
Caroline. Atendimento humanizado e próximo 

São João d’Aliança, representado pela prefeita Débora Domin-
gues, assinou o termo de adesão ao Pacto Goiano Pelo Fim da Vio-
lência Contra a Mulher. O evento realizado na câmara de vereadores, 
contou com as participações da deputada, Leda Borges, promotora 
de Justiça, Ursula Catarina, vereadoras, diretoras de colégios e ór-
gãos, conselheiras tutelares e servidores do município. São vários 
benefícios conquistados no último bimestre. 
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Faturamento milionário de alguns cartórios 
em Formosa chama a atenção da sociedade

As serventias estão obrigadas a informar suas receitas brutas e a recolher mensalmente 3% de seu faturamento líquido aos cofres do município, mas não o fazem. Em Formosa o cartório de Clarival de Mi-
randa, não informa seus rendimentos desde 2019. Já o cartório do registro de imóveis – informou no segundo semestre de 2020 um faturamento de quase 8 milhões e 350 mil reais, ou seja, quase 1 milhão e 400 
mil reais por mês. Página 06

Na região maior número 
de contaminados por 

Covid são mulheres no 
entanto homens morrem 

mais com a doença 

Primeira-dama e secretária Caroline Marques trabalha 
com estrutura e alimentação em tempos de pandemia

Paulo Octávio investe 
na histórica cidade com 
o Planaltina Shopping

n CONSOLIDAÇÃO

As Organizações PauloOctavio, que reúne cerca de 20 em-
presas concentradas nas áreas de construção, imóveis, hotéis, 
shopping centers, seguros, consórcio e comunicação, decidiu 
investir na criação do primeiro shopping da região do Entorno 
Norte de Brasília. 

n ATENDIMENTO

Prefeita Débora de São
João d’Aliança sai na

frente ao aderir a pacto
contra violência a mulher 

n PROVIDÊNCIAS
Página 04

Foram entregues pela Pre-
feitura de Formosa, através 
da primeira-dama, Caroline 
Marques a nova unidade do 
CREAS, CRAS Unidade II, 
nova sede do Programa Crian-
ça Feliz, reforma da Casa de 
Acolhimento Institucional Mãe 
Social Unidade I, ampliação 
e adaptação do Centro Pop e 
reestruturação do Centro de 
Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos do bairro Jardim 
Oliveira.  Entre os investimen-
tos a aquisição de materiais 
permanentes, como mobiliários 
e eletroeletrônicos, além de 
materiais de consumo.  Caroline 
explica que a pandemia ampliou 
as desigualdades sociais, geran-
do altos índices de desemprego. 
Por este motivo, garantir a segu-
rança alimentar das famílias em 
dificuldades é uma prioridade. 

n REALIDADE

Formosa chega a vacinar 
2.042 pessoas em um único 
dia. Até no dia 29 de junho, 
haviam sido vacinados 34.352 
com a 1ª dose e 9.165 com a 
2ª. Totalizando 43.517 pessoas 
imunizadas. “Drive Thru” da 
vacinação passou para o Parque 
de Exposição Agropecuária, na 

Avenida Brasília. No município o 
primeiro caso suspeito surgiu em 
fevereiro de 2020.  Em mais de 
um ano de pandemia o atual qua-
dro epidemiológico formosense 
é de: 9.515 casos confirmados, 
1.883 casos em acompanhamen-
to, 18.823 casos recuperados e 
220 óbitos confirmados. 

Página 08

Registro de Imóveis e Tabelionato. Grande movimentação Registro de Títulos, Documentos, Protestos e Notas. Sonegação 

Vacinas da Janssen em Formosa. Única dose 

Paulo Octávio. Maior construtor da história da capital do país 

As mulheres. Úrsula, promotora. Débora, prefeita e a deputada Leda Borges 
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Acúmulo 
Ainda repousa no Ministério Público as denúncias de sonega-

ção de imposto municipal, praticado pela empresa responsável 
pelo condomínio de fachada ostentosa na saída Sul de Formosa. 
Em posse do MP, documentos comprobatórios que provam o crime 
contra o cofre do munícipio, onde alguns pagam IPTU e outros não.

Ações 
O Condomínio Diamond Ville, já acusado, denunciado e 

acionado na Justiça, tem causado, desde o seu surgimento há 
quase quatro anos, uma série de transtornos para quem comprou 
terrenos, ou tentou comprar. Tem formosense reclamando que 
levou prejuízos que chegam a 60 mil reais por comprar, pagar e 
não levar. 

Resultados 
O que se espera é que a prefeitura, com seus setores respon-

sáveis e servidores, fiscalizem e tomem providências em even-
tuais casos semelhantes, uma vez que em Formosa um grande 
número de empreendimentos imobiliários surgiram e estão em 
andamento.  

Carências 
Deve-se frisar que Formosa não se preparou de forma es-

trutural, com energia elétrica, água e esgoto para receber um 
grande volume de novas moradias. Enquanto isso as vendas de 
apartamentos e casas estão a todo vapor. 

Barreira 
A Câmara de Formosa e seus vereadores, até hoje sem apre-

sentar um perfil que possa ajudar o município a se desenvolver, 
diante do alto volume de investimentos privados em andamento, 
acaba sendo mais um entrave para o crescimento. 

Ostracismo:
Já esperado por poucos 

e agora constatado por 
muitos a Câmara de For-
mosa apresenta mais uma 
legislatura sem produção 
relevante, sem trabalho 
produtivo de oposição e 
principalmente sem uma 
base consistente que aju-
de o prefeito na busca 
de recursos e soluções. 
Uma das mais cobradas 
é a vereadora delegada 
Fernanda Lima (foto), que 
mesmo sendo uma autoridade policial, treinada e a mais votada 
na eleição de 2020, não consegue se impor e fazer frente aos 
desmandos e incompetência de seus pares. 

Cabeças
É muito chapéu para pouca cabeça e muita cabeçada. For-

mosa não precisa de 19 vereadores, é muita gente para só usufruir 
do dinheiro público.

Súbito 
A Câmara de Formosa informou dias atrás o estado de saúde 

do seu presidente, o assentado rural, Acinemar Gonçalves Costa o 
“Nema”. Segundo a informação nas redes sociais do Legislativo, 
ele teria sofrido um “aumento de pressão”. “Nema”, considerado 
inclusive pelos companheiros como um vereador medíocre, já 
vinha sofrendo aumento de pressão, muito antes de passar mal.

Consequências 
 E o vereador formosense 

Edmundo Dourado (foto) o 
“Mundim”? Que será inter-
rogado na Justiça no início 
de julho, dentro do proces-
so de improbidade movido 
contra ele pelo Ministério 
Público. “Mundim” tem pas-
sado dificuldades em manter a 
calma e o equilíbrio, diante da 
pressão e das acusações que 
seguem galopando na Justiça 
da Comarca de Formosa. 

Desfecho 
Pelo ritmo e características, uma possível condenação de 

primeira instância do vereador “Mundim”, deverá sair antes do 
final desse ano. Resta saber se os demais vereadores vão aceitar 
conviver com essa realidade ou se o próprio MP e a Justiça vão 
pedir o seu afastamento do cargo na provável sentença. 

Lição 
Até o momento apenas um deputado federal tem se apresen-

tado como representante de Formosa em Brasília. José Nelto/
Podemos, tem destinado emendas e trabalho na capital do país 
para desenrolar os assuntos de Formosa. Nelto, tem afirmado que 
irá transferir seu título para Formosa, adotando a cidade como 
domicilio eleitoral ainda em 2021.  

