abril. Segundo ele, a PEC 
está em fase de formatação e 
preverá a realocação dos ser-
vidores efetivos no Tribunal 
de Contas do Estado/TCE ou 

na própria assembleia, da qual 
o órgão é auxiliar, concedendo 
aposentadoria aos sete con-
selheiros. “Goiás é um dos 
três estados brasileiros que 
ainda tem TCM e a gente não 
vê necessidade de existência 
desse tribunal. Vamos come-
çar a colher as assinaturas 
dos parlamentares. Boa parte 
pensa igual e acredito que 

não teremos dificuldades”, 
afirma o emedebista. A arti-
culação conta com o apoio 
do presidente da Assembleia, 
Lissauer Vieira/PSB, e o obje-
tivo é garantir assinaturas de 
ao menos 28 deputados, o que 
daria margem de segurança 
para a votação. A aprovação 
da PEC depende de 25 votos 
favoráveis em plenário.

n instrução

Secretária da Educação diz que regime remoto de aulas deve ser mantido
enquanto Goiás estiver no risco vermelho. “Professores adoeceriam”
Aparecida de Fátima Gavioli 

Soares Pereira, secretária estadu-
al de Educação, confirmou que, 
mesmo com o aval do governo 
estadual e do centro de opera-
ções de emergências, não vai 
determinar o retorno das aulas 
presenciais na rede estadual de 
ensino. Ela diz que não é possível 
convocar o retorno dos profissio-
nais da Educação num momento 
em que Goiás está em situação 
de calamidade e com a pior clas-
sificação de contaminação pela 
covid-19. Fátima diz ainda que 
o sistema remoto adotado pelo 
Estado em 2020, “tem uma das 
melhores estruturas que se pode 

ter num regime de aulas” e está 
mantido enquanto perdurar a 
classificação vermelha de cala-
midade. O retorno nas atuais cir-
cunstâncias, pontua a secretária, 
coloca em risco tanto os alunos 

quanto os professores e demais 
profissionais da Educação. “Fi-
cou amarela a classificação do 
estado, eu volto. Não há muito 
o que se fazer neste momento, 
esclarece”.  

n rePresentação

Kajuru entregou ao pre-
sidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco/DEM-MG, o abaixo-
-assinado com quase 3 mi-
lhões de assinaturas, pedindo 
o impeachment do ministro do 
Supremo Tribunal Federal/STF, 
Alexandre de Moraes. Segundo 
fontes próximas a Kajuru, a 
“sensação” é de que o presiden-
te do Senado não engavetará a 
proposta, uma vez que Rodrigo 
Pacheco prometeu que enviaria 
o pedido para análise da consul-
toria jurídica do Senado. Caso o 
jurídico dê parecer favorável ao 
pedido de análise do pedido de 

impeachment, a proposta segue 
para a Comissão de Constitui-
ção e Justiça.

ESCOLHA - Para Kajuru, a 
escolha dos ministros não deve-
ria ser feita pelo presidente da 
República e sim “por um conse-
lho no Congresso Nacional e ter 
tempo de mandato”, defende. 
“O mandato, para mim, não 
poderia ser superior a oito anos. 
Alguém para chegar ali deveria 
ter um currículo invejável, a 
demonstração inquestionável 
do seu preparo, do seu conhe-
cimento jurídico e do que ele 
fez antes”, ressalta.Dezenove vereadores e uma conta

“Tião”. Distante dos problemas de Formosa

Kajuru faz a ponte entre desejo popular e Senado

TCM de Goiás. Despesas e controvérsias

Salas ainda vazias em Goiás. Riscos ainda preocupam
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d recomendação

RAZÃO DA NOSSA ESPERANÇA

Goiás chega a quase 1 milhão e meio de doses 
recebidas e governo pede responsabilidade 

Últimas cargas no início de abril fazem autoridades pedirem para que pessoas tomem a 2ª dose contra covid-19. 

“Eu espero em ti por nós”
(Gabriel Marcel)

Nós somos 
pessoas essen-
cialmente espe-
rançosas. A es-
perança é uma 
virtude consubs-
tancial a cada 
pessoa aberta ao 
Absoluto. A es-

perança constitui a abertura humana ao futuro 
divino. O desespero emerge do otimismo. O 
otimismo gera pessoas autoconfiantes. A auto-
confiança não suplanta o desespero. A esperança 
abre a nossa vida ao Absoluto. A vida humana 
é uma jornada rumo ao Absoluto, a realização 
plena. Cada um de nós deveria levar consigo 
o essencial. Mas, vivendo sem fé religiosa e 
sem esperança como valores essenciais, nós 
já não nos identificamos com o Supremo, pois 
vivemos imersos no mundo tecnológico, pleno 
de relações superficiais e de riquezas artificiais, 
e submersos no individualismo, materialismo 
e consumismo desenfreado. Desse modo, nos 
sentimos autossuficientes e menos dependentes 
do Absoluto, mais otimistas e menos esperanço-
sos. O ponto de partida da esperança não é o eu 
individualista, quando cada um de nós só pensa 
em si, mas sim o nós, que implica inclusão do 
outro. A esperança que espera o inesperado ocor-
re quando cada um de nós se abre ao Absoluto. 
Não é fácil vivermos esperando o inesperado, 
porque somos direcionados para soluções ime-
diatistas e mágicas. Isso nos leva ao otimismo 
exacerbado, agimos e temos «a certeza» de 
que todas as nossas metas serão facilmente 
realizadas, mas surgem os males assoladores: a 
inquietação, a angústia, a depressão, o medo, o 
desespero, a morte e outros. Consequentemente, 
nós precisamos compreender o valor e a superio-
ridade da esperança diante do otimismo e a sua 
solução diante das inquietações, causadas pela 
existência imanente. Somos inquietos, levamos 
uma vida embasada no ter e buscando ter mais, 
isso provoca a nossa angústia e pode abrir-nos à 
esperança. A esperança é uma resposta as nossas 
inquietações. As inquietações podem nos levar ao 
desespero. Porém, jamais seremos sucumbidos, 
porque a nossa espera recebe uma resposta do 
Absoluto, que nos sustentava enquanto esperá-

