
O município de Flores de 
Goiás, com vasta área e uma das 
maiores populações rurais do 
Estado, até o ano passado, não 
conseguia atender as demandas 
de recuperação de estradas e de 
problemas viários até mesmo 

na zona urbana. A nova ad-
ministração, com a eleição do 
prefeito Altran Avelar/DEM, 
nos primeiros meses de 2021, 
passou a focar em estrutura e 
na melhoria das condições de 
trafegabilidade. 

A empresa que faz a linha entre Formosa e Brasília, com seus 
ônibus amarelos é acusada por autoridades, ex-funcionários e 
usuários. A situação se agravou no início de maio, com o incên-
dio em um dos carros na rodoviária do Plano Piloto, após sair de 
Formosa. Segundo o motorista, entre as causas do fogo, está a 
falta de manutenção veicular. Acusada de outras anomalias, como 
documentação irregular dos ônibus e questões trabalhistas a viação 
evita a fiscalização da PRF, próximo ao posto de combustíveis São 
Roque na BR-020. 
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Desde fevereiro de 2020 são 7.951 vítimas 
da Covid em Formosa com 170 mortes

Em Formosa a Covid-19, 
continua assustando e fazendo 
vítimas. As ações da prefeitura 
e dos governos estadual e Fe-
deral continuam. A secretaria 
municipal de Saúde e o núcleo 
de vigilância epidemiológica, 
têm divulgado diariamente 

dados das avaliações de risco 
que em 16 de maio, dia do fe-
chamento dessa edição, era de: 
7.951 casos confirmados, altas 
de casos curados confirmados, 
4.470 e óbitos confirmados 
170. 

Duplicação da BR-020 em andamento

Ônibus da Viação Espírito 
Santo Formosa/Brasília 

pega fogo na 
Rodoviária do Plano

Empresa é acusada de uma série de
irregularidades e mesmo assim continua
operando e transportando passageiros 

n DEFICIÊNCIA

Distrito do JK também terá rodovia duplicada 
O DNIT, segue com as 

obras de melhorias na tra-
vessia urbana da rodovia BR-
020 em Formosa. As equipes 
realizam a implantação de 
interseções com viadutos, que 
estão na fase de execução dos 
pilares, vigas e lajes.  Os ser-
viços também contemplam a 
construção de vias marginais 

Alvorada e Simolândia 
de cara nova com a

construção de pista dupla 

No dia 12 de maio foi 
realizada a cerimônia de lança-
mento das obras de adequação 
e duplicação das travessias 
urbanas de Alvorada do Norte 
e Simolândia. O evento contou 
com as presenças do deputado 
federal, Adriano do Baldy, do 

superintendente regional do 
DNIT, Volnei de Freitas, do de-
putado estadual Iso Moreira, as 
prefeitas de Alvorada, Iolanda; 
Ildete Gomes, de Simolândia 
e Ana Paula Dourado, Buriti-
nópolis. 

Flores começa a mudar com ações de 
infraestrutura na cidade e zona rural

Rebaixado: Diretoria 
do Formosa Esporte 

sob suspeitas 
A eleição para a presidência do Bosque Formosa Esporte 

Clube aconteceu em dezembro de 2020, apenas para registrar a 
vitória da chapa única encabeça por Marcelo Lucas Ribeiro, que 
deu início a pior campanha da história do “Tsunami do Cerrado” 
no “Candangão”. Rebaixado, diante dos resultados negativos, sua 
diretoria investigada, ainda enfrenta acusações de participação em 
esquemas de manipulação de resultados.

no trecho entre a divisa do 
DF com Goiás, da ponte do 
Córrego Santa Rita à balança 
rodoviária, no antigo posto 
da PRF. Em abril, foram lan-
çadas as obras de duplicação 
da mesma rodovia no Distrito 
do JK, que terá cerca de 2km 
de extensão. 
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Doações são ainda mais 
necessárias com 
a chegada do frio 

n AUXÍLIO

Pesquisas mostram que 
pessoas que ajudam os outros 
tornam-se realizadas e mais 
felizes. Mobilizações estão sen-
do feitas para atender famílias 
vulneráveis nesse período do 
ano em que a temperatura cai e 
o frio incomoda muito. Diante da 
pandemia e das últimas paraliza-

ções da economia com serviços, 
empresas paradas e fechadas e 
o agravamento da pobreza, a 
doação de cestas básicas ainda 
é uma ajuda importante. Com o 
frio a necessidade do momento, 
além da comida e de gêneros de 
higiene, são cobertores e agasa-
lhos que possam aquecer. 

n SUSPEITAS

Ala para atendimento dos casos na região

Sem fiscalização empresa faz o que quer

JK. Transformação com investimentos 

Prefeito e Caiado. Mesmo partido

Campanhas de doação e entrega de agasalhos 
As duas cidades recebem as obras de expansão 

MPDF e MPGO investigam acusações   
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Estrutura 
“Cidadão em Goiás vai viver em paz”, tem afirmado Caiado. 

Desde março desse ano a frota da Polícia Militar passa por 
renovação. Segundo o governador, seu governo pretende en-
tregar 2.689 viaturas, de forma gradativa, até o mês de julho. 
No Nordeste goiano, pelo menos uma cidade ainda continua 
sem polícia e sem viaturas fixas. Teresina de Goiás, com quase 
4 mil habitantes.  

Rondas 
A PM trabalha agora com viaturas novas dos modelos Re-

nault Duster, veículos que possuem cubículos para a garantia da 
segurança dos policiais, além de maior tecnologia e potência. 
Policiais estão sim bem estruturados e fazendo uma das melhores 
polícias ostensivas do país.   

Forças 

Dupla boa e operante. General de Brigada, Marcelo Gurgel 
do Amaral Silva e delegado regional, José Antônio (foto). Um 
comanda mais de 1500 militares estabelecidos no Forte Santa 
Barbara em Formosa, sede do grande Comando de Artilharia do 
Exército, subordinado ao Comando Militar do Planalto. O outro 
é o responsável administrativamente pela polícia judiciaria da 
região. Ninguém quer mexer com uma dupla dessa! 

Ultimato 
Pelo que parece todos os dinossauros da politica formosense 

estarão de fora da campanha de 2022. Os ex-deputados estad-
uais e o atual não fazem parte dos planos do eleitorado, cansado 
de tanto levar rasteira de político. 

Ultrapassagem 
A ausência de Ivan Ornelas, Heli Dourado, Mário Filho, Itamar 

Barreto, Ernesto Roller, e “Tião Caroço”, mostra que a porta está 
aberta para o surgimento de novos nomes e lideranças. 

Mistério 
Na verdade ainda não se sabe o que realmente prende o 

governador Ronaldo Caiado a Ernesto Roller, totalmente dispen-
sável dentro do Governo de Goiás. Ernesto que teve anunciada a 
sua demissão no final de 2020, conseguiu reverter e continua no 
governo, mesmo que de forma apagada e sem função definida.

Trairagem 
Para todos os ouvidos pela reportagem do jornal é um 

absurdo o atual deputado “Tião”, anunciar que irá apoiar para 
deputado estadual, no ano que vem, o nome de Issy Quinan. O 
escolhido é ex-prefeito de Vianópolis, município com menos de 
20 mil habitantes e que não tem ligação alguma com Formosa. 
A falta de respeito e consideração de “Tião” com formosenses 
que o elegerem em 2018 é algo que chama a atenção. 

Marca 
O fato é que tanto “Tião Caroço” como Ernesto Roller chegam 

ao final de suas carreiras políticas como os grandes traidores de 
Formosa. Ernesto por ter abandonado o munícipio, ter ido para 
Goiânia e nunca ter feito nada pela cidade onde nasceu. Já “Tião” 
considerado o deputado mais improdutivo da Assembleia de Goiás, 
por ter virado as costas e se refugiar do outro lado do Estado.  

Formiga 
Ninguém mais fala nada do pastor que quis se sobressair na 

política de Formosa usando a igreja, mesmo dizendo que não tem 
interesses políticos. Marcivon da Assembleia de Deus, foi para o 
rádio dar entrevista, ser usado e atacar o prefeito, sem entender 
que ele é praticamente insignificante no processo. 

Formigueiro 
No final ficou evidente que os ataques e o posicionamento 

do pastor e de seu pupilo, o atual vice-prefeito, Samir Issan, 
não passaram de artifícios para chamar a atenção da classe 
política e de parte da opinião pública. Issan, vice de Gustavo, 
continua sem uma sala na prefeitura e sem ambiente para 
conseguir estrutura. Na verdade o que ele quer é se sobres-
sair para se lançar candidato no ano que vem, mostrando um 
oportunismo arriscado.  