Interesses 
Outros parlamentares, já se sabe, esperam chegar o ano de 

2022, quando acontecem as eleições, para começarem a apre-
sentar trabalho em Formosa. Assim, vestem a famosa camisa dos 
paraquedistas da política. 

Limites

Vereadores de Formosa fazem 
passeio por cidades da região. 
“Nema” e Roberta Brito usam 
carro da câmara para interesses 
pessoais. A pergunta que se faz 
é a seguinte: o que o presidente 
e a vice-presidente da Câmara de 
Formosa e mais três vereadores 
estão fazendo nas cidades da 
região, visitando as câmaras 
de vereadores de cidades do 
Nordeste goiano. Os vereadores 
“Nena” e Roberta Brito já são 
conhecidos por tirar proveito dos 
cargos. Já Filipe Vilarins, “Professor Shinayder”, e o petista “Welio de 
Iraci” (fotos), entraram na festa e também não estão a serviço da popu-
lação que os elegeu. O que essa mesma população quer saber agora, 
é se todos esses parlamentares não têm o que fazer em Formosa e 
se eles estão utilizando diárias (dinheiro público) nesses passeios.

 

Pretexto 
Com a desculpa de realizar um nebuloso simpósio de práticas 

legislativas, Roberta Brito quer ser professora de vereador. Por isso 
inventou um giro pela região. Ela que no primeiro mandato, entre 2017 
e 2020 e agora no segundo mandato desenvolve uma atuação pífia no 
município que a elegeu e do qual recebe 10 mil reais por mês, pensa 
em ser candidata a deputada estadual. 

Explicações 
Uma das pessoas que pelo comportamento deverá ser candidata 

em 2022 é a vereadora formosense Roberta Brito/PP. Ela que tem 
como hábito visitar prefeitos e vereadores da região, até que se diga 
o contrário, utiliza diárias da câmara para viajar fora do eixo Brasília/
Goiânia.  

Afoito 
Outra irregularidade de alguns representantes da classe política 

de Formosa é a propaganda extemporânea do vice-prefeito, que pelo 
visto, também quer ser candidato no ano que vem, ou seja, daqui a 
um ano e meio. 

Precipício 
O vice de Formosa, que é da Igreja Assembleia de Deus Madureira 

e do PSC, começa a mostrar de forma constrangedora e extemporânea 
que é candidato nas eleições do ano que vem. Samir Issan preparou 
um micro livreto que na capa mostra: “o que a bíblia diz” e na contra 
capa a sua propaganda e identificação como vice-prefeito. Para muitos, 
trata-se de propaganda antecipada. 

Extravio 
Samir, eleito vice na reeleição do prefeito Gustavo Marques em 

2020, logo no início de 2021 cedeu às pressões de membros de sua 
igreja, a exemplo do seu pastor e mentor, Marcivon, dando início às 
críticas e ataques à administração de Gustavo. O pastor chegou ao 
ponto de procurar uma rádio local, mais conhecida pela perseguição 
que faz ao prefeito, do que pelo profissionalismo de alguns locutores, 
e lá passou a criticar e a acusar. 

 

Concorrência:
Apesar de ser um dos maiores colégios eleitorais do interior do 

Estado, com cerca de 73 mil eleitores aptos a votar, Formosa caminha 
para ter 11 candidatos a deputado estadual. Essa situação mostra 
duas coisas. Uma a grande divisão e desunião da classe política local, 
que não entende o que seja priorizar o município. E a outra, é que 
se confirmar esse grande número de candidaturas, Formosa corre o 
risco de não eleger ninguém.

Escândalos 
A realidade dos conselheiros tutelares de Formosa, dos dois 

conselhos existentes – Centro e Formosinha – chegou ao ponto de 
alguns serem pegos em situações vexatórias e criminosas. Se não 
bastasse a prisão de um conselheiro na condução de veículo em 
alta velocidade, causando riscos e sem documentação obrigatória 
no DF. Outra ocorrência foi registrada, quando um dos conselheiros 
foi flagrado com veículo oficial na porta de prostíbulo, usufruindo dos 
serviços da casa. 

Exigência 
Em ação proposta pelo MP a Prefeitura de Formosa está obrigada 

a dotar o conselho tutelar – unidade II – Formosinha- dos recursos 
necessários para o desempenho de sua tarefa. O pedido foi feito pelo 
promotor de Justiça Lucas Danilo. Já o juiz Lucas Siqueira, determinou 
que o município providencie e mantenha disponível imóvel adequado 
para funcionar como sede administrativa, com no mínimo três salas; 
dois banheiros; uma copa/cozinha e uma garagem para o veículo ofi-
cial. Ainda, linha telefônica fixa e duas linhas telefônicas móveis com 
os respectivos aparelhos celulares, equipados com câmera fotográfica 
e a instalação de internet de boa qualidade. 

 Língua 
“Bandido em Goiás não se cria”. Essa frase era comum em todos 

os discursos realizados por Ronaldo Caiado, seja presencialmente 
ou em redes sociais. O bandido baiano, Lázaro Barbosa, desmente o 
governador e sim: Bandido em Goiás se cria. 

Round I 
“Ele tem a postura dele, eu tenho a minha. Não levo desaforo 

para casa, e nosso relacionamento não é bom de maneira nenhuma”. 
Com essa frase o governador do DF Ibaneis Rocha, definiu a relação 
dele com Caiado. “Estou analisando processá-lo por conta de algumas 
declarações que ele andou fazendo, mas eu vou continuar cuidando 
do meu povo do Distrito Federal e do dele do Entorno, que ele não 
cuida”, afirma o advogado Ibaneis. 

Round II
Caiado já chamou o colega de Brasília de incompetente e por 

último de atrevido. Por sua vez o governador de Brasília, afirma que 
o colega não gosta do Entorno e que isso faz a população goiana 
moradora das imediações de Brasília sofrer.

Armada 
A deputada federal, Magda Mofatto/PL, roubou a cena com um 

fuzil nas mãos e montada em um de seus helicópteros.  A parlamentar 
mais rica de Goiás e uma das mais ricas do país, simplesmente afirmou 
em áudio e vídeo o seguinte; ““Te cuida, Lázaro. Se o Ronaldo Caiado 
não deu conta de te pegar, eu estou indo aí te pegar. Comandante, 
rumo para Cocalzinho”, afirmou.

Explicação 
Questionada sobre o uso da arma exibida no vídeo a deputada 

afirmou que o fuzil está registrado em nome dela, que tem posse e 
porte de arma de fogo, por isso, pode adquirir o armamento e está 
autorizada a utilizá-lo. Magda afirma ainda que o helicóptero está em 
seu nome e que a situação da aeronave está regularizada.

Balançado 
O governador Caiado, do partido Democratas, fará em breve uma 

reforma político-administrativa na sua gestão. Ele ainda não definiu a 
data, mas não deve demorar, são as informações de Goiânia. A questão 
é saber se dessa vez o ex-prefeito de Formosa, Ernesto Roller, que 
quase caiu na última minirreforma se sustenta no cargo de secretário 
de Governo. Muitos apostam que não. 