vamos. Esperar é manter-nos vivos.
Hoje, viver é a máxima mais utilizada por 

nós. Mas, viver é pouco quando a vida é vazia, 
sem direção nem transcendência. Esse é um dos 
males que assola a nossa vida porque muitas 
vezes não sabemos o que desejamos nem o que 
devemos fazer para curar os males existenciais. 
A resposta aos nossos problemas humanos se 
encontra na capacidade de superarmos o mero 
pensamento otimista e abraçar uma filosofia de 
vida, que além de se preocupar conosco e os 
nossos sofrimentos, seja baseada no amor e na 
fé, que são predisposições para chegarmos à Es-
perança vitoriosa. Esperar significa reestabelecer 
à relação pessoal com o Transcendente. Daí cada 
pessoa poderá transcender à realidade circuns-
tancial, projetar-se além de si e triunfar sobre o 
que põe sua vida em risco. Sem transcendência 
e sem a virtude da esperança a pessoa é incapaz 
de se abrir ao novo e percorrer seu caminho em 
direção ao além. A esperança é uma virtude ga-
rantidora da vida de quem espera e, enquanto se 
encontra esperando, ela está concomitantemente 
colaborando com as outras pessoas, a fim de que 
elas não se desesperem. Vivendo a esperança 
cada pessoa anuncia a possibilidade de viver uma 
vida comunitária: eu, Tu e o próximo. Amar um 
ser significa esperar algo indefinido. A esperança 
é inseparável de uma fé absoluta. Acreditar é 
afirmar que ainda há possibilidade para conti-
nuar esperando, pois enquanto se depende do 
Tu absoluto, não existe razão para deixar de es-
perar. A esperança está tanto no presente quanto 
no futuro. Como presente ela é capaz de sanar 
as nossas dores e inquietações e como futuro 
ensina-nos a permanecer abertos ao Absoluto. 
Ainda não vemos nem apalpamos o que dese-
jamos, mas vivemos como se o tivéssemos e já 
pudéssemos apalpá-lo, alcançando assim o ápice 
da vida esperançosa. É vivendo a esperança que 
encontramos o presente como uma possibilidade 
e o futuro como realização plena. A esperança é 
uma resposta para os nossos infortúnios. Ela abre 
as portas do futuro para nós e nos dá a certeza de 
que a vida sempre vence a morte.

EROFILHO LOPES CARDOSO
Filósofo, Teólogo, Educador, 

Empreendedor, Escritor!

O Estado atingiu a 
marca de quase 
um milhão e meio 

de imunizantes recebidos desde 
o dia 18 de janeiro com o novo 
lote encaminhado a Goiás pelo 
Governo Federal, no dia 06 de 
abril.  Autoridades de saúde 
afirmam que a partir da segunda 
dose é que o organismo passa 
a suportar o ataque do vírus. 
Os goianos receberam no dia 
03 de abril o maior lote de 
vacinas contra covid-19 com 
266,8 mil imunizantes: remes-
sa distribuída aos municípios 
e destinada à 2ª dose. Com as 
chegadas do início do mês o 
governo atinge marca expres-
siva de doses recebidas desde 
janeiro, quando o primeiro 
carregamento desembarcou no 
Aeroporto Santa Genoveva em 
Goiânia. A mensagem que as 
autoridades sanitárias goianas 
estão passando é a de que as 
pessoas tenham responsabilida-
de de ir aos postos de saúde para 
receber a segunda dose”. Ismael 

Alexandrino. O secretário de 
Saúde do Estado, destaca que 
apenas a primeira aplicação não 
é suficiente para a proteção total 
da população. “A segunda dose, 
sim, é capaz de fazer com que 
o organismo suporte o ataque 
do vírus”, diz. Ele faz o apelo a 
importância da manutenção dos 
protocolos rígidos de segurança 
sanitária, principalmente neste 
momento em que os municípios 
cumprem a segunda etapa do 
decreto estadual, que estabelece 
a abertura do comércio por 14 
dias.  “Pedimos que a população 
tenha consciência e nos ajude 
nesse enfrentamento, fazendo 
o seu papel: evite aglomera-
ções, não saia sem a máscara 
facial, utilize álcool em gel, 
compareça aos postos de saúde 
para tomar a segunda dose”, 
listou Alexandrino. “Como diz 
o governador, o Estado pode 
muito, mas não pode tudo. Nós 
só conseguiremos superar a 
pandemia com a ajuda de to-
dos”, acrescentou.

Goiás continua com quase 99% 
dos leitos de UTI para Covid-19 

ocupados e grande fila de 
pacientes aguardando vagas

d tratamento

A pressão no sistema de 
saúde de Goiás continua ele-
vada. Os leitos de unidades 
de tratamento intensivo/UTI 
exclusivos para tratamento de 
pessoas contaminadas pela co-
vid-19 continuam altos e a fila de 
pacientes grave aguardando por 
vagas em todo o Estado, também 

é grande. O quantitativo de soli-
citações para UTI, que passou a 
ser divulgado pelo governo no 
dia 18 de março, mostra que o 
número de pessoas necessitando 
de transferência para o tratamen-
to mais indicado só aumenta. 
Goiânia, que recebe pacientes de 
vários outros municípios, chegou 

a ter ocupação de 101,43% das 
UTI. Em todo o Estado, existem 
1.449 leitos disponíveis, tanto na 
rede pública como na particular, 
e 1.439 ocupados. A capital 
concentra mais da metade da 
estrutura específica para tratar 
pessoas infectadas pela Covid-19 
em estado grave.

Vacinação continua em todo o Estado. Primeira e segunda doses são importantes

Tratamento ainda é a parte mais complicada com falta de estrutura

MP orienta prefeitos do Entorno a cumprirem decreto estadual
d momento

Gestores de Formosa, Cabeceiras, Vila Boa, Flores, Planaltina, 
São João d ` Aliança e mais 12 cidades estão orientados  

Prefeito de Formosa, Gustavo e Caiado fazem pacto para “salvamento de vidas”

Promotores de Justiça de 
18 municípios do Entorno 
do Distrito Federal, fizeram 
recomendação conjunta aos 
prefeitos e secretários mu-
nicipais de Saúde para que 
promovam a adequação de 

decretos municipais que ainda 
não estão em conformidade 
com o decreto do Executivo 
estadual. O documento foi 
encaminhado aos gestores de 
Luziânia, Formosa, Planaltina, 
Cidade Ocidental, Santo Antô-

nio do Descoberto, Valparaíso, 
Novo Gama, Cristalina, Águas 
Lindas de Goiás, Alto Paraíso, 
São João d ̀  Aliança, Alexânia, 
Flores de Goiás, Vila Boa, 
Cabeceiras, Padre Bernardo, 
Mimoso de Goiás e Água Fria 

de Goiás.  A recomendação 
aponta que a responsabilidade 
sanitária, decorrente de maior 
restrição ou flexibilização em 
relação às regras estaduais, é do 
município, ou seja, os prefeitos 
e os gestores da saúde devem 
se atentar para o compromisso 
público que garanta acesso 
integral e universal à saúde no 
âmbito do Sistema Único de 
Saúde/SUS. “Em decorrência 
das respectivas responsabilida-
des sanitárias, tanto o prefeito 
quanto o secretário de Saúde 
devem agir proporcionalmente 
à capacidade de atendimento do 
sistema de saúde disponível à 
população da cidade, sob pena 
de causar colapso com reper-
cussões em todo o Estado”, 
afirma o documento.
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d medidas

formosa após 28 dias de “lockdown” deve 
ficar 14 com comércio não essencial aberto   

Secretário de Saúde do Estado, Ismael Alexandrino, acredita que a procura por leitos destinados a pacientes 
com covid-19 continuará alta durante todo o mês de abril

Mesmo com a ocu-
pação de hos-
pitais ainda em 

alta em Formosa, Brasília e 
Goiânia o governador Ronaldo 
Caiado manteve o compromis-
so de autorizar a reabertura 
do comércio não essencial em 
Goiás, que reabriu as portas 
no dia 31 de março, após, no 
caso de Formosa, terem fica-
do fechadas por 28 dias em 
março. Caiado, que tem sido 
duramente criticado por setores 
econômicos e sociais da popu-
lação, afirma que a reabertura 
do comércio ocorreu mesmo 
com as altas taxas de ocupa-
ção no Estado, que chega nos 
hospitais públicos e privados 
destinados a casos de covid-19 
a mais de 90%. Para o gover-
nador, existe base científica 
do modelo adotado. “Vamos 
enfrentar a realidade dentro do 
nosso decreto de permitir 14 
dias de funcionamento e 14 de 
“lockdown”. Se não cumprir-
mos o que nos comprometemos 
também perdemos a condição 

de pedir à população que possa 
aderir ao isolamento nos outros 
14 dias”, diz.