Enganação 
O Ministério Público em Formosa está investigado as legali-

dades e ilegalidades de loteamentos, venda de imóveis públicos 
para particulares e a criação de condomínios urbanos em zona 
rural e totalmente desestruturados. Principalmente, investiga a 
evasão fiscal ou o não pagamento do Imposto Predial e Territorial 
Urbano/IPTU por parte de empresas e proprietários de imóveis.

Lembranças 
O chamado “rolo”, aconteceu principalmente durante o 

mandato do ex-prefeito Itamar Barreto, que chegou a criar uma 
secretaria de Assuntos Fundiários. Essa secretaria, comandada 
do início ao fim por uma advogada da cidade, que teve sua casa 
revistada pela polícia e por promotores de Justiça, pelo que 
parece, era o foco de transferências e legalizações irregulares 
de imóveis públicos para as mãos de particulares. 

Rastros 
O Condomínio Diamond Ville, na saída Sul de Formosa, 

pomposo e envolto a irregularidades desde o início, também 
é alvo de investigação por ter sido beneficiado pela prefeitura 
na gestão do ex-prefeito Itamar. Ainda hoje esse condomínio, 
que se arrasta em meio a várias situações ilegais, é alvo de 
ações e processos judiciais movidos por quem teve a coragem 
de comprar um dos seus terrenos. 

Invisível 
O MP quer saber por exemplo, de que forma foram feitos 

os acordos e as liberações para que o Diamond Ville avançasse 
para a fase de vender terrenos, passando a captar vítimas com 
as propagandas enganosas. Sem autorização para a instalação 
de água e energia elétrica até hoje, esse condomínio não consta 
na planta de valores imobiliários do munícipio.

Planilha 
Na planta de valores imobiliários de Formosa, estão os 

preços do metro quadrado de todas as ruas, setores, bairros e 
empreendimentos, menos o condomínio chic na saída para Bra-
sília, com sua ostentosa fachada. O Diamond, desde o começo 
sempre esteve envolto em dúvidas e suspeitas.   

Orientação  
O que as autoridades sanitárias de Formosa têm orientado 

é que as pessoas se atentem para o que está escrito no cartão 
de vacina. Quem já tomou a primeira dose da vacina contra 
Covid – 19 é muito importante que tome a segunda. O dia de 
tomar está no cartão de vacina. Enquanto isso a Polícia Civil, 
segue investigando quem furou e quem não furou a fila de 
vacinação. 

Cronograma 
A partir de maio a Prefeitura de Formosa irá vacinar as pes-

soas abaixo de 60 anos portadoras de comorbidades (pessoa 
que apresenta, ao mesmo tempo, mais de uma doença). Esse 
tipo de vacinação, deverá acontecer até se chegar aos 18 anos, 
respeitando ordem decrescente de idade. Para ai sim, voltar 
às pessoas com 59 e descendo. Ou seja, homens e mulheres 
com 59 anos ou menos, precisarão esperar que aqueles com 
doenças como renal crônica, por exemplo sejam vacinados. 

Direito 
São doenças consideradas como fator de risco para a co-

vid-19:  cardiovasculares, insuficiência cardíaca, cor-pulmonale 
e hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndrome 
coronariana, valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias, 
doença da aorta, dos grandes vasos e fístolas arteriovenosas, 
arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas no adulto, próteses 
valvares e dispositivos cardíacos implantados, diabete mellitus, 
pneumopatias crônicas graves, hipertensão, doença cerebro-
vascular e renal crônica, imunossuprimidos, anemia falciforme, 
obesidade mórbida, cirrose hepática e HIV.

Necessidade 
Sem conhecimento da história legislativa de Formosa, 

vereadores recém antigos e os atuais, não sabem por exemplo 
que a lei orgânica do município, teve a sua última atualização 
em 2001. Ou seja, há 20 anos atrás. O que isso acarreta? 
Desatualizações e incorreções no dia-a-dia das pessoas e até 
mesmo do Poder Público que tem sua legislação defasada e 
fora da realidade.

Insuficiência 
Com mais de 60 dias fechada para a população, a Câmara 

de Formosa reduziu em quase 80% o espaço da biblioteca 
virtual, instalada no prédio é um dos únicos benefícios reais 
que o Legislativo formosense proporciona à comunidade. Com 
mais de R$ 700 mil reais de dinheiro público por mês, a Câmara 
de Formosa, continua longe dos reais interesses do cidadão.  

Exclusivo 
Mais rolos na Câmara de Formosa. Dois novos escândalos 

vão abalar o já enfraquecido Poder Legislativo de Formosa. 
Processos na Justiça do Estado e inquérito na Polícia Federal, 
irão colocar dois vereadores formosenses reeleitos na mira de 
juízes e promotores. Os suplentes, no caso de afastamento ou 
perda de mandato são os ex-vereadores do Podemos, “Miro 
Bike” e Bruno Araújo, que assumiriam. 

Significância 
Os três distritos de Formosa, totalizam 4.297 votos, dis-

tribuídos assim: Bezerra,1.942; JK, 979 e Santa Rosa, 1.376 
eleitores. É bem mais do que vários munícipios da região e do 
Estado. Mesmo assim a representatividade ainda continua nas 
mãos de quem de fato não representa e por isso as pessoas 
destes três locais continuam enfrentado os mesmos problemas 
de muitos anos atrás. Um deles, a falta de transporte.  

História 
Numa entrev ista 

concedida em 1931, 
o padre Cícero Romão 
Batista (foto), afirmou 
que: “O comunismo foi 
fundado pelo Demônio. 
Lucífer é o seu nome e 
a disseminação de sua 
doutrina é a guerra do 
diabo contra Deus. “Con-
heço o comunismo e sei 
que é diabólico. É a con-
tinuação da guerra dos 
anjos maus contra o Cria-
dor e seus filhos”. Dizia 
“Padim Ciço” que chegou 
a ser prefeito, deputado 
federal e até vice-gover-
nador do Ceará. 

Negacear 
O deputado estadual “Iso Moreira”, do partido Democratas, 

tem dito que será candidato à reeleição. Mas colegas seus, 
contrapõem e dizem que ele está “desanimado” e que poderá 
bancar um filho para a Assembleia Legislativa. Dos três deputados 
eleitos na região, “Iso” é o único nesse momento que tem serviço 
prestado nos municípios de sua representação. 

Resultado 
Os outros dois. “Tião Caroço” e “Paulo Trabalho”, se esquece-

ram do povo e hoje amargam uma grande rejeição. Paulo, com 
base em Posse, brigou com todo mundo e cuidou de resolver 
seus problemas como agricultor. É o que dizem as pessoas do 
seu domicílio eleitoral. 

Costuras 
Umas das expectativas em Formosa é sobre os nomes da 

cidade que disputaram o cargo de deputado estadual, já que 
eleger um federal está difícil. Outra curiosidade é saber quem 
será o nome apoiado pelo prefeito Gustavo Marques, se algum 
vereador desgastado será candidato ou se o combalido grupo 
do atual deputado terá um representante. 

Interesses 
As movimentações em torno da sucessão na Subseção da 

OAB de Formosa já começaram. Diferente da última eleição 
em 2019, quando apenas uma chapa concorreu, em novem-
bro desse ano, segundo alguns advogados, deverão surgir até 
cinco concorrentes. Um deles, praticamente acertado é o atual 
vice-presidente, Cleberson Roberto, que vem a ser marido da 
vereadora Cátia Rodrigues/PSD. 

Valor 
Em abril e início de 

maio, Formosa voltou 
ao noticiário nacional. 
Dessa vez,  não por 
conta de notícias poli-
ciais negativas, como 
as prisões de um bispo 
e de um vereador, presi-
dente de câmara. No 
noticiário econômico 
do país, o nome de uma 
empresa genuinamente 
formosense, que ultra-
passou os limites de 
Goiás. Parabéns ao Neri 
(foto) e família Colpo, 
que há mais de 40 anos 
trabalha para chegar 
nesse ponto.  

 

Camisa 
Para quem diz que Formosa não oferece nada para ninguém, 

é bom lembrar que a cidade tem exemplos de grande sucesso no 
meio empresarial, comercial e imobiliário. Dois dos super ricos 
no mundo, nasceram no Centro da cidade, Praça Imperatriz, local 
que o pai escolheu para criar a então pequena família que cresce-
ria. Wesley e Joesley Batista, estão na lista dos bilionários em 
dólares e ainda possuem em Formosa laços fortes de parentesco.   

Rodada 
A bola da vez no noticiário policial e esportivo da capital fed-

eral é a tão comentada manipulação de resultados nas partidas 
do “Candangão” 2021 para beneficiar apostadores. O pior disso é 
que as investigações apontam que na cabeça do esquema estaria 
Marcelo Ribeiro, atual presidente do rebaixado Formosa Esporte, 
que caiu para a “Segundinha” em 2022. No esquema, segundo o 
MPDF ainda estariam os dirigentes do Samambaia e Real Brasília. 