Audácia 
O ex-prefeito da cidade goiana de Vianópolis, Issy Quinan, 

anunciado pelo atual deputado estadual “Tião Caroço”, como o 
seu candidato a uma vaga na assembleia legislativa, passeou por 
algumas cidades do Nordeste goiano em maio. “Tião” foi o guia pelas 
poucas cidades onde ainda diz ser represente. A repercussão disso 
não foi positiva, uma vez que Quinan não tem o mínimo conhecimento 
sobre a região e de seus problemas. 

Doril

Alguém aí viu ou ouviu falar de algum trabalho do deputado 
estadual “Tião Caroço” (foto), por Formosa ou região? O que se sabe 
é que ele se prepara para voltar a Formosa para pedir mais votos, 
dessa vez para um candidato que nunca pisou os pés na capital do 
Nordeste goiano. Para muita gente, seria muita cara de pau de “Tião”, 
fazer isso, depois de desaparecer, assim que a pandemia da Covid-19 
começou no ano passado.

Disputa 
Eleição que promete esquentar esse ano é a sucessão da diretoria 

da Subseção da OAB de Formosa, marcada para o mês de novembro.  
Diferente de três anos atrás, quando a classe chegou a um consenso 
e apresentou uma única chapa, nesse ano pelo menos cinco grupos 
se movimentam em torno da presidência.

Ambição 
A desunião da classe para esse novo pleito já se mostra nas ati-

tudes de alguns pré-candidatos em se adiantarem e já se aprestarem 
como candidatos. Alguns, inclusive, já estão pedindo votos. Parte da 
atual diretoria se mostra sólida e preparada para anunciar sua posição 
em momento propício e adequado.   

Disputa!
Para quem achava que o governador Caiado iria ser reeleito por 

W.O, surge forte no Estado o nome do prefeito reeleito de Aparecida 
de Goiânia, com 98,8% dos votos, Gustavo Mendanha. Jovem, humilde 
e competente é hoje o grande concorrente do “caiadismo”.  
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n bENEFíCIO

Inscrições abertas em Goiás para 5 mil bolsas de
ensino superior do programa “Universitário do bem” 
Estudantes, inscritos no CadÚnico, podem se candidatar pelo site da OVG (ovg.org.br). São oferecidas 4 mil bolsas parciais e mil 
integrais, com valores que variam de R$ 650 a R$ 5.800. Com novos bolsistas, programa ultrapassa marca de 10 mil alunos atendidos. 

O Governo do Es-
tado, por meio da 
Organização das 

Voluntárias de Goiás/OVG, 
está com inscrições abertas para 
5 mil bolsas de estudo para o 
ensino superior do Programa 
Universitário do Bem/ProBem. 
As vagas são para estudantes 
em situação de vulnerabilidade 
social, inscritos no Cadastro 
Único para Programas Sociais 
do governo federal/CadÚnico. 
Os universitários, que se en-
caixam nesse perfil, devem se 
inscrever no site da OVG (ovg.
org.br) até o dia 16 julho. Para 
concorrer ao benefício, os can-

didatos também precisam pos-
suir vínculo com a Instituição de 
Ensino Superior/IES. O resul-
tado final do Processo Seletivo 
do ProBem será divulgado no 
início de agosto. Os estudantes 
contemplados vão receber o 
benefício no segundo semestre 
deste ano. Serão ofertadas 4 mil 
bolsas que vão custear 50% do 
valor da mensalidade, e outras 
mil que vão cobrir 100%. Para a 
maioria dos cursos, o benefício 
parcial será de até R$ 650 e o in-
tegral de até R$ 1,5 mil. Já para 
alunos de Medicina e Odonto-
logia, a bolsas serão de R$ 2,9 
mil (bolsa parcial) e R$ 5,8 mil 

(bolsa integral). “Nós vamos dar 
à nossa juventude a condição de 
lutar pela sua profissão e por 
qualidade de vida digna”, afirma 
o governador Ronaldo Caiado. 
A presidente de honra da OVG 
e coordenadora do Gabinete 
de Políticas Sociais, primeira-
-dama Gracinha Caiado, destaca 
que esse processo seletivo traz 
uma novidade que beneficiará 
ainda mais os estudantes vul-
neráveis ao possibilitar a con-
cessão da bolsa desde o início 
da faculdade. “Agora, além de 
honrarmos o compromisso com 
as Instituições de Ensino Supe-
rior, mantendo as mensalidades 

n RECONHECIMENTO

Gustavo Mendanha é considerado 
o prefeito mais influente de Goiás

Ex-governador José Eliton teve o
celular e computador apreendidos 
em buscas na sua casa e escritório 

n ENVOLVIMENTO

O ex-governador de Goiás 
e presidente estadual do PSDB, 
José Eliton de Figuerêdo Júnior, 
alvo de mandado de busca e 
apreensão na Operação “Terra 
Fraca”, da Delegacia de Com-
bate à Corrupção/Deccor, que 
investiga desvio de dinheiro 
em contrato da antiga Agência 
Goiana de Transportes e Obras/
Agetop, atual Goinfra, disse 
estar “perplexo” e que não sabe 
do que está sendo acusado. A 
Polícia Cívil/PC, refrescou a 
memória de “Zé Eliton”, que 
teve o celular e o HD do seu 

computador pessoal apreendi-
dos. A PC afirma que ele teve 
o seu nome incluso nas inves-
tigações, por associação com a 
Operação “Decantação 2” da 
Polícia Federal, deflagrada em 
março de 2019, que investiga 
supostos pagamentos irregula-
res da Saneago à empresa Sa-
nefer com benefícios ao PSDB. 
Não houve ainda conclusão do 
processo da “Decantação 2”. 
A Sanefer é de propriedade 
de Carlos Eduardo Pereira da 
Costa, assim como a Terra Forte 
Construtora, empresa inves-

Reeleito prefeito de Apa-
recida de Goiânia no primeiro 
turno em 2020, com 197.491 
mil votos, o que corresponde a 
95,81% dos votos válidos, teve 
votação histórica no Estado. 
Entre as maiores cidades do país 
que possuem mais de 200 mil 
eleitores, seu índice desponta 
nacionalmente.

O prefeito de Aparecida de 
Goiânia, Gustavo Mendanha, 
recebeu em maio desse ano 
o prêmio de prefeito mais in-
fluente de Goiás, na categoria 
“Cidade com mais de 100 mil 
habitantes”. O gestor foi eleito 
com 72% dos votos. Em sua 11ª 
edição, a premiação “Os Mais 
Influentes na Política em Goiás” 
é uma iniciativa da Contato Co-
municação e tem como objetivo 
reconhecer personalidades que 
se destacam no cenário político 
estadual. Mendanha atribui o 
reconhecimento, pelo quarto 
ano consecutivo, ao trabalho 
que vem realizando à frente da 
prefeitura na segunda maior ci-

dade do Estado.  É sinal de que 
meu trabalho tem sido positivo. 
E divido esse reconhecimento 
com todos aqueles que atuam 
ao meu lado. O prefeito de 
Aparecida recebeu ainda os 
prêmios de Político do Ano e 
Político Promissor. A votação 
para escolha dos vencedores foi 
feita online no site da Contato 
Comunicação. Participaram da 
votação, jornalistas, presidentes 
de entidades classistas e empre-
sários. “O prêmio representa 
a percepção dos jurados que 
votaram”, afirma o diretor da 
Contato Comunicação, jornalis-
ta Iuri Godinho.