EXIGÊNCIAS - Desde a 
publicação do decreto estadual, 
em 16 de março, há um debate 
sobre qual orientação seguir em 
cada cidade, já que nem todos 
os municípios goianos deter-
minaram que as fiscalizações 
passassem a ser feitas com base 
no documento elaborado pelo 
Governo de Goiás. Na época da 
publicação do decreto, Caiado 
disse que todos as cidades que 
estivessem em situação consi-
derada de calamidade por causa 
da pandemia deveriam seguir 
os critérios estabelecidos pelo 
Estado ou impor medidas ainda 
mais restritivas, mas não fle-
xibilizar o funcionamento das 
atividades não essenciais. Já o 
Ministério Público, ponderou 
que, nos casos dos municípios 
que não cumprirem as medidas 
impostas no decreto estadual, 
seria buscado um diálogo, mas 
que poderiam ser abertas ações 
judiciais em casos extremos.

Formosa chega a registrar 
6 óbitos por covid-19 

em um único dia 
Situação ainda preocupante com 122 mortes

pelo vírus até o último dia de março 

Aumenta o número de altas por covid no Hospital Regional 

Poucos empresários de Formosa e região se 
prontificam a doar cestas básicas para necessitados
Jornal Tribuna News conduz campanha junto a grandes empresários com meta de 

arrecadar 2 mil cestas, incluindo álcool em gel e produtos de higiene pessoal

d contaminação

A Prefeitura de Formosa, 
por meio da secretaria de Saú-
de, tem divulgado diariamente, 
dados do registro de novos 
casos do coronavírus, através 
de boletim epidemiológico, 
além do número de pessoas 
vacinadas no município se-
manalmente, nos dois pontos 
credenciados de imunização, 
na unidade de saúde 01 no 
Bairro Formosinha e unidade 
15 na Vila Carolina, com o cha-
mado “vacinômetro”. Formosa 
entrou no mês de abril com três 
novos óbitos e 74 novos casos 
confirmados da doença. Até o 
dia 31 de março o município 

contabilizava, desde o início 
da pandemia, 6.165 pessoas 
infectadas pelo coronavírus 
que desenvolveram a doença e 
também 122 pessoas que per-
deram a vida por complicações 
da covid-19. A secretaria de 
Saúde ainda informou no dia 
2 de abril, que mesmo diante 
da liberação do comércio, 
com o aumento de circulação 
de pessoas nas ruas o quadro 
permanece inalterado, com 
nenhum leito disponível no 
hospital regional para atendi-
mento a qualquer patologia e 
que o município continua em 
estado de calamidade pública.   

d recuPeração

Veríssima Soares de Quei-
roz, 81 anos, e Francisco de 
Sales Nogueira, 56 anos, estão 
entre as 25 pessoas que recebe-
ram alta no final de março no 

Hospital Regional de Formosa/
HRF. Segundo a assessoria de 
imprensa, desde que foi estadu-
alizado e o Instituto de Medici-
na Estudos e Desenvolvimento/

IMED assumiu a administração, 
a unidade hospitalar já atendeu 
no PS Covid-19 mais de 11,5 
mil pacientes e registrou mais 
de 320 altas. Dona Veríssima 
deu entrada no hospital com 
75% do pulmão comprometido 
e em situação extremamente de-
licada. Os sintomas da covid-19 
em seu corpo estavam em está-
gio avançado e a ausência de 
ar era intensa. Desta maneira, 
a decisão da junta médica em 
iniciar o tratamento de ventila-
ção não invasiva, para melhora 
do quadro respiratório, foi o 
que garantiu a sobrevivência 
da paciente. “Na admissão de 
pacientes nessa situação, o 
atendimento precisa ser rápido 
e ágil para melhorar o padrão 
respiratório”, disse  a enfer-
meira Silviane Pereira Lopes, 
coordenadora do Núcleo Interno 

de Regulação. Após passar por 
21 dias de internação, Veríssima 
voltou para casa. Sobrevivente 
ao coronavírus, ela diz que 
“situação como a que estamos 
vivendo hoje no mundo, só 
lembra de relatos que ouviu so-
bre a Segunda Guerra Mundial, 
quando criança”. Assim tam-
bém, com a mesma vontade de 
vencer a doença, Francisco de 
Sales Nogueira, de 56 anos, foi 
acolhido pelos profissionais do 
HRF, no final de março. Foram 
quatro dias de internação na Ala 
Covid-19 apresentando quadro 
de dispneia, baixa ventilação 
pulmonar, tosse e febre. Nesse 
caso, o exame de tomografia 
apontou 25% de comprometi-
mento dos pulmões do paciente 
e, por isso, o uso de oxigênio 
aconteceu por dois dias conse-
cutivos. 

d camPanHa

A fome e outras necessida-
des, já atingem uma multidão de 
pessoas em Formosa e cidades 
da região. Não se tem notícia de 
que o poder público, durante o 
mês de março, tivesse entregue 
algum alimento para as pessoas 
que perderam seus empregos, 
durante o “lockdown” prolon-
gado e mesmo para as pessoas 
que sentem a forte onda de 
desamparo e de necessidades 
diárias durante a pandemia. À 
espera de um auxílio do gover-
no que demora a chegar, traba-
lhadores informais sofrem para 
colocar comida na mesa, pois 
estão impossibilitados de tra-
balhar.  A meta de arrecadação, 
com a participação de um grupo 
de empresários bem sucedidos 
de Formosa e região é atingir 
2 mil cestas com arroz, açúcar, 
álcool gel, biscoito, café, creme 
dental, doce, farinha de man-
dioca, feijão, leite, macarrão, 
molho de tomate, óleo de soja, 
sabonete e tempero a um custo 
de R$ 70.

DISTRIBUIÇÃO – diante 
da necessidade urgente o JOR-
NAL, procurou entidades de 

classe, composta por produtores 
rurais, mas não obteve resposta 
quanto a participação na arre-
cadação, não de dinheiro, mas 
de cestas com alimentos. Fora 
dessas associações, empresá-
rios se mostraram solidários e 
atentos às dificuldades de uma 

grande parcela da população e 
decidiram doar. A entrega dessas 
cestas básicas, ficará a cargo de 
entidades representativas de 
moradores de bairros, igrejas 
e de pessoas cadastradas nos 
projetos sociais da prefeitura. 
Os organizadores da ação, rela-

taram que este tipo de campanha 
social, deve ser compartilhada 
de forma que várias pessoas 
possam refletir e fazer o bem 
sem olhar a quem, sem interesse 
nenhum, mostrando através de 
atos solidários que é possível 
fazer uma família carente feliz.