Marcação 
O baiano Marcelo Lucas Ribeiro, teria chegado a Formosa, 

se hospedado em um hotel e recebido como recepção de boas-
vindas a presidência do único time profissional da cidade. O 
ex-presidente Vinicius Botelho, teria entregue a direção do time 
para Marcelo em disputa sem concorrentes. Tudo isso é alvo de 
investigação tanto no DF como em Goiás. ‘
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Empresa criada em Formosa abre seu 
capital na Bolsa de Valores  

Boa Safra Sementes passa a ofertar ações, mas enfrenta disputa interna entre possíveis irmãos 

Tudo começou com 
o trabalho do enge-
nheiro agrônomo, 

Neri Colpo e sua mulher, Sonia, 
na acanhada Formosa dos anos 
80. A Boa Safra Sementes, hoje 
uma das maiores sementeiras 
do Brasil, em quatro décadas de 
operação nesse setor, passou a 
atuar nas regiões Centro-Oeste, 
Sudeste, Norte e Nordeste do 
país. Na sua propaganda a Boa 
Safra afirma ter 5,7% de cota no 
mercado em vendas, a partir de 
cálculos feitos utilizando infor-
mações da Companhia Nacional 
de Abastecimento/CONAB, com 
relação a área plantada total. A 
empresa de fato é um sucesso de 
produção, vendas e administra-
ção, antes e depois da morte de 
seu patrono Neri em 2018. Com 
o falecimento os irmãos Marino 
e Camila Colpo, assumiram os 
negócios do pai e deram ainda 
mais projeção a empresa da 
família, chegando ao ponto de 
ser a maior da região, umas das 
mais prósperas do Estado e entre 
as grandes do país. Todo cres-
cimento, possibilitou aos seus 
donos em abril de 2021, ofertar 

suas ações na bolsa de valores o 
que significa reforço no capital 
de giro e crescimento orgânico 
e inorgânico da Boa Safra, que 
passa a valer cifras bilionárias 
em reais.  

IMPASSE - Em meio ao 
sucesso da família Colpo e sua 
empresa em Formosa e acessão 
aos mercados nacional e inter-
nacional, um percalço surge 
na esteira de toda a história. O 
surgimento de um possível filho 
de Neri, Hostílio Ribeiro dos 
Santos Neto, 39 anos, morador 
de Brasília, que porta carteira de 
identidade e possui certidão de 
nascimento, constando o nome 

do pai, Neri Carlos Colpo, fez 
com que o setor jurídico da 
empresa fosse acionado. Nem 
todo mundo sabia da existência 
de Hostílio, mas muita gente 
sabia que Neri tinha uma his-
tória e que passava possivel-
mente por um filho seu, além 
dos dois oficiais. O processo 
de reconhecimento do terceiro 
filho do fundador da Boa Safra, 
se arrasta por alguns anos na 
Justiça, mas foi por ocasião 
do lançamento das ações da 
empresa na bolsa de valores, 
que o caso tomou proporções 
maiores e foi exposto na im-
pressa nacional. Os advogados 

de Hostílio Neto, tentaram na 
Justiça, impedir a abertura de 
capital da empresa, pedindo a 
suspensão da operação para a 
sua inclusão societária no impé-
rio da soja. Nessa ação judicial, 
o provável segundo filho de 
Neri, não obteve êxito e as ações 
comerciais foram ofertadas e 
vendidas. Essa primeira vitória 
dos irmãos Colpo, no entanto, 
não significa que os possíveis 
direitos de Hostílio na empresa 
do possível pai não estejam 
garantidos, processo que para 
muitos advogados experientes, 
pode se arrastar por anos nos 
tribunais. 

MP quer saber o motivo de tanta falta no
fornecimento de energia elétrica 

Formosa alcança lugar de 
destaque na região e no DF

Os políticos fujões da região 
Depois de eleitos não voltaram nem para agradecer os votos 

“Tião Caroço” tem anunciado em Goiânia que 
apoiará um candidato de Vianópolis para o 

cargo de deputado estadual

n DEFICIÊNCIA

O Ministério Público de 
Goiás/MP-GO, instaurou inqué-
rito civil público para apurar as 
causas das constantes quedas, 
oscilações e excessivos perío-

dos sem energia no município 
de Formosa. Na investigação foi 
requisitado à Enel Distribuição 
Goiás que preste informações 
sobre essas falhas, bem como 

sobre providências já adotadas, 
em andamento ou pendentes de 
adoção, para a solução da ques-
tão e o prazo para sua definitiva 
implementação. O MP, também 
quer saber o número de ocorrên-
cias e reclamações registradas 
no serviço de atendimento ao 
consumidor da Enel nos últimos 
três meses, com os respectivos 
números de protocolo, referentes 
às quedas e oscilações de ener-
gia na cidade. O MP também 
busca no Procon, informações 
sobre eventuais reclamações 
protocoladas naquele órgão por 
consumidores que tiveram pre-
juízos decorrentes de frequentes 
quedas e interrupções de energia 
pela Enel em Formosa. 

n DESCOMPROMISSO

Eleitos em 2018 desapare-
ceram de Formosa e da região 
e não são encontrados por 
eleitores e nem mesmo por li-
deranças políticas.  Os maiores 
exemplares desse grupo de po-
líticos eleitos na última eleição 
para presidente, governador, 
senador e deputados federal 
e estadual, são os senadores 
Jorge Kajuru, que recebeu em 
Formosa, 21.104 votos e Van-
derlan Cardoso, com 17.520 
votos no município. Outro bem 
votado em Formosa, mas que 
não reverteu benefício algum 
é o deputado federal “Delega-
do Waldir”, com 3.102 votos. 
Kajuru e Waldir, não estiveram 
em Formosa nem durante a 
campanha, Vanderlan visitou 

a cidade durante a campanha 
para participar de uma carrea-
ta, mas não ficou nem por três 
horas. Além destes três políti-

cos, vários outros eleitos que 
conquistaram votos na maior 
cidade da região, também não 
canalizaram recursos.

n POSIÇÃO

n POLÍTICA

Na edição do dia 14 de 
maio desse ano, um dos prin-
cipais jornais impressos do 
país o Correio Braziliense, 
publicou um comparativo en-
tre o município de Formosa e 
a cidade satélite de Planaltina 
e sua região administrativa, 
composta pela maior área agri-
cultável do Distrito Federal. 
Segundo o jornal, produtores 
agrícolas chamam a atenção 
para as discrepâncias entre as 

duas cidades (Planaltina/DF 
e Formosa/GO), que fazem 
divisa. Enquanto o município 
goiano prospera, puxado pela 
força do agronegócio, a região 
administrativa da capital fede-
ral ainda sofre com a pobreza 
e a violência. A razão para as 
grandes disparidades está na 
titularidade de terras. Em For-
mosa, há segurança jurídica 
para as empresas que queiram 
investir e ampliar os negócios. 

Em Planaltina, mesmo com a 
fartura de terra, os donos do 
dinheiro se sentem intimidados 
em fincar os pés por lá, devido 
aos problemas de titularidade 
dos terrenos. Formosa cresce 
a passos largos e já abriga 
algumas das maiores empresas 
agrícolas do Brasil, sobretudo 
na produção de sementes, já 
Planaltina, registra o Correio, 
continua ostentando caracte-
rísticas de cidade dormitório.

O deputado estadual  “Tião 
Caroço”,  além de ser conside-
rado nessa  legislatura o pior 
deputado que Formosa já elegeu 
e anunciar que não será candidato 
a reeleição no ano que vem, tem 
afirmado que irá apoiar o nome 
de Issy Quinan, ex-prefeito de 
Vianópolis, do Partido Progres-
sistas/PP, para uma vaga na 
assembleia legislativa. A dúvida 
que tem persistido no momento é 
se “Tião Caroço” terá coragem de 
levar o seu anunciado candidato 
Issy, a Formosa e pedir votos para 
um político que sequer conhece 
a cidade e seus problemas. Para 
muitos formosenses que acompa-
nham a política local e estadual, 
o deputado formosense e ex-pre-
feito, chega de forma desastrosa 
ao final de sua carreira política, 
com uma coleção de reclamações 
e de ausências em momentos 
cruciais para a população que o 
elegeu em 2018. “Tião”, que foi 
eleito pedindo votos para Mar-
coni Perillo e para José Eliton na 
última eleição, mudou de lado e 
passou a fazer parte da base do 

governador Ronaldo Caiado, e 
por isso, entende-se, que poderia, 
se quisesse, ajudar Formosa em 
tempos de pandemia. Mas a rea-
lidade mostra que mesmo sendo 
deputado do governo, “Tião” não 

se preocupou em canalizar bene-
fícios para Formosa, preferindo 
beneficiar locais como o Distrito 
de Luiz Alves, município de São 
Miguel do Araguaia, onde possui 
um sitio.