MOTIVOS - Entre as ações 
que o prefeito destacou ao rece-
ber o prêmio estão a implantação 
do projeto Cidade Inteligente 
que é o mais moderno do país. 
Fazem parte do projeto o Centro 
de Inteligência Tecnológica, 
com 650 câmeras e um super 
servidor para armazenar os da-
dos e as imagens, além de mais 
700 km de fibra óptica em toda 

cidade. “Sozinha, Aparecida 
tem mais fibra que todo estado 
de Goiás. Tenho a certeza que 
os investimentos no Programa 
Cidade Inteligente será o passa-
porte para Aparecida continuar 
na vanguarda do empreendedo-
rismo em Goiás”.Outro ponto 
destacado pelo gestor foi o 
enfrentamento à pandemia do 
novo coronavírus. “Desde março 
do ano passado temos atuado fir-
memente para reduzir os danos 
deste vírus em nossa cidade. 
Abrimos e ampliamos os leitos 
para tratamento dos pacientes, 
hoje são 352 para Covid-19; 
Testamos em massa nossa po-
pulação com mais se 260 mil 
testes RT-PCR realizados; e 
implantamos o isolamento social 
intermitente por escalonamento 
regional. Este modelo, que teve 
a adesão de quase 100% da po-
pulação, tanto no ano passado 
quanto neste ano, foi fundamen-
tal pra preservarmos empregos e 
salvarmos a economia, salvando 
também vidas.

em dia e pagando boa parte da 
dívida deixada pelos governos 
anteriores, nós também ofe-
recemos a oportunidade de os 
estudantes serem beneficiados 

com a bolsa desde o início do 
curso”, destaca a primeira-
-dama. “Sabemos que muitos 
não têm condições de bancar 
seis meses de faculdade para só 

então buscar a bolsa, como era 
feito antes. Hoje, todos os uni-
versitários vulneráveis de Goiás 
podem pleitear o ProBem, sem 
distinção”, afirma.

Deputado José Nelto é autor de projeto 
que cria imposto sobre grandes fortunas

n NECESSIDADE

Projeto de lei que prevê a 
taxação de Imposto Sobre Gran-
des Fortunas é um caminho para 
sustentabilidade econômica e so-
cial do país, esclarece o deputado 
federal por Goiás, José Nelto/Po-
demos. “Com a pandemia atin-
gindo o Brasil, apenas o auxílio 
emergencial não é suficiente para 
socorrer os mais necessitados. 
Todos estão sofrendo as conse-
quências, mas os mais pobres 
são os mais afetados. É justo que 
aqueles que têm mais dinheiro 
paguem tributos mais altos. Isso 
precisa ser uma luta de todos”, 
afirma. Eu defendo uma refor-
ma tributária que se dedique a 
essa mudança estrutural, afirma 
o parlamentar. A proposta em 
tramitação no Congresso Na-
cional, institui o imposto sobre 
fortunas que ultrapassem o valor 
de dez milhões de reais. Para a 
definição desse valor, devem-se 
considerar as quantias referen-
tes a dívidas e ônus reais do 
contribuinte, com a definição 
do valor dos bens para fins de 
cobrança feita nos seguintes 
termos: Participações societá-
rias em empresas de capitais 
aberto e fechado. Possuidores de 
valores mobiliários negociados 
no mercado, proprietários de 
joias, metais preciosos, obras de 
arte e outros bens móveis. Para 
donos de imóveis, será o valor 
da última alienação e para os 
demais bens e direitos o valor de 

mercado que possuírem.
JUSTIFICATIVA – Para 

Nelto a desigualdade de renda 
e de patrimônio no Brasil segue 
atingindo níveis alarmantes, 
com o rendimento médio men-
sal de trabalho da população 
1% mais rica sendo quase 34 
vezes maior que da metade mais 
pobre, segundo dados divulga-
dos pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística/IBGE. 
Para corrigir essa distorção, 
uma das atuações possíveis do 
Estado é por meio da tributa-
ção direta, isto é, estabelecer 
taxações fiscais sobre renda e 
patrimônio. Ao buscar balizas 
internacionais, deparamos com 
indicações de que a tributação 
direta da renda, bem como de 
sua transferência gratuita (he-
ranças e doações) representa a 
forma mais eficiente de atuar na 
recalibragem social da riqueza. 
Contudo, a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico/OCDE, também 
afirma que, em países nos quais 
a renda e a transferência pa-
trimonial não são pesadas e 
progressivamente tributadas, o 
imposto sobre o patrimônio se 
destaca como medida paliativa 
de redistribuição. Recentemente 
na Argentina, a câmara dos de-
putados aprovou projeto similar, 
que, caso implementado em 
definitivo, irá arrecadar cerca 
de 3 bilhões de dólares por ano 
e cobrará alíquota de até 3,5% 
dos detentores de valores supe-
riores a 2,3 milhões de dólares. 
“O projeto que propomos, além 
de ser mais brando e isentar 
aqueles detentores de valores 
inferiores a 10 milhões de reais, 
impõe alíquota progressiva má-
xima de 3%. Projetos como este, 
de taxação de grandes fortunas, 
tem sido debatido em todo o 
mundo”, afirma o deputado. 

tigada na “Terra Fraca”. “São 
coincidentes o modus operandi 
e os instrumentos utilizados para 
o desvio de dinheiro público, 
empregados pelo grupo crimi-
noso. O inquérito da Deccor, 
investiga o contrato assinado 
pela Agetop com a empresa 
Terra Forte Construtora, para 
obras de terraplanagem e pa-
vimentação da GO-230, entre 
Água Fria de Goiás e Mimoso 
de Goiás. A obra foi paralisada 
por diversas vezes e teve aditi-
vos até 2018, com valor total de 
R$ 65,7 milhões. O delegado 
Luiz Gonzaga, responsável pela 
operação, afirma que há suspeita 
de desvio de R$ 46 milhões, 
em valores atualizados e que a 
Justiça determinou, juntamente 
com os mandados de busca e 
apreensão, o bloqueio de bens 
em total de R$ 29,2 milhões. 
Ele cita ainda que Eliton “foi 
flagrado em transação financeira 
suspeita, assim como na utili-
zação de aeronave dos empre-
sários investigados”. Na época 
da Decantação, o ex-governador 
apresentou documentos para 
afirmar que comprou cabeças de 
gado de Carlos Eduardo, no va-
lor de R$ 101 mil. Ele também 
admitiu ter utilizado a aeronave 
do empresário, tanto em voos 
contratados pelo PSDB como 
particulares.