Principal rua comercial de Formosa com portas fechadas e preocupações

Hospital também tem resultados positivos

Cemitério Cruz das Almas. Movimentação e falta de estrutura

Doações são importantes e aguardadas
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d estrutura

Prefeita de simolândia 
revoluciona sistema de 

saúde do município 
População passa a ter unidade exclusiva para atendimento 

aos primeiros sintomas da covid-19

A prefeitura, por 
meio da secreta-
ria municipal de 

Saúde, anunciou mudanças 
nos atendimentos dos pos-
tos do Programa Saúde da 
Família/PSF 01 - Mãe Joana 
e 02 -  Joaquim Pereira da 
Vitória. A prefeita Ildete Go-
mes Ferreira/DEM, divulgou 
que o município passa a 
ter em funcionamento uma 
Unidade de Campanha para 
Tratamento da Covid-19, 
que segundo ela, se trata de 
estrutura aliada no combate 
contra um inimigo invisível, 
o coronavírus. Simolândia 
passa a ter, com a inaugura-
ção da unidade de campanha, 
um importante mecanismo 
de tratamento e atendimento. 
A unidade de tratamento da 
covid-19, instalada na Uni-
dade Básica de Saúde/UBS 
Mãe Joana, está pronta para 
atender e testar a população 
com suspeitas ou sintomas da 
doença. O espaço, adaptado 
para a nova estrutura, conta 
com sala de acolhimento, 
consultório de atendimento 
médico e sala de coleta para 
os pacientes com sintomas 
da síndrome gripal, que tam-
bém receberão orientações 
sobre o isolamento social. 
Além disso a unidade de 
campanha, possui sala de 
isolamento, onde o paciente 
aguardará, se necessário, 
transferência para o Pronto 
Atendimento de Simolân-
dia. A secretária de Saúde 
do município, Virgínia Pra-
tes, explica que existem 
recomendações sobre onde 
buscar o atendimento. Ela 
diz que os pacientes devem 
procurar a nova unidade 
para atendimento à covid 
em casos de sintomas gripais 
leves e que nos casos em que 
a pessoa apresente sintomas 
como desconforto respira-
tório ou febre persistente, a 
orientação é ir diretamente 
ao hospital - Pronto Atendi-
mento Municipal. A prefeita 
Ildete Gomes, afirma que o 
momento é crítico em todo 
o Estado e no país e que 
a prefeitura está somando 
forças para vencer a batalha 
contra o coronavírus e as sus 
consequências e recomenda 
que a população cumpra to-
dos os protocolos de saúde, 
evitando a contaminação.

d situação

em cabeceiras prefeito resolve
 anunciar medidas para 

conter o avanço da covid-19
“Tuta” reafirma que prefeitura está pronta para comprar vacinas 
assim que for possível, após as liberações do Ministério da Saúde 

O prefeito Everton Francis-
co de Matos/PDT o “Tuta”, em 
conjunto com vereadores e equipe 
da secretaria municipal de Saúde, 
anunciaram novo decreto com o 
objetivo de conter o avanço da co-
vid-19 em Cabeceiras. As medidas 
foram necessárias, avalia “Tuta”, 
diante do aumento assustador no 
número de casos no município. Ele 
explicou durante entrevista na Rádio 
Interativa FM que a secretaria de 
Saúde, com o apoio da Câmara de 
Dirigentes Lojistas/CDL, Guarda 

Municipal e câmara de vereadores, 
realizaram uma carreata de cons-
cientização diante do aumento de 
casos da doença. De acordo com os 
boletins epidemiológicos divulga-
dos, Cabeceiras chegou ao final de 
março com 239 casos confirmados 
e 11 óbitos, números considerados 
alarmantes para uma população de 
aproximadamente 12 mil habitantes. 
Segundo as autoridades do municí-
pio a carreata serviu de alerta para 
que a população, proprietários de 
comércio, trabalhadores e produ-

tores rurais, funcionalismo e todas 
as pessoas, sigam os protocolos 
sanitários usando máscara, álcool 
em gel ou álcool 70% e evitando 
aglomerações para que não sejam 
aplicadas restrições rígidas pelo exe-
cutivo municipal. Estão suspensas as 
atividades esportivas no município e 
não está descartada a adesão integral 
ao decreto estadual de revezamento 
14 por 14 dias se o quadro se agravar 
ainda mais. “Tuta” explica que se 
os casos de covid-19 não reduzirem 
novas medidas serão tomadas.

Dívida da 
Prefeitura de 

Posse chega a 
R$ 30 milhões

MP pede cassação do prefeito de Guarani 
de Goiás por fraude em pesquisa eleitoral 

d Herança

O prefeito de Posse, Hélder 
Silva Bonfim/Solidariedade, parti-
cipou no final de março de sessão 
extraordinária, realizada na câmara 
dos vereadores para prestação de 
contas da prefeitura. O prefeito 
levantou os principais tópicos que 
seriam abordados durante a presta-
ção de contas, mas coube a Flávio 
Bernardes, assessor contábil da 
prefeitura, a apresentação e o deta-
lhamento dos dados encontrados nas 
contas municipais. Flávio apresentou 
laudo técnico elaborado pela asses-
soria contábil, expondo de maneira 
minuciosa a real situação financeira 
do município.  Entre as muitas infor-
mações reveladas para os vereadores 
e população o laudo apresentado pelo 
prefeito e sua equipe, mostra que o 
município de Posse, conta hoje com 
uma dívida de aproximadamente 
30 milhões de reais, herdada pelas 
administrações anteriores. Segundo 
Hélder Bonfim o documento emitido 
com o estudo aprofundado das contas 
municipais será encaminhado para 
as autoridades competentes, em 
especial ao Ministério Publico a fim 
de responsabilizar os autores das 
irregularidades encontradas.

d comProvação

O prefeito de Guarani de Goiás, 
Janézio Pereira/MDB, e seu vice, 
Luiz Antônio/PTB, respondem na 
Justiça Eleitoral a ação proposta pelo 
Ministério Público Eleitoral. A ação 
é por abuso de poder econômico. 
Segundo o MP, o prefeito e o vice, na 
campanha eleitoral do ano passado, 
fizeram uso de pesquisa fraudulenta. 
A fraude chegou a ser alvo de uma 
operação da polícia civil chamada 
“Operação Leão de Neméia” e que 
visava desarticular grupo suspeito 
de produzir e divulgar pesquisas 
eleitorais fraudulentas em todo o Es-
tado de Goiás nas eleições de 2020. 
Ainda de acordo com a promotoria, 
a empresa investigada IPOP – Ci-
dades e Negócios, foi a responsável 
por divulgar diversas pesquisas 
fraudulentas. No caso de Guarani 
de Goiás, o promotor Bernardo 
Monteiro, diz que a empresa pro-
duziu para Janézio e Luiz Antônio 
pesquisa indicando que eles tinham 
62,1% de aprovação contra 24,8% 
do segundo colocado, com nível de 
confiança em 95% e margem de erro 
de aproximadamente 5%. A pesquisa 

foi divulgada no “jornal Cidades & 
Negócios” e circulou pela cidade. O 
promotor diz ainda que ao registrar 
a pesquisa no Tribunal Superior 
Eleitoral, a empresa IPOP informou 
que ela mesma foi a “contratante”, a 
“pagante do trabalho”, e que o valor 

foi de R$2.000. Na busca e apreen-
são realizada pela operação, o MP 
obteve no computador da empresa 
uma planilha informando a pessoa 
que contratou a pesquisa – Janézio 
Pereira – e o valor que pagou - 1ª à 
vista e dois cheques pré-datados de 
R$ 5.000,00 - superando e muito o 
informado”. A pesquisa contratada 
não foi declarada na prestação de 
contas dos candidatos, representando 
o dolo de omitir a informação à Jus-
tiça e evidenciando o abuso do poder 
econômico com o pleito eleitoral de 
Guarani, onde venceram com uma 
diferença de 619 votos. O MP pede 
que seja julgada procedente a inves-
tigação, impondo a Janézio Pereira 
e seu vice, como inelegíveis pelo 
prazo de 8 anos, além da cassação do 
registro e diploma dos dois. 