Neri Colpo. Fundador e administrador até 2018

Documentos do provável filho. Ações na Justiça 

Sede da empresa em Goiânia. Mal avaliada

Planaltina. Matriz de São Sebastião Formosa. Catedral Imaculada Conceição 

Senador Kajuru. Desatenção com a região

Senador Vanderlan. Sem serviço prestado Deputado Waldir. Sempre Ausente 

Quinan e “Tião” acordos sem o interesse de Formosa
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d ATENDIMENTOS

Ronaldo Caiado visita HRF e a nova policlínica regional
Foi a primeira vez 

que o governador 
de Goiás esteve no 

Hospital Regional de Formosa/
HRF, durante a pandemia da 
Covid-19. Ao lado do prefeito 
Gustavo Marques de Oliveira, 
Ronaldo Caiado viu de perto a 
infraestrutura, atendimento aos 
pacientes e a administração do 
Instituto de Medicina, Estudos 
e Desenvolvimento/IMED, 

responsável pela gestão do 
hospital. Ao chegar na unidade 
o governador apontou as mu-
danças realizadas na estrutura 
do HRF durante os últimos dez 
meses e destacou a implantação 
da UTI. São 20 leitos de Uni-
dade de Terapia Intensiva, para 
atender os munícipes e pacien-
tes da região e do Entorno de 
Brasília. Além disso a unidade 
conta com outros 26 leitos de 

enfermaria dedicados exclusi-
vamente para o atendimento a 
pacientes com Covid-19 e 44 
leitos clínicos para atendimento 
geral e à maternidade. 

EVOLUÇÃO - A visita 
de Caiado e Gustavo ao hos-
pital, foi acompanhada pela 
diretora geral da unidade, Vâ-
nia Fernandes e pela diretora 
institucional do IMED, Maria 
Carolina Lazarini Dias. A dire-

d PANDEMIA

Desde o primeiro caso em fevereiro
de 2020 já são 7.918 vítimas da

Covid em Formosa com 170 mortes

Alerta contra Dengue nas ruas da cidade 

Goiás ultrapassa 1 milhão 
de vacinados com primeira 

dose contra Covid-19

d APELO

Em tempos de pandemia 
da Covid-19, causada pela 
proliferação do coronavírus, 
pessoas se descuidaram da 
também prejudicial e fatal 
Dengue, causada pela picada 
do mosquito Aedes aegypti. A 
Prefeitura de Formosa, atra-
vés da vigilância ambiental e 
secretaria de Infraestrutura, 

realizou ação de conscien-
tização para o combate ao 
mosquito.  Na “Semana ‘D’ 
contra o Aedes”, além de mo-
vimentos de conscientização 
e informação sobre infesta-
ção, foi realizado mutirão de 
limpeza por toda a cidade. Um 
grande número de pessoas 
entre servidores municipais 

e membros da comunidade, 
participaram de caminhada 
pelas ruas do Centro, como 
forma de alertar quanto ao 
mal que um simples inseto 
pode causar e pedindo para 
que cada uma faça sua parte 
no combate à doença, não 
deixando que o mosquito se 
reproduza em suas casas.

Em Formosa a Covid con-
tinua assustando e fazendo 
vítimas, seja por meio da infec-
ção ou de mortes. As ações da 
prefeitura, governos estadual e 
Federal continuam, sem que até 
hoje, grande parte da população 

não tenha entendido a importân-
cia das medidas de proteção.  A 
secretaria municipal de Saúde 
e o núcleo de vigilância epi-
demiológica, têm divulgado 
diariamente as avaliações de 
risco epidemiológico referentes 

a essa doença e informando os 
números da Covid no municí-
pio. Autoridades de saúde afir-
mam que medidas de distancia-
mento social já foram adotadas 
no passado, durante pandemias 
de doenças de transmissão res-
piratória, como as de influenza e 
da SARS em 2002, e também na 
atualidade pelos países de todos 
os continentes, como parte das 
estratégias de enfrentamento 
da Covid-19 desde janeiro de 
2020. Considerando que no 
Estado de Goiás, estima-se que 
a transmissão comunitária se 
iniciou no final de março do 
ano passado e que as medidas 
de distanciamento social ainda 
estão em vigor, na esperança 
que a taxa de transmissão seja 
reduzida. Formosa teve seu 
primeiro caso suspeito no dia 27 
de fevereiro de 2020, e o quadro 
epidemiológico do último dia 
15 de maio é de: casos confir-
mados, 7.918; altas de casos 
curados confirmados, 4.470 e 
óbitos confirmados, 170. 

d CAMPANHA

tora do HRF destacou a impor-
tância de ampliar a capacidade 
de atendimento à população 
de Formosa. O governador e 
o prefeito, também estiveram 
na nova unidade hospitalar da 

cidade e região. A Policlínica 
Regional no Jardim Oliveira, 
saída para Planaltina de Goiás, 
segundo Caiado, será entregue 
à população ainda neste ano 
e receberá mais de 21 espe-

cialidades, realizando exames 
simples e complexos como 
tomógrafos, mamógrafos, raios 
X de vários tipos e análises 
clinicas para as mais diversas 
questões ligadas à saúde.

 O “vacinômetro” que 
mede a quantidade de vacinas 
contra a Covid em Goiás e 
Formosa, aponta que no Es-
tado o número de vacinados 
se aproxima de um milhão 
e duzentas mil pessoas vaci-
nadas com a primeira dose, 
o que representa 14,8% da 

população goiana. Em For-
mosa até o dia 15 de maio dia 
do fechamento dessa edição, 
21.113 doses de vacina contra 
a Covid 19, haviam sido apli-
cadas na primeira e segunda 
doses.  A secretaria municipal 
de Saúde, divulga que já fo-
ram recebidas 21.950 para a 

primeira dose e 8.750 para a 
segunda. Foram aplicadas na 
primeira dose até o dia 15, 
14.526 e na segunda 6.587.  
Em Goiás, que já recebeu 
mais de 2 milhões e 200 mil 
doses, a campanha de vaci-
nação teve início em 18 de 
janeiro deste ano.

Diretora Carolina recebe Caiado na unidade

Hospital referência para casos de Covid

Alertas para a necessidade de cuidados

Homens do Exército no auxilio Mobilizações públicas servem de tratamento

Vacinação feita na rua. Praticidade 
A pessoa não precisa sair do carro 

para ser vacinado População está avisada quanto aos riscos e ações 
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d MELHORAMENTOS

Obras de duplicação da BR-020 na parte 
urbana de Formosa em andamento

Distrito do JK também terá rodovia duplicada, diz prefeito Gustavo Marques e diretor do DNIT

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 
travessia urbana da rodovia BR-

020 em Formosa. As equipes da 
autarquia, realizam a implanta-
ção de interseções com viadutos, 
que estão na fase de execução 

dos pilares, das vigas e das lajes.  
Os serviços em Formosa, prevê 
também a construção de vias 
marginais, no segmento entre a 

Anel viário está sendo 
inviabilizado por 
construtoras e 
“quebra molas”

d DIFICULDADE

Projetado para atender o 
tráfego de veículos pesados, 
aliviando o centro da cidade 
o anel viário de Formosa, 
passa por interferências e 
transformações, que tiram o 
seu real objetivo. Criado e 
viabilizado com verba federal 
para atender a logística urbana 
da cidade, se transformou em 
local de transtorno e inúmeras 
construções de casas ao logo 
de seu percurso, sem deixar 
espaço nem mesmo para o 
acostamento, além de estar 
repleto dos inconvenientes 
quebra-molas, que dificultam 

ou inviabilizam o tráfego de 
carretas e outros veículos 
pesados. Fica difícil para 
quem dirige veículo pesado 
e carregado, ter que passar 
por quebra-molas altos e 
instalados de forma desne-
cessária por particulares, sem 
a orientação de profissionais 
de trânsito, afirma Edimilson 
Trindade, que usa o anel viá-
rio desde a sua liberação, há 
cerca de nove anos. Ele diz 
que a via deveria desafogar 
o trânsito no Centro, mas se 
transformou numa rua com os 
mesmos problemas das outras.  

divisa do Distrito Federal com 
o Estado de Goiás, da ponte do 
Córrego Santa Rita à balança 
rodoviária, no antigo posto 
da PRF, com 12 quilômetros 
de extensão. Neste trecho as 
obras estão em andamento. No 
final de abril, aconteceu o lan-
çamento de mais um viaduto, 
na chamada interseção 08 da 
BR 020, no final da Avenida 
Seis, ou Maestro João Luiz do 
Espirito Santo. Já no dia 13 de 
maio, novo lançamento marcou 
as mudanças em andamento na 

rodovia no município de Formo-
sa, com o lançamento das obras 
no Distrito do JK de adequação 
e duplicação da travessia urba-
na do distrito, com 1,6km de 
duplicação. O superintendente 
regional do DNIT, Volnei Vieira, 
disse que até o fim de 2021 esta 
obra estará concluída, e desta-
cou que o projeto facilitará não 
apenas a passagem dos veículos, 
mas também permitirá melhor 
acesso, com mais segurança ao 
local, facilitando a parada de 
visitantes e caminhoneiros. 