Governador Caiado atende estudante com cursos superiores 

“Zé Eliton” atordoado com operações e investigações

Gustavo. Boa avaliação e possiblidade de candidatura em 2022

Nelto. Boa representação e projetos  
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d SUPORTE

O mistério da nossa existência 
entre o mundo e a eternidade

Somos um mistério insondável 
para nós mesmos. Vivemos circuns-
critos no limite existencial, entre o 
mundo e a eternidade. Encontramo-
-nos providencialmente entre essas 
duas realidades indissociáveis, mas 
vivemos enraizados no mundo, fora 

de nós, longe da nossa pátria eterna.
O espetáculo da vida mundana nos fascina e nos consome diutur-

namente. A beleza imaterial da eternidade essencial, que se encontra o 
tempo todo disponível a todos nós, dentro e além de nós, aparentemente 
já não brilha além do limite existencial. Esse limite atrativo não é su-
ficientemente forte para nos elevar verticalmente. Não visualizamos a 
eternidade indestrutível, presente parcialmente dentro de nós e totalmente 
acima de nós. O universo parcial não comporta a eternidade total. A 
totalidade abrange a singularidade. Distanciamo-nos cada vez mais da 
eternidade onipresente no mundo fenomenológico, dentro, fora, abaixo 
e acima de nós. Somos vetores temporais da eternidade atemporal. O 
mundo tem muito charme, beleza e encanto, mas é apenas uma peque-
nina parte da eternidade dilatada no tempo. Diante de tanto charme e 
encanto nos perdemos paulatinamente dentro do mundo circunstancial e, 
consequentemente, não damos o passo de volta ao nosso verdadeiro lar, 
a eternidade essencial. Vivemos distantes da nossa própria intimidade 
vertical. Estamos tão imersos no mundo material e no universo virtual 
que os nossos lindos olhos de ébano não vêm à eternidade translúcida 
onipresente em tudo que existe dentro e acima de todos nós. A eternidade 
constitui o todo maior, a origem criativa da nossa existência misteriosa. 
O todo compreende cada parte de tudo que existe no tempo. Tudo que 
existe constitui parte do universal. O universal revela-se fora, dentro, 
abaixo e acima de nós. O mundo extrínseco não abrange a eternidade 
total. O universo compreende uma parte infinitesimal da eternidade. A 
eternidade universal abarca tudo que existe dentro, fora, abaixo e acima 
de nós. O autoconhecimento constitui o meio adequado para que cada um 
de nós possa voltar à pátria eterna. Isso é possível a partir da interioridade 
individual. O autoconhecimento abarca a saída singular e o retorno plural 
de cada um de nós ao nosso próprio interior pessoal. 

O retorno plural constitui a volta enriquecida de uma parcela do 
outro singular ao íntimo individual de cada um de nós. Esse movimento 
de saída do ser pessoal ao encontro do outro ser impessoal ocorre no 
mundo, fora de nós. Nessa relação intersubjetiva, o eu subjetivo de cada 
sujeito envolvido encontra o não-eu fora de si. Essa experiência abre 
os nossos olhos de ébano para a eternidade onipresente dentro de nós. 
Cada sujeito clarividente descobre em si a milésima parte da eternidade. 
Essa descoberta constitui a possibilidade de superação do nosso limite 
existencial. A eternidade é o fundamento primordial e o objetivo final de 
tudo que existe no mundo temporal. A inseparabilidade existente entre 
tudo que existe no tempo e a eternidade é a porta aberta para que cada um 
de nós busque outro mundo possível, além da nossa frágil subjetividade 
existencial. O autoconhecimento propicia-nos uma compreensão parcial 
do mistério insondável da nossa existência temporal. A nossa existência 
intrínseca e extrínseca constitui um mero reflexo da eternidade no tempo. 
A essência do mistério existencial encontra-se intimamente inacessível 
a nós. Experimentamos apenas vestígios da eternidade no tempo. So-
mos uma síntese metafísica da eternidade imaterial no mundo material. 
Constituímos um espírito eterno encarnado no mundo passageiro. Temos 
corpo pesado e espírito maneiro. Buscamos a essência imaterial do es-
pírito eterno no mundo sensível. O autoconhecimento constitui a porta 
de acesso parcial à eternidade transcendente onipresente na totalidade 
do mundo imanente. A autocompreensão nos revela a parte essencial 
do nosso eterno mistério existencial. O mistério existencial encontra-se 
intimamente ligado ao mundo vivido dentro, fora, abaixo e acima de nós. 
O retorno de cada um de nós ao íntimo pessoal constitui o passo de volta 
do mundo fenomenal à eternidade universal. A eternidade abrange tudo 
que existe no tempo. A Beleza sempre antiga e nova está disponível a 
todos nós dentro de cada um de nós.

Erofilho Lopes Cardoso
Filósofo, Teólogo, Educador, Empreendedor, Escritor!

d OPINIÃO

“Tarde Te amei, ó Beleza 
tão antiga e tão nova. [...] 
Tu estavas dentro de mim 
e eu fora.” 

(AGOSTINHO)

Primeira-dama de Formosa consegue fortalecer
trabalho assistencial do município durante a pandemia 
Caroline Marques que responde pela secretaria de Desenvolvimento Social é a responsável pelo atendimento e ajuda a milhares de pessoas 

A secretária de Desen-
volvimento Social 
e primeira-dama de 

Formosa, Caroline Marques Ci-
chetti Koehler, reconhece a im-
portância de fortalecer a rede 
socioassistencial do município. 
Ela e sua equipe de trabalho, vem 
desenvolvendo desde o final de 
2018 e agora, com maior empe-
nho, desde o início de 2020, um 
esforço para melhorar os serviços 
de proteção social, com políticas 
públicas eficientes que possam 
ajudar a comunidade. Ela lembra 
o trabalho realizado nas unidades 
do Centro de Referência de As-
sistência Social/CRAS, Centro 
de Referência Especializado de 
Assistência Social/CREAS, Casa 

das Hortênsias, Centro Pop, casa 
de passagem, casa de acolhimento 
para crianças e adolescentes - Mãe 
Social, centros de convivência e 
fortalecimento de vínculos e ca-
dastro único/Bolsa Família, que 
são as ações mais representativas 
do cuidado e assistência que a pre-
feitura tem desenvolvido em For-
mosa. Segundo a secretária, com 
o cenário mundial de pandemia, 
decorrente da Covid-19, aumen-
tou muito a demanda por serviços 
de proteção social. São muitas 
famílias e pessoas em situação de 
vulnerabilidade. “A secretaria de 
Desenvolvimento Social, oferece 
orientação, apoio e proteção a 
todos em risco social. Ampliamos 
nossa capacidade de atendimento. 

Investimos em qualificação e rees-
truturação das unidades. Tudo para 
garantir um atendimento humano e 
de melhor qualidade à população”, 
afirma Caroline. Cumprindo as de-
terminações sanitárias de proteção, 
prevenção e diminuindo riscos 
de infecção do vírus, a secretaria 
tem garantido condições de alo-
jamento, isolamento e segurança 
alimentar aos grupos de indiví-
duos mais fragilizados por essa 
crise global. Outra realização da 
secretária Caroline Marques, foi 
o investimento na segurança dos 
trabalhadores da prefeitura, com a 
aquisição de equipamentos de pro-
teção individual e coletiva, além 
da oferta de treinamento técnico 
para o seu uso correto.

d NECESSIDADES

Estruturas e alimentação em tempos de dificuldades

Junho e julho são marcados pelo frio e por 
campanhas de conscientização 

Foram entregues pela prefeitura, 
através da primeira-dama, Caroline 
Marques, a nova unidade do CREAS, 

CRAS Unidade II, nova sede do 
Programa Criança Feliz, reforma da 
Casa de Acolhimento Institucional 