“Tuta”. Prefeito reserva recursos para comporá de vacinas Servidores e população pedem proteção divina

Prefeita, vereadores e servidores na atenção

Autoridades se unem contra o momento difícil

Ildete Gomes. Investimentos importantes

Equipamentos e estrutura que salvam vidas

O momento pede a união de todos

Unidade hospitalar está pronto para receber

Janézio e o vice. Problemas

Hélder. Explicações na câmara
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d  enfrentamento

são João d`aliança investe em 
atendimento emergencial contra a covid-19

Em São João d`Aliança prefeitura inaugura Creas e
promove campanha para arrecadar alimentos com

entrega de “kit merenda” para alunos da rede pública 

Em 2021 setor funerário só cresce diante 
do grande número de mortes 

Aguardando vacina 
deitado na rede 

Moradora de Posse
realiza transplante renal e   
comemora renascimento 

d  traGédia

Os cemitérios de Goiás, es-
timam um aumento de até 60% 
de enterros com o agravamento 
da pandemia e os recordes de 
números diários de mortes. A es-
timativa é da Associação Brasi-
leira de Empresas e Diretores do 
Setor Funerário/Abredif, que re-
comendou às funerárias de todo 
o país para suspender férias de 
funcionários. Em alguns muni-
cípios há cemitérios em que não 
há mais espaço. “No Estado do 
Ceará, algumas cidades chega-
ram a um ponto em que não tem 
mais onde enterrar ninguém”, 
conta Raimundo Ercílio Mo-
reira, presidente da Associação 
Filantrópica do Cemitério Santa 
Rita em Crateús. A situação do 
cemitério do município cearense 
é semelhante em diversos pontos 
de Goiás e Brasil. Com o agra-
vamento da pandemia e a quebra 
constante de recordes de mortes 
em decorrência da covid-19, o 
setor funerário teme o futuro. 
Em Formosa, com três cemité-
rios públicos e um particular a 
situação não é das melhores, já 

que no particular, sepultamentos 
só para proprietários de terrenos 
e nos públicos o Central, está 
impossibilitado de receber cor-
pos de quem não possui cova 
ou túmulo. No Cemitério da 
Formosinha a lotação começa 
a preocupar e o único que ainda 
disponibiliza vagas públicas é o 
Cruz das Almas, na saída para 
Planaltina de Goiás, mas que 
também já dá sinais de alerta 
com necessidade de ampliação 
de sua área. 

CAPITAL - O Brasil, desde 
o início de março é o país com 
mais mortes diárias pelo novo 
coronavírus no mundo e as pre-
visões de pesquisadores para o 
mês de abril não são boas. A cena 
de filas de carros de funerárias na 
porta de cemitérios em Goiânia 
para enterrar vítimas da covid já 
se tornou normal. Há dias que se 
pode contar até 15 veículos do 
lado de fora e  vários outros no 
interior de cemitérios. Em alguns 
como o Cemitério Municipal 
Vale da Paz, é preciso abrir mais 
covas quase que diariamente. 

d  suPeração

Adriana Maria Dourado, 32 
anos, diz que deixou de sofrer 
com a hemodiálise.  Ela conta 
que era uma das pessoas que 
precisava passar pelas seções 
de hemodiálise e pelo transtor-
no de se locomover três vezes 
por semana até Formosa para o 
tratamento. Segundo ela, mes-
mo com todas as dificuldades 
e até humilhação, em nenhum 
momento desanimou diante 
da situação. Adriana hoje se 
volta para os companheiros 
de tratamento e apela para que 
não desistam e que corram 
atrás de um doador. Ela expli-
ca que o rins que funciona no 
seu organismo, foi doado pela 
família de um rapaz de 23 anos 
e que sempre teve fé de que iria 
conseguir realizar o transplan-
te, apesar de ouvir de muitos 
que isso seria impossível. Ela 
explica também que nos dias 
que se seguiram a cirurgia no 

Hospital das Forças Armadas 
em Brasília, ficou fragilizada 
física e emocionalmente, mas 
que com o tempo, se estabilizou 
e se sentiu protegida pelo pro-
fissionalismo e humanização 
da equipe médica. Conta ainda 
que teve amparo e cuidados 
essenciais da enfermagem e 
apoio psicológico.  

d  Prioridade

Em Campos Belos a popu-
lação depois de ver um grande 
número de pessoas contamina-
das e de várias mortes causadas 
pela covid-19, tentam a todo 
custo ter aceso as vacinas. Um 
homem de 65 anos, apto a rece-
ber a primeira dose, protagoni-
zou situação inusitada ao saber 
que a vacinação para sua faixa 
etária de idade seria disponibi-
lizada. Ao tomar uma decisão 
inesperada, resolveu chegar no 
posto de vacinação um dia antes 
do início das aplicações. Ele foi 
para o local, faltando mais de 
24 horas e armou uma rede na 
frente da unidade de saúde. A 

intenção segundo o homem foi 
ser o primeiro da fila. Assim, 
parou sua Kombi no local e 
montou a espera. Os anúncios 
de vacinação em Campos Belos 
tem causado grande corrida aos 
postos e a formação de filas é 
inevitável, tanto de pessoas, 
como de carros. Esses tumul-
tos têm gerado até confusão, 
uma vez que alguns pessoas 
deixam seus carros nas filas e 
vão para suas casas dormirem, 
regressando no outro dia. Ido-
sos e seus familiares que não 
possuem carro e chegam na 
fila no dia seguinte se sentem 
prejudicados.

d  assistência

A prefeitura desenvolve 
mais uma “Campanha de Arreca-
dação de Alimentos”, que segun-
do a prefeita Débora Domingues, 
tem a finalidade de atender as 
famílias mais necessitadas do 
município. Ela afirma que as 
doações, pequenas ou grandes 
são importantes para o auxílio 
de pessoas e agradece aos muitos 
amigos, citando vários, como Sil-
vio Ribas, da Fazenda Sossego; 
família Isoton; ADJ Sementes, 
todos empresários e comercian-
tes locais e também aos doadores 
anônimos, que estão engajados 
na campanha e ajudando a pre-
feitura a ajudar com a doação de 
alimentos.  A prefeita lembra que 

as doações podem ser feitas na 
secretaria de Assistência Social, 
ou pelo telefone: 62 98595-7877. 