d TRABALHO

Distritos de Formosa são beneficiados com serviços e obras
 Os três distritos de Formo-

sa, Bezerra, JK e Santa Rosa, 
que juntos concentram cerca de 
5 % da população formosense, 
com aproximadamente 6 mil 
moradores, vêm recebendo 
benefícios e serviços neste 
primeiro semestre do ano, com 
a prefeitura investido em obras 
e melhorias. No Bezerra, maior 
e mais desenvolvido distrito, às 
margens da rodovia BR-020, 
foi realizada a operação tapa 
buracos e microrrevestimento 

nas principais ruas nos meses 
de abril e início de maio. No JK, 

na BR-020 a população também 
recebeu as melhorias com tapa 

buracos e o revestimento do 
asfalto nas principais ruas, onde 
o prefeito Gustavo Marques, 
anunciou ainda, ao lado do 
superintendente regional do De-
partamento Nacional de Infra-
estrutura de Transportes/DNIT, 
Volnei Vieira, a mais importante 
obra da história do distrito com 
a duplicação do trecho urbano 
da rodovia. No Distrito de Santa 
Rosa, o mesmo serviço de tapar 
buracos e melhorar a qualidade 
do asfalto de ruas foi feito.  

d TRANSPORTES

Medidas que visam acelerar obras de 
infraestrutura em todo Estado é lançado

O Governo de Goiás lançou 
em Formosa, no início de maio 
o “Goiás em Movimento - Eixo 
Pontes”, resultado de parce-
ria entre a Agência Goiana de 
Infraestrutura e Transportes/
Goinfra e a Companhia de De-
senvolvimento dos Vales do 
São Francisco e do Parnaíba/

Codevasf. Serão construídas 
54 pontes em 13 municípios 
goianos ainda nesse ano, com 
aporte federal de R$ 21,8 mi-
lhões. Até 2022 a meta é edificar 
180 estruturas viárias em todo 
o Estado. Presentes no evento 
de lançamento do programa, o 
governador Ronaldo Caiado e 

o presidente da agência, Pedro 
Sales, afirmaram que o “Goiás 
em Movimento”, tem como 
objetivo incrementar a logística 
e dar mais segurança à malha 
rodoviária do Estado. O lança-
mento do programa ocorreu às 
margens do córrego Taperão, 
na GO-116, em Formosa, onde 

está sendo construída a primeira 
ponte do projeto. O município 
também será beneficiado com 
outras 12 estruturas, todas na 
mesma rodovia, sobre 13 cursos 
d’água. As pontes modulares 
têm extensões que variam de 
6 a 24 metros de comprimento 
por 4,5 metros de largura. Serão 
implantadas de acordo com 
a necessidade local. Também 
participaram do lançamento do 
programa os prefeitos, Gustavo 
Marques (Formosa), Allysson 
Silva Lima (Alexânia), Marcus 
Adilson Rinco (Alto Paraíso de 
Goiás), Altran Nery (Flores de 
Goiás), Joseleide Lázaro Luiz 
da Silva (Padre Bernardo), Ale-
andro Caldato (Santo Antônio 
do Descoberto), Débora Domin-
gues (São João d` Aliança); os 
deputados federais José Nelto e 
Bia Kicis; e o deputado Estadual 
Wilde Cambão.

Prefeito Gustavo anuncia o benefício no JK Rodovia será expandida no perímetro urbano do distrito

Gustavo. Investimento nos três distritos

Santa Rosa sendo atendida No JK revitalização do asfalto em ruas

Via apertada e com impedimentos, inviabilizando passagem de pesados

Assinatura de convênio para construção de pontes Pedro Sales (Goinfra) explica ações do programa 

Cabeceiras entre as primeiras cidades a serem beneficiadas 
Programa contempla sinalização no trânsito

d BENEFÍCIO

Em Goiás o governo anun-
ciou no início de maio, na sede 
do Departamento Estadual de 
Trânsito/Detran, o programa 
“Sinaliza Goiás”, com inves-
timentos, somente na primeira 
etapa, de R$ 12 milhões que 
serão usados para implantar e 
revitalizar a sinalização viária 
de 127 municípios. As obras co-
meçam na região do Entorno do 
Distrito Federal, por Cabeceiras. 
Esse programa foi desenvolvido 
para ajudar os municípios goia-
nos a cumprirem o que estabelece 
a legislação federal referente à 

sinalização. Para isso, o projeto 
que é dividido em etapas, vai 
adquirir quase 30 mil unidades 
de placas e implantar mais de 300 
mil metros quadrados de sinali-

zação horizontal. As primeiras 
cidades beneficiadas são Aba-
diânia, Águas Lindas, Alexânia, 
Cabeceiras, Cidade Ocidental, 
Cristalina, Formosa, Luziânia, 
Novo Gama, Santo Antônio 
do Descoberto e Valparaíso. 
Segundo Everton Francisco de 
Matos, a sinalização urbana, de 
acordo com o Código Brasileiro 
de Trânsito/CTB, é uma atribui-
ção dos municípios, entretanto, 
diante da falta de estrutura de 
algumas cidades goianas e de 
técnicos especializados para o 
planejamento viário, o Governo 

de Goiás vem auxiliar as cidades 
com esse atendimento, esclarece 
o prefeito de Cabeceiras. Dos 
127 municípios atendidos na 
primeira etapa do programa, 58 
serão contemplados com ma-
teriais de sinalização viária. O 
Detran-GO, vai adquirir 14.140 
placas de sinalização vertical 
e implantar 144.390 metros de 
sinalização horizontal. Os outros 
69 municípios serão atendidos 
por empresas terceirizadas. Elas 
devem implantar 15.630 placas 
e 157.350 metros quadrados de 
sinalização horizontal.

Prefeito “Tuta”. Correu atrás 
do beneficio 
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d ESTRUTURA

d PRODUÇÃO

São João d`Aliança receberá 
12 novas pontes ainda nesse ano 

Prefeita participa de evento ao lado de Caiado em Formosa no lançamento do programa  

Secretaria de Agricultura 
tem atenção especial 
em São João d`Aliança

Alto Paraíso 
recepciona audiências 
de acordos da Semad 

Na companhia do se-
cretário de Trans-
portes do municí-

pio, Gustavo Fernandes, e dos 
vereadores Carlos Ednilson 
Geraldo da Silva/PL, o “Car-
linho do Paranã” e Nerilson 
Ferreira Ramos/PSB o “Nerilson 
do Paranã”, a prefeita Débora 
Domingues Carvalhêdo Barros/
PL participou na zona rural de 

Formosa, do lançamento do 
Programa Goiás em Movimen-
to – Eixo Pontes. Lançado na 
rodovia GO-116 o Programa 
Goiás em Movimento está sendo 
executado pelo Governo de Goi-
ás, por meio da Agência Goiana 
de Infraestrutura e Transportes/
Goinfra, e vai investir R$ 1 bi-
lhão em obras de pavimentação, 
recuperação da malha viária, 

construção de pontes, entre 
outras ações nas estradas e nos 
municípios do Estado até o final 
de 2021. A prefeita explica que 
em São João d`Aliança, serão 
construídas 12 pontes na região 
do Vale do Paranã e o benefício 
trará conforto e segurança para as 
pessoas que trafegam pela região, 
além de alavancar o desenvol-
vimento econômico e turístico 
do município. Em contato com 
o governador Ronaldo Caiado, 
Débora reafirmou a parceria com 
o governo estadual, e ao lado dos 
vereadores, agradeceu o inves-
timento. Ela explica que serão 
construídas pontes modulares de 
concreto e aço, com extensões 
que variam de 6 a 24 metros de 
comprimento por 4,5 metros de 
largura, de acordo com a neces-
sidade do local.

Um dos municípios ao lado 
de Cabeceiras e Água Fria, com 
a maior produto interno bruto/
PIB do setor agropecuário e 
também com uma das maiores 
áreas plantadas da região, São 
João d`Aliança é responsável 
pela geração de uma grande par-
te do ICMS do agronegócio no 
Estado e tem o seu desenvolvi-
mento e crescimento econômico 
ligados diretamente à cadeia 
movimentada pela agropecuária. 
A prefeitura, responsável pelo 
suporte e estrutura de logísticas 
como estradas e políticas vol-
tadas para a classe produtora, 
tem na secretária de Agricultura 
do município, mantida pela 
prefeita Débora Domingues, 
um secretário ligado ao setor e 
conhecedor da realidade local. 