Mãe Social Unidade I, ampliação e 
adaptação do Centro Pop e reestru-
turação do Centro de Convivência 

e Fortalecimento de Vínculos do 
bairro Jardim Oliveira.  Entre os in-
vestimentos a aquisição de materiais 
permanentes, como mobiliários e 
eletroeletrônicos, além de materiais 
de consumo.  Caroline explica que a 
pandemia ampliou as desigualdades 
sociais gerando altos índices de de-
semprego. Por este motivo, garantir 
a segurança alimentar das famílias 
em dificuldades é uma prioridade 
da secretaria e da prefeitura. Com o 
surgimento dos primeiros casos de 
Covid no município, a administra-
ção criou um banco de alimentos. A 
Assistência Social foi responsável 
pela sua coordenação, ofertando mais 
de 30 mil cestas de alimentos entre 
famílias das zonas rural e urbana de 
Formosa. Para potencializar o banco 
de alimentos, houve a adesão ao 
Programa de Aquisição de Alimen-
tos/PAA, garantindo a segurança 
alimentar de muita gente e gerando 

renda às famílias de pequenos pro-
dutores da agricultura familiar, que 
têm a oportunidade de ampliar a 
comercialização de seus produtos 
e desenvolver a economia local. A 
secretária lembra que a parceria entre 
órgãos e entidades é fundamental 

para a continuidade desse trabalho. 
Ela destaca o apoio do marido, Gus-
tavo Marques, e os investimentos da 
prefeitura e de outros seguimentos, 
que têm apoiado a missão de não 
deixar faltar o alimento na mesa dos 
formosenses. 

d COLAbORAÇÃO

Caroline Marques, afirma 
que outro trabalho fundamental 
da secretaria que comanda são as 
campanhas de conscientização. O 
mês de junho, trouxe um alerta 
para as questões sociais estruturais 
existentes no município: ela lembra 
o Dia Mundial Contra o Trabalho 
Infantil, o combate à violência con-
tra a pessoa idosa e a “Campanha 
Espalhe Amor nesse Inverno”. No 
dia 12 de junho, a secretaria de 
Desenvolvimento Social celebrou 
o Dia Mundial de Combate ao 
Trabalho Infantil. Na ocasião, foi 
lançada a campanha “Toda criança 
merece ser criança”, conscientizan-
do e mobilizando a população sobre 
o significado do trabalho infantil e 
como combatê-lo. Foram elabora-
das campanhas informativas que 
discutem as piores formas de tra-
balho infantil, suas consequências 
na saúde e na educação e o papel de 
todos na proteção das vítimas. As 
ações foram criadas com o objetivo 
de garantir o desenvolvimento das 
crianças e adolescentes. Três ações 
que merecem destaque nesta cam-
panha foram: a adesão ao projeto 
“Resgate a Infância” do Ministério 
Público do Trabalho; a elaboração 
do diagnóstico do trabalho infantil 
pela equipe das ações estratégicas 
do Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil/AEPETI; e o 
trabalho com a rede de proteção 
do sistema de garantia de direitos 
e políticas intersetoriais, que atuam 
diretamente no combate ao traba-

lho infantil do município. “Ações 
repressivas não são suficientes 
para erradicar o trabalho infantil. 
Para de fato fazer a diferença na 
vida de crianças e adolescentes, é 
necessário desenvolver ferramentas 
em parceria com as demais políticas 
públicas do município, exemplo 
disso é o trabalho da Rede de Pro-
teção”, explica a secretária. 

RESPOSABILIDADES - So-
bre o combate à violência contra a 
pessoa idosa, no dia 15 de junho 
teve início a campanha “Junho 
Violeta”, que promove o debate e 
a busca por uma cidade que ama, 
cuida e respeita a pessoa idosa.  
Com a pandemia, as atividades 
da secretaria de Desenvolvimento 

Social, que acolhem os idosos e 
garantem seu aperfeiçoamento 
moral, intelectual e social, tiveram 
que ser suspensas. Mas as equipes 
do CRAS, CREAS, serviços de 
convivência e programa “Feliz Ida-
de”, continuam a dar apoio a esse 
público. Segundo Caroline, “nesse 
momento difícil de isolamento 
social, a pessoa idosa fica exposta 
aos riscos de pobreza, discrimi-
nação e violência. A boa notícia é 
que estamos nos organizando para 
o retorno gradativo dessas ativida-
des”. Em meio às dificuldades do 
atual período, o “Junho Violeta”  
tem o objetivo de chamar a atenção 
das pessoas para um problema que 
cresce a cada ano. Mais que tratar 

os idosos com dignidade e respeito, 
é preciso denunciar casos de vio-
lência às autoridades competentes, 
diz a secretária. Ela lembra que nos 
meses de junho e julho a prefeitura 
realiza a campanha de arrecadação 
e distribuição de cobertores e ves-
tuários de frio, ação desenvolvida 
todo ano pela secretaria, responsá-
vel por mobilizar entidades do setor 
público e privado. São diversos 
pontos de coleta espalhados pela 
cidade, como a prefeitura, câmara 
de vereadores, supermercados e a 
na própria secretaria, ao lado do 
Centro Comercial Ibrahim Jorge 
na Praça da Feira. “A distribuição 
está prevista para o decorrer do 
mês de julho.

 Entrega de cadeiras de rodas. Necessidades Equipe sintonizada com as ações estratégicas

Nova sede do CREAS. Investimentos 
Reforma da Casa Mãe

 Social Unidade I Interior pronto para os atendimentos na Casa Mãe Social

Entrega de material permanente. Garantia de 
atendimento e qualidade 

Cestas verdes adquiridas através dos programas de 
aquisição de alimentos

Caroline. Combate ao trabalho infantil
Ações ao Dia Mundial de Conscientização 

da Violência Contra a Pessoa Idosa
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d REFERÊNCIA

Paulo Octávio valoriza cidade histórica 
e cria o Planaltina Shopping

Empresário preside a Lide – unidade Brasília - organização que reúne diversos setores com o objetivo de fortalecer o desenvolvimento econômico e social.

Parceria entre Goinfra e Faeg acelera 
obra da GO-110 no Nordeste goiano

Obras na BR-020 em Goiás 
avançam em ritmo acelerado

Formosa é o maior beneficiado com investimento do Governo Federal 

A data de fundação 
é 19 de agosto de 
1859. Prestes a 

completar 162 anos a cidade 
de Planaltina/DF se prepara 
para viver uma nova realidade 
sócio/econômica com a criação 
do maior centro de compras da 
região, que engloba as cidades 
de Sobradinho, Sobradinho II, 
Fercal, Itapoã, Paranoá, Pla-
naltina de Goiás, Formosa, Ca-
beceiras e outras do chamado 
Entorno Norte de Brasília. As 
Organizações PauloOctavio, 
dirigida pelo empresário Paulo 
Octávio Alves Pereira, fundada 
em 1975 e com sede em Bra-
sília, que reúne hoje cerca de 
20 empresas concentradas nas 
áreas de construção, imóveis, 
hotéis, shopping centers, segu-
ros, consórcio e comunicação, 
decidiu investir na criação do 
Planaltina Shopping. Na opi-
nião de moradores tradicionais 
da centenária cidade ouvidos 
pela reportagem do Jornal 
Tribuna News o empreendi-
mento será uma marco para 

toda a região.  Muitos dizem 
que o shopping é um sonho, 
que agora se tornará realidade 

para os moradores. 
LIDERANÇA – O novo 

shopping do Distrito Federal 

será erguido na Rua Goiás, es-
quina com a rodovia DF-128, 
com área estimada em 86 mil 

m², 5 pavimentos, com salas 
de cinema, praça de alimenta-
ção e mais de 110 lojas. Paulo 

Octávio, que já ocupou vários 
cargos públicos no Legislativo 
e Executivo da capital federal, 
preside o Grupo de Líderes 
Empresariais/ Lide/Brasília. 
Fundado no Brasil, em 2003, 
o Lide é uma organização que 
reúne executivos de diversos 
setores de atuação em busca de 
fortalecer a livre iniciativa do 
desenvolvimento econômico 
e social, além de defender os 
princípios éticos de gover-
nança corporativa nas esferas 
pública e privada. A organiza-
ção de caráter privado, reúne 
empresários em nove países e 
quatro continentes, tem mais 
de 1.300 empresas filiadas 
em 33 unidades regionais e 
internacionais e representa 
aproximadamente 51% do PIB 
privado brasileiro.