URGÊNCIA - A pandemia 
e as dificuldades com perdas de 
empregos, queda da economia 
e entre outros impedimentos 
a suspensão das aulas na rede 
pública de ensino dificulta a vida 
de uma grande parcela da popu-
lação. No caso dos estudantes, 
explica Débora, a suspensão das 
aulas presenciais representa mais 
do que o atraso do ano letivo, 
“há quem precise lidar também 
com a fome devido à ausência 
da merenda”. Nesse cenário, a 
prefeitura, através da secretaria 
de Educação, promove a distri-
buição do “kit merenda” escolar. 
A ação busca suprir as refeições 

feitas nas unidades escolares 
que estão com as atividades 
suspensas devido a circulação do 
coronavírus. Ao todo, aproxima-
damente 900 estudantes deverão 
ser contemplados.

ATENDIMENTO – outro 

benefício entregue à população 
em março foi o Centro de Refe-
rência Especializado de Assistên-
cia Social/Creas Otávio Tavares 
do Carmo. Com espaço amplo, 
moderno e bem estruturado, 
serve de local para o aprimora-
mento de políticas públicas na 
área social. A prefeita, durante a 
inauguração lembrou o trabalho 
da vereadora Maria da Conceição 
Batista de Araújo, que deu iní-
cio a obra, enquanto secretária. 
Débora, agradeceu também a 
todos os vereadores, delegada de 
Polícia Civil, Barbara Buttini, a 
secretária Lílian Ferreira e ainda 
a toda a equipe da Assistência 
Social do município pelos exce-
lentes serviços prestados.  

A prefei ta  Débora 
Domingues Car-
valhêdo Barros, 

apresentou no final de março 
uma das melhores estruturas 
hospitalares da região para 
o tratamento emergencial da 
covid, afirmando que diante 
das dificuldades com falta de 
leitos de UTI para pacientes 

em estado grave a Prefeitura 
de São João d`Aliança corre 
contra o tempo para cuidar das 
pessoas vitimadas pela doença. 
Débora entregou mais um leito 
de retaguarda para pacientes em 
estado crítico em sala estrutu-
rada com respirador mecânico, 
bomba de infusão, monitor 
multiparamétrico, carrinho 

de parada com cardioversor, 
oxigênio e medicação de intu-
bação. Ela destaca que todos 
os equipamentos adquiridos 
e disponíveis se somam aos 
esforços de toda a área técnica 
das equipes de saúde, que está 
qualificada e demostrando dedi-
cação durante as 24 horas do dia 
no salvamento de vidas. 

EXPLICAÇÃO – Quanto 
as comparações sobre o número 
de óbitos decorrentes da covid, 
entre São João d`Aliança e 
outros municípios da região 
a prefeita esclarece que sua 
administração tem feito tudo o 
que está ao alcance, com hos-
pital equipado e profissionais 
desenvolvendo um trabalho de 

excelência.  Ela explica que as 
pessoas são inseridas no bole-
tim epidemiológico de acordo 
com o endereço que está cadas-
trado no cartão do SUS, que por 
muitas vezes está desatualizado.  
A cidade por ter sua economia 
voltada para o agronegócio, 
atividade considerada essencial, 
recebe um grande número de 
pessoas de fora. Por outro lado, 
explica a prefeita, o setor de 
saúde municipal está fazendo 
testagem em todos que foram 
notificados e monitorando quem 
teve contato com pessoas com 
casos confirmados, o que au-
menta o número de suspeitos. 

TRABALHO – Débora 
Domingues, afirma ainda que 
todos os envolvidos no aten-
dimento e tratamento estão lu-
tando com todas as forças. “São 
profissionais de saúde exaustos, 
trabalhando dia e noite. Fiscais 
que não param um segundo na 
tentativa de orientar e coibir 
pessoas que não obedecem as 
normas de biossegurança” diz. 
A prefeita lembra que infeliz-
mente ainda existem pessoas 
que insistem em desobedecer 
as orientações e os decretos e 
destaca que todos têm respon-
sabilidades e obrigações com 
a própria vida e a do próximo. 

Sala equipa e pronta para o atendimento

Prefeita e secretária. Ações em conjunto

Inauguração de um novo espaço de atendimento 
Alimento para distribuição. 

Alunos e famílias 

Cena inusitada por conta da necessidade 

Equipe unida e em sintonia com o beneficioParcerias importantes no dia-a-dia

Cemitério Central em Formosa. Lotação 

Fila de carros com corpos 

Ex-paciente das clínicas de 
hemodiálise
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d seGurança

EDITAL DE COMUNICAÇÃO 
7 LM Empreendimentos Imobiliários LTDA, CNPJ: 

12.655.348/0001-04 torna público que RECEBEU da Secreta-
ria Municipal do Meio Ambiente de Formosa, Goiás - SEMMA, 
a Licença Ambiental Simplificada- LAS de n° 10/02.2021 para 
Condomínio Vila das Tulipas, situado à Via 04, Lote 1, cháca-
ra 88, Setor Chácaras Abreu, na cidade de Formosa, Goiás. 
O Empreendimento não se enquadra na resolução CONAMA 
006/1986, que dispõe sobre o Impacto Ambiental.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO III
7 LM Empreendimentos Imobiliários LTDA, CNPJ: 

12.655.348/0001-04 torna público que RECEBEU da Secreta-
ria Municipal do Meio Ambiente de Formosa, Goiás - SEMMA, 
a Licença Ambiental Simplificada- LAS de nº 13/03.2021 para 
Condomínio Aurium Home situado à Via 08, Lote 1, chácara 
163, Chácaras Sul Setor, na cidade de Formosa, Goiás. O 
Empreendimento não se enquadra na resolução CONAMA 
006/1986, que dispõe sobre o Impacto Ambiental.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO 
7 LM Empreendimentos Imobiliários LTDA, CNPJ: 

12.655.348/0001-04 torna público que RECEBEU da Secre-
taria Municipal do Meio Ambiente de Formosa, Goiás - SEM-
MA, a Licença Ambiental Simplificada- LAS de n° 11/02.2021 
para Condomínio Vila das Orquídeas, situado à Via 03, Lote 
1, chácara 69, Setor Chácaras Abreu, na cidade de Formo-
sa, Goiás. O Empreendimento não se enquadra na resolução 
CONAMA 006/1986, que dispõe sobre o Impacto Ambiental.

AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇAS: 
PRÉVIA/INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO

CERRADÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁ-
RIOS EIRELI – CNPJ nº 27.409.729/0001-72, torna público 
que requereu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
Formosa-Goiás, as licenças: Ambiental Previa, Ambiental de 
Instalação e Ambiental de Funcionamento, para as atividades 
de FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS E CO-
MÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, no endereço: 
Avenida Maestro João Luiz do Espírito Santo,1100, quadra 
08, lote 07, Parque Laguna II – Formosa/GO.

AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENÇAS:
PRÉVIA/INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO

CERRADÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁ-
RIOS EIRELI – CNPJ nº 27.409.729/0001-72, torna públi-
co que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambien-
te de Formosa-Goiás, as licenças: Ambiental Previa (nº 
07/02.2021); Ambiental de Instalação (nº 08/02.2021) e Am-
biental de Funcionamento (nº 09/02.2021), para as atividades 
de FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS E CO-
MÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, no endereço: 
Avenida Maestro João Luiz do Espírito Santo,1100, quadra 
08, lote 07, Parque Laguna II – Formosa/GO. 