Débora apresentou o novo se-
cretário de Agricultura, Joelmar 
Ferreira da Mota, popularmente 
conhecido como “Mário do 
Balanço”. Ele é ex-vereador e 
atua há anos na agricultura fa-
miliar, com liderança no Projeto 
de Assentamento/P.A Mingau. 
A trajetória de vida do Mário 
sempre esteve direcionada ao 
campo. É produtor rural da 
agricultura familiar e se junta 
a nossa equipe para somar, 
afirma a prefeita. Ela destaca 
também que a agricultura é de 
extrema importância para o de-
senvolvimento econômico local 
e regional e por isso merece 
atenção especial. A secretária 
de Agricultura está instalada no 
prédio da prefeitura, localizado 
na Rua Goiás, Setor Central. 

d NEGOCIAÇÃO

A Secretaria de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sus-
tentável de Goiás/Semad, levou 
para Alto Paraíso as audiências 
de autocomposição, que possibi-
litam acordos para conversão de 
multas, medidas compensatórias, 
reparação de danos, revogação 
de medidas administrativas den-
tre outros ajustes com descontos 
de até 60% aos autuados. Com a 
presença da secretária de Meio 
Ambiente do Estado, Andréa 
Vulcanis, do prefeito Marcus 
Adilson Rinco, do presidente da 
câmara de vereadores, Eliomar 
Bertoldo de Siqueira, o evento 
que durou três dias, foi positivo 
e de soluções para pessoas que 
respondem a processos por 
infração ambiental. De acordo 
com o edital de chamamento 
público participaram interessa-

dos da cidades de Formosa, Alto 
Paraíso de Goiás, Alvorada do 
Norte, Buritinópolis, Campos 
Belos, Cavalcante, Colinas do 
Sul, Damianópolis, Divinópolis 
de Goiás, Flores de Goiás, Gua-
rani de Goiás, Iaciara, Mambaí, 
Monte Alegre de Goiás, Nova 
Roma, Posse, São Domingos, 
São João D’Aliança, Simolân-
dia, Sítio d’Abadia e Teresina de 
Goiás, que integram o Nordeste 
Goiano, que possua processos 
de apuração de infração am-
biental em trâmite na Semad e 
que não tenham sido inscritos 
em Dívida Ativa. Instituída em 
janeiro desse ano, a audiência de 
autocomposição tem o objetivo 
de tornar mais ágil os mecanis-
mos de reparação das práticas e 
crimes contra o meio ambiente 
cometidos no Estado. 

Governador ouve comitiva da prefeita. Parceria 

Débora e o novo secretário de Agricultura 

Marcus, Vulcanis, Eliomar e Agenor
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d  MELHORIAS

BR-020 em Alvorada 
e Simolândia recebe 
obras de melhorias 

O D e p a r t a m e n t o 
Nacional de In-
fraestrutura de 

Transportes/DNIT, segue com 

as obras de adequação da 
plataforma de melhorias e de 
eliminação de pontos críticos 
dos perímetros urbanos das 

cidades de Alvorada do Norte e 
Simolândia. A rodovia federal 
faz a ligação do Centro-Oeste 
com o Nordeste do país e apre-

d  SOLUÇÕES

Aspecto geral em Flores de Goiás começa
a mudar com ações de infraestrutura

Prefeitura busca parcerias e desenvolve ações para 
minimizar problemas históricos da população 

Deputados e prefeitas 
realizam evento para 
lançar e agradecer 

duplicação de rodovia em 
Alvorada e Simolândia 

d  DESENVOLVIMENTO

No dia 12 de maio aconteceu a cerimônia de lançamento das 
obras de adequação e duplicação das travessias urbanas de Alvorada 
do Norte e Simolândia, na BR-020. O evento contou com a presença 
do deputado federal, Adriano do Baldy, do superintendente regional 
do DNIT, Volnei de Freitas, do deputado estadual, Iso Moreira, as 
prefeitas de Alvorada do Norte, Iolanda Holiceni; Ildete Gomes, de 
Simolândia e o vice-prefeito, Cleiton Farias de Oliveira; prefeita de 
Buritinópolis, Ana Paula Dourado, além de vereadores e autoridades 
da região. A rodovia federal, faz a ligação de Brasília e parte do 
Centro-Oeste brasileiro com o Nordeste do país e apresenta tráfego 
intenso de veículos. Para as duas prefeitas, Iolanda e Ildete, as obras 
são extremamente necessárias, uma vez que o fluxo de moradores 
locais aumenta a cada dia e da mesma forma a insegurança. “Trata-
-se de uma obra grandiosa que irá alavancar a infraestrutura da 
região e trazer mais segurança aos moradores e também a todos que 
passarem pelas duas cidades”, afirma Iso Moreira, que agradeceu ao 
presidente Jair Bolsonaro e ao ministro de Infraestrutura, Tarcísio 
Gomes de Freitas, pela realização do benefício.

O município de Flores de 
Goiás, com um vasto território 
e uma das maiores populações 
rurais do Estado, distribuída 
por projetos de assentamentos 
e fazendas, tem enfrentado difi-
culdades nos últimos anos para 
manter os serviços públicos e os 
investimentos de infraestrutura. 
A prefeitura e sua equipe de 
trabalho, até o ano passado, não 
conseguia atender as demandas 
de recuperação de estradas e de 
problemas viários até mesmo 
na zona urbana. A nova admi-
nistração, com a eleição do pre-
feito Altran Lopes Avelar Nery/

DEM, 35 anos, engenheiro e do 
vice-prefeito, o agricultor Mauro 
Moura de Oliveira/Pros, nos pri-
meiros meses de 2021, passou a 
focar em estrutura e na melhoria 
das condições de trafegabilidade 
na cidade e no campo. Problemas 
históricos de Flores que prejudi-
cavam o bem estar das pessoas 
como o “empoçamento” de água 
de chuva em ruas e avenidas, 
causava muito transtorno. O 
escoamento no Setor Retirada, 
próximo a Escola Estadual Da-
masio Ribeiro de Miranda, era 
um dos grandes problemas en-
frentados pela população. Altran, 
esclarece que as dificuldades são 
muitas, mas que na medida do 
possível as pessoas vão perceber 
as diferenças entre o presente e 
o passado recente do município. 
Ruas praticamente intransitáveis, 
causando desconforto e prejuízos, 
estão sendo recuperadas com as 
ininterruptas operações de tampa 
buraco. Aterramento de um gran-
de número de lotes, atendendo às 
pessoas que sofriam com a água 
entrando em suas casas e terrenos, 
serviço que já beneficiou mais de 
200 famílias até agora. 

BÁSICO - Outro grave pro-
blema era a limpeza urbana, com 
ruas necessitando de cuidados. A 
prefeitura, através da secretaria 
municipal de Infraestrutura, vem 
recuperando e melhorando as 
condições de vias e segundo o 
prefeito, muita coisa ainda pre-
cisa ser feita. Na zona rural de 
Flores de Goiás, nos primeiros 
meses de 2021, foram prioriza-
dos problemas que de fato pre-
cisavam ser resolvidos, esclarece 
Altran. A construção da ponte no 
Projeto de Assentamento Santa 
Clara. Recuperação da estrada 
próxima do Projeto São Vicente. 
Recuperação da estrada entre 
Flores e Iaciara, na sua parte 
dentro do municipio, que recebe 
melhorias até a ponte na divisa 
e também a limpeza e melhorias 
no trevo de acesso à cidade na 
BR-020, são benefícios reais 
que a prefeitura está mantendo 
e que já mudam o aspecto local. 

senta tráfego intenso de veícu-
los leves e de carga. Como as 
duas cidades estão localizadas 
uma ao lado da outra, os mora-
dores se deslocam diariamente 
entre elas e promovem um 
trânsito doméstico significati-
vo nesse trecho, aumentando 
muito os riscos e número de 
acidentes. O órgão informa que 
está sendo executado obras de 
melhorias nos acessos e a dupli-
cação de todo o segmento e a re-
vitalização da pista existente. A 
previsão, segundo engenheiros 
é que as obras nessas duas in-
terseções sejam concluídas até 
julho desse ano. O DNIT que já 
havia executado as interseções 
no entroncamento da BR-020 
com a GO-346, que dá acesso 
ao município de Cabeceiras, no 
Distrito do Bezerra, Povoado 
de Santa Maria, em Flores de 
Goiás e outras, também realiza 
em Formosa a duplicação da 
rodovia no perímetro urbano, 
com a construção de viadutos 
e vias marginais. 

O trabalho, segundo Altran, será 
feito com esforço e determina-
ção, buscando parcerias com os 
governos do Estado e Federal, 
por meio de parlamentares dos 

mais diversos partidos, uma vez 
que assumiu o compromisso 
de ajudar e de resolver muitas 
questões que atrasam o desen-
volvimento do município. 