Presente em diversos paí-
ses com 23 frentes de atuação, 
o grupo tem o propósito de po-
tencializar a atuação do empre-
sariado na construção de uma 
sociedade ética, desenvolvida 
e competitiva globalmente.

d TRANSFORMAÇÃO

As obras na Rodovia Fe-
deral BR-020, nos municípios 
de Formosa, Vila Boa, Alvo-
rada do Norte, Simolândia e 
Posse seguem em andamento 
e já mudam as características 
de todas as cidades, distritos 
e povoados beneficiados. O 
Ministério da Infraestrutu-
ra, através do Departamento 
Nacional de Infraestrutura 
de Transportes/DNIT, traba-
lha duplicando a rodovia, na 
construção de intercessões, 
viadutos, trincheiras e vias 
marginais. Segundo engenhei-
ros ouvidos pela reportagem 
do Jornal Tribuna News, os 
serviços são fundamentais para 
a população dos municípios, 
melhorando a trafegabilidade 
e segurança dos usuários da 
rodovia e facilitando o tráfego 
local e o acesso à Brasília pela 
Saída Norte. O DNIT, segue 
com as obras de adequação 
de capacidade da plataforma, 
melhorias e eliminação de 
pontos críticos nas travessias 
urbana de Formosa, Vila Boa, 
Alvorada e Simolândia. Em 
Formosa, que recebe o maior 
volume de obras, por ter um 
tráfego de veículos bem aci-
ma das outras cidades, em um 
trecho de 12 quilômetros estão 
sendo construídos quatro in-
tercessões, compostas por oito 
viadutos, quatro trincheiras e 
construídas ainda as vias mar-
ginais, que são ruas ao lado das 
duas pistas principais da rodo-
via. Os responsáveis técnicos 
informam que em Formosa e 
nas demais cidades as obras 
estão na fase das fundações, 
pilares, vigas e lajes e que o 
contrato prevê em Formosa a 
duplicação e construção das 
marginais, entre a divisa do 
Distrito Federal com Goiás, na 
ponte do Córrego Santa Rita 
até a balança rodoviária, no 
antigo posto da PRF. Segundo 
o DNIT, as obras vão permitir 
a separação do tráfego de longa 
distância do tráfego urbano 
no segmento que vai ter, até o 
final de 2021, um volume mé-
dio diário de 12.254 veículos. 
Com a mudança, os usuários 
da rodovia federal terão mais 
conforto e segurança, afirmam. 

dDESENVOLVIMENTO

Realizado na sede da Fede-
ração da Agricultura e Pecuária 
de Goiás/Faeg, encontro para 
a entrega do projeto de pavi-
mentação asfáltica da rodovia 
GO-110 que liga a cidade de 
Iaciara ao Povoado Estiva, no 
município de São Domingos. 
O prefeito de Iaciara, Haicer 
Lima o “Mano”, afirmou que 
se trata dos primeiros passos, 
ao lado do deputado federal 
José Mário Schreiner, depu-
tado estadual “Iso Moreira” 
e os produtores rurais, Mario 
Filho, “Paulo da Boi Forte” 
e Orlando, além do vereador 
William Jorge representando 
a câmara de Iaciara, para a 
realização de um sonho de 40 
anos.  A região está prestes a 
receber uma grande obra do 
Governo de Goiás, aguardada 
há décadas pela população. O 
presidente da Agência Goiana 
de Infraestrutura e Trans-
portes/Goinfra, Pedro Sales, 
recebeu o projeto executivo de 
engenharia para a pavimenta-
ção da GO-110, entre Iaciara 
e o povoado de Estiva, das 
mãos dos representantes do 

setor produtivo, na sede Faeg 
em Goiânia. Sales agradeceu 
às lideranças representativas e 
políticas pelo investimento de 
R$ 767,6 mil do Fundo para o 
Desenvolvimento da Pecuária 
em Goiás/Fundepec no do-
cumento, que elimina etapas 
fundamentais de um processo 
burocrático que, na esfera 
estatal, pode demorar anos, 
passando de um governo para 
outro. “Ele destacou que serão 
necessários poucos dias para a 
conclusão da análise feita por 
profissionais do governo e, na 
sequência realizar o edital”. 
Sales enfatizou que a colabo-
ração da Faeg, representa um 
ganho de tempo precioso. “Se 
fôssemos fazer uma licitação 
para o projeto a partir da agên-
cia, seriam necessários três 
meses para esboçar a rodovia”, 
explicou. O presidente da 
Faeg e deputado, José Mário 
Schreiner, destacou que não 
há dúvidas sobre o poder de 
transformação, de quebra de 
paradigmas, de um projeto 
como esse, considerando revo-
lucionária a atitude gerencial 

implantada pelo governador 
Ronaldo Caiado, que faz a 
sua parte e, ao mesmo tempo, 
dá espaço para a participação 
efetiva da população, afirma.

OBRA - O diretor de Pla-
nejamento da Goinfra, Riumar 
dos Santos, explica que o as-
falto vai totalizar 50 quilôme-
tros em sentido longitudinal, 
representando um avanço para 
a região, que é naturalmente 
rica, mas tem muitas necessi-
dades. “Uma obra como essa 
fomenta não só as atividades 
que se desenvolvem ali, mas 
atrai novos investimentos em 
áreas de potencial crescente 
como o agronegócio, o turismo 
e o comércio” nos municípios 
diretamente beneficiados de 
São Domingos, Iaciara, Nova 
Roma, Guarani, Posse, Al-
vorada, Divinópolis, Monte 
Alegre e Campos Belos. “A 
parceria com a Faeg repre-
senta, portanto, um incentivo 
à produção de commodities 
agrícolas — como soja, milho 
e algodão, que, hoje, dispõem 
de tecnologia bastante avança-
da”, destacou.