Polícia prende quadrilha do df e Go que 
roubava fazendas no oeste da Bahia

Campos Belos continua 
vendendo a gasolina 
mais cara do Estado 
Em março valor do litro chegou 

a quase sete reais 

A força do agronegócio goiano

d carestia

Apesar da queda no preço 
do combustível no final de 
março, postos de combustíveis 
da cidade ainda vendem a 

EDITAL DE 
COMUNICAÇÃO

CRISTIANO GOMES 
DO NASCIMENTO, inscrito 
no CPF:182.963.866-15 
torna público que requereu 
a Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente de Formo-
sa, as Licenças Previa e 
de Instalação, para ati-
vidade de Loteamento / 
Parcelamento do Solo de 
área “55248,00 m²” loca-
lizado na Rua A, Glebas 
ou Zn.A, Pasto Grande, 
FORMOSA - GO.

gasolina mais cara de Goiás, 
hoje em torno de R$ 6,30. Na 
primeira quinzena de março 
o preço da gasolina comum 
chegou a quase R$ 7 por litro 
em alguns postos da cidade. 
Munícipio mais distante da 
capital do Estado, 610 quilô-
metros, Campos Belos sempre 
apresentou o preço mais ele-
vado de combustíveis de toda 
a região Nordeste do Estado, 
mas em 2021, bate recordes 
de preços altos, levando a 
população a reclamar e pedir 
providências com relação as 
denúncias de que na cidade 
estaria acontecendo um acordo 
entre donos de postes para ta-
belar os valores, situação que 
caracteriza crime de formação 
de cartel.

d artiGo

* Giovana Araújo e Ray Souza

O agronegócio goiano mostrou força e resiliência ao longo do 
último ano, mesmo diante das adversidades trazidas pela covid-19. 
O Valor Bruto da Produção Agropecuária /VBP em Goiás atingiu 
um novo recorde no ano passado, de R$ 72,5 bilhões, acumu-
lando um crescimento de 18,7% em relação a 2019, de acordo 
com levantamento feito pelo Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento/Mapa. As lavouras goianas apresentaram fatu-
ramento de R$ 48,8 bilhões, um aumento de 23,8% em relação 
ao mesmo. A soja representa 50% dessa receita. Já a pecuária 
apresentou faturamento de R$ 23,7 bilhões, um crescimento de 
9,3%. Nas culturas da soja e do milho, o Estado encontra-se em 
terceiro lugar nacional em termos de VBP. A força do agronegócio 
goiano e a relevância da geração da renda para a economia goiania 
também podem ser medidas pelas exportações. O agronegócio 
em Goiás foi responsável por venda para o exterior na ordem de 
seis bilhões de dólares no ano passado, cerca de 78,1% do total 
comercializado no Estado, de acordo com os dados do Ministério 
da Economia, por meio do Comex Stat, e analisados pela gerência 
de inteligência de mercado da secretária de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. Dentre os destaques está o complexo 
de soja, que foi responsável por 52% das exportações no setor, 
somando mais de três bilhões de dólares. Vale também destacar 
o crescimento nas exportações da carne bovina de Goiás que re-
gistrou mais de um bilhão de dólares, representando 19% de tudo 
foi exportado pelo Estado. O agronegócio goiano mostrou que há 
caminhos para manter-se em crescimento perante a instabilidade 
econômica que tem caracterizado o ambiente de negócios no país 
ao longo da pandemia. Existe um enorme potencial para contínua 
expansão econômica do setor, consolidando Goiás não apenas 
como um dos principais polos da produção agrícola e pecuária do 
país, mas também como um importante polo agroindustrial com 
destaque para os segmentos de carnes e biocombustíveis a base 
de cana-de-açúcar e milho.

*Giovana Araújo é sócia-líder em agronegócio da KPMG e Ray 
Souza é sócio-líder de mercados regionais da KPMG no Brasil.

Deflagrada no final de mar-
ço a primeira fase da “Operação 
Blackout”, com o objetivo de 
reprimir furtos e roubos em 
fazendas na região baiana, 
fronteira com Goiás.  Estavam 
na mira dos criminosos trans-
formadores de energia, fios 
de cobre, grãos, defensivos, 
maquinas e veículos. Confor-
me registros de ocorrências, 
policiais conseguiram identifi-
car e localizar os membros da 
organização criminosa e feito 
o deslocamento ao Distrito Fe-
deral com a missão de prender 
os acusados, já que todos os in-

tegrantes identificados residem 
no Distrito Federal e cidades 
goianas do Entono de Brasília. 
Uma equipe de investigadores 
de Luís Eduardo Magalhães 
fez contato com policiais civis 
do DF para que auxiliassem nas 
ações de identificar os endere-
ços dos suspeitos, para que a 
Justiça emitisse as ordens de 
prisão. Com a identificação dos 
envolvidos e locais onde pode-
riam ser encontrados e com os 
mandados, numa ação conjunta 
entre as policias da Bahia, Goiás 
e DF foi dado início as prisões 
de cinco pessoas.

Sistemas elétricos na mira de ladrões

Preços altos e dificuldades para comprar 
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d decisão

estão prorrogados prazos de taxas e 
serviços de trânsito em Goiás 

Feirantes de Formosa se organizam para vender produtos 

Estão suspensos os cortes de energia para 
goianos de baixa renda por 3 meses

Saneago afirma que mantém 
suspenso o corte de água de 

quem está inscrito no programa 
Residencial Social

Medidas foram determinadas pelo Conselho Nacional de Trânsito/Contran e valem 
para multas aplicadas, condutores habilitados e veículos registrados no Estado

A portaria que dispõe sobre 
os prazos de processos e 
de procedimentos de trân-

sito no Estado de Goiás, tem o objetivo 
de reduzir os impactos da pandemia 
da covid-19 e valem em todo o país 
para todos os condutores habilitados, 
veículos registrados nos estados e 
infrações de trânsito ou rodoviário. O 
Contran atende a todas as 27 unidades 
da federação que necessitarem da 
prorrogação dos prazos em conjunto 
com os departamentos de trânsito/
Detran para que se reduza os efeitos 
da pandemia, afirma o diretor-geral do 
Departamento Nacional de Trânsito/
Denatran e presidente do Contran, Fre-
derico Carneiro. Com os documentos, 
os prazos ficam prorrogados por tempo 
indeterminado, podendo ser revogados 
pelo governo estadual, dependendo da 
evolução do combate à pandemia. “É 
importante frisar que cada órgão terá 

o direito de solicitar o adiamento e 
da retomada dos prazos, dando maior 
autonomia para cada um deles, de 
acordo com a necessidade”, disse.