Homens e máquinas na abertura de nova pista

“Adriano do Baldy”. Representação dos municípios

“Iso Moreira”. Acompanhando a transformação

Prefeitas canalizando benefícios 

Prefeito Altran Lopes Avelar Equipes de trabalho nas ruas

Limpeza necessária. Melhoria 

O antes dentro da cidade
Zona rural sendo atendida 

O depois da atenção e trabalho No trevo de acesso limpeza e conservação 
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d DESCASO

A emPresA moveis Borges eireli - me, inscrita 
no CNPJ 05.443.644/0001.78, com sede no setor Bela Vista, Qua-
dra 77, Lote 01, Formosa-GO, solicita o comparecimento do (a) 
funcionário (a) Alexandro Vasconcelos Rocha, CTPS 00029051-
031/DF, para prestar esclarecimento sobre a sua ausência que ocor-
re desde o dia 12/03/2021. O seu não comparecimento caracterizará 
abandono de emprego, conforme artigo 482, Alínea “I” da CLT.

Aviso De reCeBimeNTo De liCeNÇA 
AmBieNTAl De FUNCioNAmeNTo

3 viAs ComÉrCio De DerivADos De PeTrÓleo 
eireli, CNPJ nº: 11.430.412/0004-20, torna público que re-
cebeu da Secretaria Municipal de Assuntos Econômicos e Meio 
Ambiente/Superintendência de Meio Ambiente de Formosa-GO, 
a Licença Ambiental de Funcionamento nº: 19/03.2021, válida até 
31/03/2025, para a atividade de comércio varejista de combustíveis 
para veículos automotores, no endereço: Avenida Valeriano de 
Castro, nº 20, Setor Nordeste - Formosa/GO. 

Aviso De reCeBimeNTo De liCeNÇA 
AmBieNTAl De FUNCioNAmeNTo

3 viAs ComÉrCio De DerivADos De PeTrÓleo 
eireli, CNPJ nº: 11.430.412/0002-69, torna público que re-
cebeu da Secretaria Municipal de Assuntos Econômicos e Meio 
Ambiente/Superintendência de Meio Ambiente de Formosa-GO, 
a Licença Ambiental de Funcionamento nº: 18/03.2021, válida até 
31/03/2025, para a atividade de comércio varejista de combustíveis 
para veículos automotores, no endereço: Rua Visconde de Porto 
Seguro, nº 262, Setor Central - Formosa/GO.

Ônibus de empresa que opera em Formosa 
pega fogo na Rodoviária de Brasília

A empresa Viação 
Espirito Santo, que 
faz a linha entre 

Formosa e Brasília, com seus 
ônibus amarelos é acusada de 
uma série de irregularidades 
por autoridades, ex-funcioná-
rios e usuários. A situação da 
empresa se agravou no início 
de maio, com o incêndio em 
um dos carros da viação, que 
pegou fogo na rodoviária do 
Plano Piloto, após sair de For-
mosa. Segundo o motorista que 
conduzia o ônibus e militares 

do Corpo de Bombeiros que 
atenderam a ocorrência, entre 
as causas do fogo, está a falta 
de manutenção veicular. Essa 
situação já se tornou normal 
para quem usa essa empresa, 
que também é acusada de outras 
irregularidades. Entre elas a fal-
ta de documentação regular dos 
ônibus que obriga motoristas 
e passageiros a percorrerem o 
trecho entre Formosa e Bra-
sília via Planaltina de Goiás, 
evitando assim a fiscalização 
do Posto da Policia Rodoviária 

Federal/PRF, próximo ao posto 
de combustíveis São Roque na 
BR-020. Falta de manutenção 
dos veículos, com ônibus apre-
sentando constantes defeitos, 
pneus carecas e uma grande 
lista de problemas são as mar-
cas da Viação Espirito Santo, 
que tem sua garagem na saída 
Sul de Formosa.

PERIGOS - Sem que ne-
nhuma autoridade do municí-
pio ou de órgãos estaduais e 
federais atuem a empresa por 
ilegalidades no seu funciona-

mento os riscos aos usuários 
aumentam ao ponto de um dos 
seus ônibus pegar fogo com 
passageiros a bordo. Uma das 
acusações contra a empresa, 
parte de ex-funcionários, que 
denunciam a falta de registro 
em carteira de trabalho para os 
ativos e também falta do acerto 
trabalhista para os demitidos. 
No incêndio as chamas consu-
miram os pneus traseiros e a 
lateral do veículo no momento 
que haviam 12 passageiros no 
ônibus, que tiveram que sair 

Disputa por fazenda milionária chama a 
atenção em São João D’Aliança
Polícia investiga e indicia três pessoas por enganar idoso 

para obter a propriedade. Dois são advogados  

O que estava ruim ficou pior para o time do Formosa Esporte

as pressas. O motorista da em-
presa, que sofreu queimaduras 
nas mãos e foi atendido pelo 
SAMU, tentou conter o incên-
dio com extintores e baldes 
de água, mas sem sucesso, só 
após a chegada dos bombeiros 
o incêndio foi contido. Segundo 
esse motorista a causa do incên-
dio seria a falta de manutenção 

nos freios do veículo (troca das 
lonas de freio), que já teria sido 
informada à empresa inúmeras 
vezes, sem que nada tivesse 
sido feito. Ainda segundo in-
formações a empresa sofre com 
vários processos na Justiça, por 
falta de pagamentos, além da 
falta de documentos para operar 
na linha interestadual. 

d SUSPEITAS

d ESPERTEZA

A disputa por um espólio 
milionário, avaliado em R$ 
100 milhões no município de 
São João d’Aliança, chamou a 
atenção do Ministério Público 
de Goiás/MP-GO, que solici-
tou a abertura de um inquérito 
policial para apurar possíveis 
irregularidades na briga de seis 
pessoas pela posse de uma área 

rural, que está nos tribunais a 
quase 20 anos. De acordo com 
o MP, novos nomes começaram 
a surgir no processo pela posse 
da Fazenda Agua Clara. A con-
fusão levou a Justiça a encami-
nhar ofício ao órgão pedindo a 
apuração de possíveis violações 
ao Estatuto do Idoso, uma vez 
que um dos requerentes po-

deria estar sendo manipulado. 
A Polícia Civil/PC investigou 
e finalizou o inquérito sobre 
a disputa judicial milionária 
envolvendo a posse da fazenda 
de 970 alqueires. Dois advoga-
dos e um veterinário passaram 
a responder por estelionato, 
associação criminosa e falsida-
de ideológica por ludibriarem 

Ciriaco Francisco dos Santos, 
79 anos, semianalfabeto e que já 
sofreu um AVC, com o objetivo 
de ganharem ao menos parte da 
propriedade. Segundo a dele-
gada de Alto Paraíso, Bárbara 
Buttini, a investigação mostrou 
que os homens convenceram o 
idoso a assinar diversas pro-
curações, concedendo plenos 
poderes para os integrantes 
da associação criminosa, para 
que eles realizassem negócios 
fraudulentos, com vantagens 
ilícitas, sem o conhecimento da 
vítima e dos prejuízos causados. 
Esses homens podem, caso 
sejam condenados, ficar presos 
por até 23 anos. De acordo com 
a delegada, a única intenção do 
idoso é reaver as terras envol-
vidas no processo, sem precisar 
negociar com a parte contrária. 
No entanto, o trio enganava a 
vítima e negociava com a outra 
parte, Orlando Vicente Antônio 
Taurisano, já falecido e repre-
sentado por seu inventariante, 
o empresário e filho Carlos 
Alberto Gianesella, que possui 
a escritura da propriedade e hoje 
está na posse do imóvel. 

Com fontes do 
site “Distrito do 

Esporte” 
“O time do Formosa está 

nas mãos de dirigente suspeito, 
Marcelo Ribeiro. Torcedores 
estão avisados que a turma que 
está em Formosa é justamente 
quem deveria sair do futebol. 
É uma máfia, só fazem coisa 
errada”. A acusação é feita 
por jornalistas e torcedores do 
Sociedade Imperatriz de Des-
portos o conhecido Imperatriz 
ou Cavalo de Aço, onde atuou 
Marcelo. 

A eleição para a presidência 
do Bosque Formosa Esporte 
Clube aconteceu em dezembro 
de 2020, apenas para registrar a 
vitória da chapa única encabeça 
por Marcelo Lucas Ribeiro, um 
baiano que chegou a cidade se 
apresentando como empresário 
ligado ao futebol e experiências 
em Santa Catarina, São Paulo 

e Maranhão. A passagem de 
Ribeiro e sua empresa, a JB 
Sports, pelo time da cidade de 
Imperatriz/MA em 2020, deixou 
marcas negativas. Na segunda 
maior cidade do Maranhão, 
Marcelo, atual presidente do 
Formosa, tinha o compromisso 
de elevar a competitividade do 
único representante maranhense 
na Série C do futebol brasileiro. 
Pouco tempo depois o que se 
viu, foi um cenário de fracassos 
e desfecho sem despedida, uma 
vez que ao final de uma derrota, 
Marcelo nem chagou a voltar 

a Imperatriz, rescindindo tudo 
por assinatura digital.

HUMILHADO - Com a 
pior campanha de sua história 
no Campeonato Brasiliense de 
Futebol, em 2021 o “Tsunami 
do Cerrado” foi rebaixado 
diante dos resultados negativos 
e sob várias acusações.  A nova 
diretoria, além de amargar o 
fracasso vem sendo acusada 
de participação em esquemas 
de manipulação de resultados. 
Segundo Bruno Henrique de 
Moura, Lucas Espíndola e Ola-
vo David Neto, do site Distrito 

do Esporte e Petronilo Oliveira, 
do Jornal de Brasília, foram 
ouvidas 12 fontes diferentes, de 
dentro e fora das quatro linhas. 
E a maioria das fontes diz que 
o presidente do Formosa, seria 
o coordenador do esquema no 
futebol do Distrito Federal. 
Marcelo teria a responsabilida-
de de definir quais jogos teriam 
resultados menos comuns e, su-
cessivamente, mais bem pagos 
em casas de apostas. De acordo 
com os relatos, caberia ao diri-
gente formosense, convencer 
jogadores, e, quando necessário, 
dirigentes, para entregar resulta-
dos. Marcelo nega as acusações. 
“Posso dizer que o Formosa foi 
o mais prejudicado, mas por 
conta da pandemia. Na nossa 
cidade, ficamos três, quatro 
semanas sem poder treinar”, 
afirma. Eu não participei de ma-
nipulação de resultado nenhum, 
tanto que estou à disposição da 
Justiça para prestar qualquer 
esclarecimento”, garante.

Fogo na rodoviária. “Falta de manutenção da empresa”

Diretoria nova com problemas e má reputação 

Delegada Bárbara Buttini. 
Indiciamentos 
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d EXPLORAÇÃO

MP-GO vem recomendando suspenção do
registro de imóveis em loteamentos irregulares 

Produtor rural de Cabeceiras faz pedido no
sentido de federalizar leis cartorárias no país 

Cartórios passam a ter obrigação
de divulgar faturamento

Serventias precisam divulgar mensalmente o valor obtido 
com taxas arrecadadas, inclusive eventual remuneração 

alcançada pelos responsáveis 

O Ministério Público 
de Goiás/MP-GO 
tem recomendado a 

cartórios de registro de imóveis 
que não realizem o registro de 
empreendimentos imobiliários 

que não preencham os requisi-
tos previstos na Lei Federal de 
Parcelamento do Solo Urbano. 
Alguns promotores do Estado, 
têm apontado diversas irregula-
ridades em vários loteamentos. 

Estão entre os problemas a au-
sência do ato de aprovação do 
lote na prefeitura, documento 
necessário para fundamentar a 
pretensão dos empreendedores 
de registrar qualquer lotea-

d DEMANDA

O produtor Arno Bruno 
Weis, protocolou no final de 
abril, oficio na Presidência da 
República, apresentando a indig-
nação de uma grande parcela da 
sociedade, quanto às atitudes dos 
cartórios de todo Brasil, que co-
bram valores de custas estaduais 
tabeladas e com grande diferença 
de um Estado para o outro. Arno 
declara no documento, que tem o 
dever de se manifestar diante dos 
descasos e dos preços que chama 
de abusivos praticados por tabe-
lionatos em Goiás. Ele cita como 
exemplo o fato que para se fazer 
uma escritura pública de um 
imóvel no ano de 2020, no valor 
de R$ 50 mil, era cobrado no 
Distrito Federal e no Rio Grande 
do Sul a importância de R$ 1000. 
Em Goiás a importância ficava 
entre R$ 2000 a R$ 2.500. No 
Tocantins R$ 5000 e no Mato 
Grosso do Sul, R$ 10.000. Arno 
questiona essa diferença, em 
alguns casos muito grande, que 
para ele configura abusos com 
vistas a aferir lucros por parte 
dos cartórios com as taxas di-
vergentes e obrigando muitas 
pessoas a fazerem seus registros 
em estados que oferecem valores 
mais em conta. Arno pede no 
oficio protocolado, que a União 
passe a estudar a possiblidade de 
federalizar as leis que regem es-
sas repartições públicas, evitando 
as divergências e as injustiças. 

mento. Além disso, o projeto 
urbanístico, deve ser aprovado 
pela prefeitura e não por câmara 
de vereadores, que não possui 
competência técnica ou legis-
lativa para deliberar sobre esse 
assunto. Membros do MP aler-
tam que a sociedade civil deve 
ficar atenta para a proliferação 

de aprovações de loteamentos 
pelos municípios, principal-
mente aqueles onde não exis-
tam infraestrutura básica como 
água, luz e esgoto. Promotores 
explicam ainda que “caso sejam 
registrados esses loteamentos 
sem a devida execução de infra-
estrutura essencial, os loteadores 

obterão o lucro decorrente da 
venda de lotes e caberá aos 
contribuintes, posteriormente, 
arcar com o dinheiro de seus im-
postos, a execução de serviços 
de tratamento de esgoto nesses 
novos bairros, sem mencionar os 
custos ambientais em desfavor 
do lençol freático. 

d FINALMENTE

O Conselho Nacional de 
Justiça/CNJ, aprovou a inclusão 
de cartórios de todo o país, entre 
os órgãos que precisam divulgar 
seu faturamento, numa medida 
que alcança todas as serventias 
extrajudiciais brasileiras. O ato 
do CNJ tem a justificativa de 
garantir o acesso à informação e 
à publicidade para melhor fisca-
lização e controle pela sociedade, 
uma vez que os emolumentos dos 
cartórios são pagos por particula-
res, pessoas físicas ou jurídicas e 
não estão livres da transparência. 
Os membros do conselho enten-
dem ser possível a inclusão da 
divulgação do faturamento das 
serventias extrajudiciais, dentro 
do protocolo de transparência das 
atividades dos órgãos do Judici-
ário. “Isto se dá em razão de a 
atividade extrajudicial brasileira 

ser um serviço regulado pelo Po-
der Judiciário e, portanto, deve 
se submeter a todas as regras de 
transparência estabelecidas na 
Constituição, em lei e em nor-
mas do Conselho Nacional de 
Justiça, afirmam. Com a decisão, 
os cartórios deverão criar em 

suas páginas na internet o cam-
po transparência, e lá incluir, 
mensalmente, o valor obtido 
com emolumentos arrecadados, 
outras receitas, inclusive even-
tual remuneração percebida pelo 
responsável pela serventia e o 
valor total das despesas.

Cuidados são necessários diante da esperteza de quem vende 

Transparência exigida com contas expostas em site

Arno. Solicitação pertinente protocolada na presidência 
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América do Sul, com quase 
300 atrativos. São cavernas, 
grutas e dolinas, além da rique-
za da fauna e flora exclusivas 
do ambiente cavernícola, bem 
como espécies do Cerrado 

ameaçadas de extinção. O 
Governo de Goiás, lançou 
em abril a campanha “Terra 
Ronca: no coração do Brasil 
profundo existe um patrimônio 
da humanidade”. Seu objetivo 

é que o complexo de cavernas 
receba o reconhecimento de 
Patrimônio Natural Mundial 
pela Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura/Unesco.

d NATUREZA

Goiás encabeça campanha pelo reconhecimento de Terra 
Ronca como Patrimônio Natural Mundial pela Unesco

A região de divisa en-
tre os municípios de 
Guarani de Goiás e 

São Domingos, no Nordeste 
goiano, distante cerca de 400 
quilômetros de Brasília, abri-
ga um dos mais importantes 
conjuntos espeleológicos da 

Cavalcante retoma atividades turísticas 
d POTENCIAL

No município da Chapada 
dos Veadeiros o prefeito Vilmar 
Souza Costa, o “Vilmar Kalunga”, 
autorizou a retomada das ativida-
des turísticas, atendendo o setor 
turístico que desde o ano passado, 
tem enfrentado dificuldades com 
as restrições para conter o avanço 
do coronavírus. No plano anun-
ciado pela prefeitura a maior parte 
das atividades poderão funcionar 
com 65% da capacidade. É o caso 
do comércio em geral, das hospe-
darias e dos restaurantes, embora 
com ressalvas. A secretaria de 
Turismo do município lembra que 
ainda é preciso maior rigidez no 
controle das ações de combate ao 
coronavírus. O plano de retomada 

do turismo em Cavalcante prevê 
que todos os integrantes do trade 
turístico do município deverão 

estar formalizados junto à prefei-
tura e revisar o manual de Boas 
Práticas Sanitárias.

Cachoeira da Capivara reaberta. Um dos atrativos  

Local passa a ser ainda mais conhecido no mundo 