GOIÁS - FICAM PRORRO-
GADOS POR TEMPO INDETER-
MINADO:

1. Data final para apresentação 
de defesa prévia e de indicação do 

condutor infrator encerrada desde 17 
de março de 2021, para as notifica-
ções de autuação já enviadas;

2. Data final para apresentação 
de recurso encerrada desde 17 de 
março de 2021, para as notificações 
de penalidade expedidas;

3. Data final para apresentação 
de recurso em processos de suspensão 

do direito de dirigir e de cassação do 
documento de habilitação encerrada 
desde 17 de março de 2021;

4. Prazo para renovação das 
Carteiras Nacionais de Habilitação e 
das Autorizações para Conduzir Ci-
clomotor vencidas desde 1º de março 
de 2020 e com vencimento a partir da 
data da publicação da portaria;

5. Prazo de validade das ACC, 
Permissão para Dirigir e CNH ven-
cidas desde 1º de março de 2020 e 
com vencimento a partir da data de 
publicação da portaria do Contran para 
fins de fiscalização;

6. Prazo para registro e licen-
ciamento de veículo novo adquirido 
desde 02 de março de 2021;

7. Prazo para o proprietário 
adotar as providências necessárias à 
efetivação de transferência de proprie-
dade de veículo adquirido desde 12 de 
fevereiro de 2021.

d alternativa

Com a dificuldade da pandemia 
e seus impedimentos sanitários, 
produtores e comerciantes disponi-
bilizam seus contatos telefônicos, 
oferecendo ainda a entrega dos 
produtos. Diante às dificuldades 
decorrentes da pandemia da co-
vid-19, comerciantes e feirantes de 
Formosa, criaram durante os 28 dias 
de paralização, quando ficaram sem 

poder vender na tradicional feira 
de domingo, também paralisada, 
seus produtos durante a vigência do 
decreto de fechamento do comércio. 
Através de uma lista com números 
de telefone, por meio do aplicativo 
WhatsApp, é possível entrar em 
contato, adquirir os itens e combi-
nar a entrega. São inúmeros itens 
comercializados, com destaque para 

os hortifrutigranjeiros, consumidos 
pela população e responsável pela 
renda de várias famílias rurais, na 
sua maioria pequenos produtores. 

Um dos organizadores da iniciativa, 
explica que essa forma de trabalhar é 
relevante e possibilita a continuidade 
da comercialização destes produtos, 
evita o desabastecimento e propor-
ciona a manutenção da renda destas 
famílias.

d consumo

A Enel no entanto esclarece que suspensão do corte não 
significa o perdão da dívida e nem a isenção da cobrança

A empresa considerou como 
um “quadro de agravamento da 
pandemia”, para suspender o corte 
de fornecimento de energia por 
inadimplência para consumidores 
de baixa renda de Goiás. A medida 
vale por três meses, vigorando até 
o dia 30 de junho. A distribuidora 
também suspendeu o corte de energia 
de serviços de atendimento médicos 
e hospitalares e de infraestrutura 
relacionada à vacinação. O benefício 
de suspensão do corte por falta de pa-
gamento é restrito somente a famílias 
de baixa renda. A Enel destaca que o 
benefício da tarifa social baixa renda, 
será mantido apenas para os clientes 
cadastrados e que de fato atendam 
aos critérios previstos na legislação e 
na regulação da Aneel para obtenção 
do benefício. 

NEGOCIAÇÃO - A empresa 

informou também que a suspensão 
temporária do corte para clientes 
cadastrados na tarifa social baixa 
renda e para eletrodependentes “não 
significa isenção da cobrança pelo 
consumo”. “A Enel Brasil reitera 
ainda a importância de que os consu-

d aBastecimento

midores com condições de manter as 
contas em dia continuem realizando 
os pagamentos para evitar acumular 
débitos”, concluiu. Para viabilizar 
a negociação de pendências, a Enel 
disponibilizou aos consumidores 
opções de parcelamentos de contas 
em atraso. Em Goiás, conforme a 
distribuidora, os clientes podem 
parcelar em até sete vezes conforme 
regra vigente, com uma entrada de 
15% do valor da dívida.

A Empresa Saneamento de 
Goiás/Saneago mantém a suspen-
são do corte do fornecimento de 
água por falta de pagamento de 
famílias cadastradas no programa 
Residencial Social. O benefício é 
concedido devido à crise econômica 
causada pela pandemia. Segundo a 
empresa a medida teve início em 
março de 2020, quando foram adotas 

os primeiros isolamentos e segue 
sem previsão de término diante do 
cenário crítico da doença em todo 
o Estado. A Saneago informa ainda 
que um estudo técnico está sendo 
feito para ampliar o número de fa-
mílias beneficiadas pela suspensão 
de cortes, além das que integram o 
Residencial Social. Novas inscrições 
no programa estão suspensas.

 Veículos e proprietários com o certo alívio nas contas 

Feira de Formosa. Alternativas 

Alívio para o pagamento, sem suspensão

 Contas de água também suspensas 
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O Parque Nacional da Chapada 
dos Veadeiros, em Alto Paraíso 
de Goiás, volta a ser fechado para 
visitação, obedecendo o rodizio 
de 14 dias aberto e 14 fechado. O 
município, passou a seguir o decreto 
estadual que determina medidas 
para conter o avanço dos casos 
de covid-19. A Prefeitura de Alto 
Paraíso aderiu às normas estaduais 
e publicou decreto de restrições.  
No ano passado, o parque chegou a 

ser fechado para 
visitação no mês 
de março e só 
foi reaberto em 
agosto, após um 
novo decreto da 
prefeitura que 
au tor izava  o 
funcionamen-
to de hotéis, 
bares e o turis-
mo. Segundo o 
Instituto Chi-
co Mendes de 
Conservação da 
Biodiversidade, 

que administra o 
local, nos perí-

odos de funcionamento o parque 
manterá os cuidados para evitar a 
disseminação do coronavírus como 
abrir espaço nas trilhas entre outros 
grupos de pessoas, mantendo o dis-
tanciamento seguro; uso obrigatório 
de máscara nos espaços internos e 
a recomendação do uso nas trilhas; 
controle de visitantes; disponibi-
lização de álcool gel e aferição de 
temperatura.

d caridade

cestas básicas para famílias kalunga em cavalcante

Parque da Chapada dos Veadeiros volta a ser fechado 
por decreto para evitar o avanço da covid

Eleito o melhor parque do Brasil e o 25º do mundo, local tem visitas suspensas e 
está novamente inserido no decreto de restrições do governo estadual. Parque da 

chapada, chegou a ficar cinco meses fechado em 2020.

Iniciativa promovida pela 
Legião da Boa Vontade/
LBV deu início à entrega 

de cestas básicas, kits de higiene e 
limpeza e frascos de álcool em gel a 
comunidades Kalunga do município 
de Cavalcante. As doações foram 
arrecadadas por meio da campanha 
“SOS Calamidades”, que ajuda pes-
soas em situação de risco alimentar 
por conta da pandemia de covid-19. 
A primeira etapa de entrega das doa-
ções ocorreu na comunidade Vão de 
Almas, uma região de difícil acesso, 
localizada em meio às serras. Para 
chegar ao local é preciso percorrer 
estradas ruins e atravessar rios sem 
pontes em veículos com tração nas 
quatro rodas. Apesar da dificuldade, 

dnecessidade

o grupo entregou os alimentos a 
famílias como a de Dirani Francis-
co Maia, mãe de oito filhos e que 
adotou mais cinco sobrinhos após 
a morte de sua irmã. “Agradeço a 

boa vontade das pessoas que estão 
ajudando a gente, numa casa dessa 
aqui, cheia de crianças, ao todo, 
com meu pai, meu marido e meus 
netos, somos 17 pessoas, então 

esse alimento é um reforço, pois 
está tudo muito caro, e não estamos 
conseguindo vender nada, e o que a 
gente colhe na roça é para o nosso 
sustento.

 Mae de família sendo beneficiada Voluntários na entrega das cestas

Atrativos fechados

 Paisagens da rodovia, sem visitas 