Empresário é pioneiro do DF Lidera grupo de empresários de vários setores 

Fachada apresentada do centro comercial Shopping deverá mudar a realidade da cidade

Aceso principal da cidade já está mudado 

Prefeito “Mano” agradece a parceria Pedro Sales e José Mário. Solução rápida

 Pilares dos viadutos erguidos

Acessos. Mudanças para melhor

Grupo de produtores e representantes de Iaciara     
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d PARCERIA

Prefeito “Tuta” de Cabeceiras recebe deputada 
Flávia Moraes e mais benefícios em emendas 

OAB de Formosa passa a ter membro no
comitê municipal de enfrentamento a Covid 

Faturamentos milionários de cartórios 
em Formosa. Jornal protocola na 

Justiça acesso ao rendimento das seis 
serventias extrajudiciais da comarca 

A deputada federal, 
F láv ia  Mora i s /
PDT, voltou a Ca-

beceiras em junho e foi recebida 
pelo prefeito Everton Francis-
co de Matos o “Tuta” /PDT; 
vice-prefeito, Manoel Teixeira/
DEM; presidente da câmara, 

Gilberto Gomes de Araújo, vá-
rios outros vereadores e pessoas 
da comunidade. A deputada 
e seu marido, o ex-prefeito e 
médico George Morais, ins-
talaram nas dependências do 
hospital municipal, mais uma 
edição do programa Saúde em 

Movimento, por meio da clí-
nica móvel, desenvolvido pela 
parlamentar em todo o Estado. 
Em Cabeceiras, dessa vez foram 
realizados atendimentos para 
mães e gestantes que puderam 
realizar ultrassonografia 4D e 
outros exames. Flávia, ao lado 

do prefeito e do vice, visitou as 
obras em andamento na cidade 
e os locais onde serão investidos 
os recursos em pavimentação 
asfáltica. Segundo a parlamen-
tar, mais de R$ 4,5 milhões já 
foram enviamos em emendas ao 
município e dessa vez, os novos 

recursos, estão direcionados por 
“Tuta” para a pavimentação de 
ruas e avenidas no Bairro Enis 
Machado, beneficiando um 
grande número de pessoas   que 
há anos reivindica o benefício, 
convivendo com terra, poeira e 
lama. A parlamentar ao lado do 

prefeito, afirmou que as obras 
começam ainda nesse semestre 
e por isso fez questão de conver-
sar com os moradores. Flávia 
destacou também que ainda 
nesse ano, Cabeceiras receberá 
mais R$ 400 mil para custeio 
de despesas na área de Saúde.  

d LUCRATIVIDADE d PARTICIPAÇÃO

O presidente da Subseção da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
em Formosa, Marco Aurélio Bas-
so de Matos Azevedo, acompa-
nhado do secretário geral da enti-
dade, Eduardo Augusto de Souza, 
se reuniu no gabinete, na prefei-
tura, com o prefeito de Formosa, 
Gustavo Marques de Oliveira, 
para tratar de assuntos diversos e 
protocolar ofício de interesse da 

classe advocatícia. Marco Aurélio 
e Gustavo, conversaram a respeito 
do plano municipal de imunização 
contra a Covid-19 e os efeitos da 
pandemia em todos os setores 
da vida pública. Os dirigentes 
da Ordem, protocolaram pedido 
para inclusão de um membro 
da OAB no Comitê Municipal 
de Enfrentamento e Prevenção 
a Covid, segundo o presidente, 

com o objetivo de somar esfor-
ços, sobretudo no programa de 
imunização em curso. O prefeito 
que já havia se manifestado de 
forma positiva, deferiu o pedido, 
solicitando a indicação do nome 
do representante da subseção 
no comitê, afirmando que conta 
com a Ordem para esse e outros 
projetos de interesse da sociedade 
formosense. 

Serventias estão obrigadas 
desde abril desse ano a infor-
mar suas receitas brutas. Em 
Formosa o cartório de Clarival 
de Miranda, não informa seus 
rendimentos desde 2019 e na 
última vez que o fez, a receita 
no período de seis meses foi de 
quase 1 milhão e 300 mil reais. 
Já o cartório comandado por 
Túlio Valadares – registro de 
imóveis – informou em 2020, no 
período de julho a dezembro um 
faturamento de quase 8 milhões 
e 350 mil reais, ou seja, quase 1 
milhão e 400 mil reais por mês.    

O Plenário do Conselho 

Nacional de Justiça/CNJ, apro-
vou por unanimidade incluir 
serviços auxiliares entre os 
órgãos que precisam divulgar 
seu faturamento, obedecendo a 
Lei de Acesso à Informação. A 
medida foi tomada em abril des-
se ano, e alcança todas os car-
tórios extrajudiciais do país. A 
justificativa é garantir o acesso à 
informação e à publicidade para 
melhor fiscalização e controle 
por meio da sociedade. O con-
selheiro Marcos Vinícius Jardim 
Rodrigues, explica que o fato 
das taxas cobradas serem pagas 
por particulares, pessoas físicas 

ou jurídicas, não exclui o dever 
de transparência, “em razão de 
serem recebidas em decorrência 
da autorização pública dada pelo 
Poder Judiciário”. A decisão do 
CNJ, apesar de ter sido anun-
ciada no mês de abril, ainda 
não está sendo cumprida pela 
grande maioria das serventias 
extrajudiciais de Goiás. Na Co-
marca de Formosa, onde operam 
seis cartórios, nenhum, mesmo 
passados quase dois meses da 
decisão, ainda não se adequaram 
às novas regras. O Jornal Tribu-
na News, protocolou no dia 21 
de junho, na Diretoria do Forum 
de Formosa, junto a juíza, Chris-
tiana Aparecida Nasser Saad, 
diretora, pedido de informação 
com base na lei de acesso as in-
formações públicas, requerendo 
acesso à receita bruta financeira 
das serventias da comarca. Os 
cartórios de  Registro de Imó-
veis e Tabelionato 1º de Notas 
/ Registro de Pessoas Jurídicas, 
Títulos, Documentos, Protestos 
e Tabelionato 2º de Notas / 
Registro Civil das Pessoas Na-
turais e de Interdições e Tutelas / 
Tabelionato de Notas, Oficialato 
de Registros de Contratos Marí-
timos e Registro Civil das Pes-
soas Naturais e de Interdições e 
Tutelas – no Distrito Judiciário 
de Santa Rosa / Tabelionato de 
Notas, de Protestos de Títulos, 
de Registro de Imóveis, de Re-
gistro de Títulos e Documentos, 
Civil das Pessoas Jurídicas – no 
Distrito Judiciário de Cabeceiras 
e ainda o  Registro Civil das Pes-
soas Naturais e de Interdições e 
Tutelas, também em Cabeceiras, 
já deveriam estar cumprido a 
determinação do Conselho Na-
cional de Justiça. 

Atendimentos especializados para gestantes com ultrassonografia Visita ao Enis Machado. Ruas e avenidas beneficiadas 

Prestação de contas na Interativa FM Prefeito e vice. União consolidada em prol do município 

Marco Aurélio, Gustavo e Eduardo.  Atendimentos. 

Serventia de maior faturamento e movimentação da região

Cartório deixou de informar receita e de recolher imposto ao município 
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d  PREOCUPAÇÃO

d  RISCOS

Prefeita Débora de São João d’Aliança 
adere ao pacto contra violência a mulher 

O município de São 
João d’Aliança, 
representado pela 

prefeita Débora Domingues 
Carvalhêdo Barros, assinou no 
dia 23 de junho o termo de ade-
são ao Pacto Goiano Pelo Fim 
da Violência Contra a Mulher. 
O evento realizado na câmara 
de vereadores, contou com as 

participações da deputada esta-
dual, Leda Borges,  promotora 
de Justiça, Ursula Catarina, o 
sub-tenente da Polícia Militar, 
Marcelo Ferreira as vereadoras 
Maria da Conceição Batista de 
Araújo e Genivan Gonçalves 
dos Santos, diretoras de colégios, 
Kellen Renata e Dayana Linha-
res, diretora do CMEI Padre 

Roque, Julia Geralda, secretários 
municipais, conselheiras tute-
lares e servidores da secretaria 
municipal de Assistência Social, 
responsável pela organização 
do evento. O Ministério Público 
de Goiás, uma das instituições 
convidadas a participar é um dos 
incentivadores do pacto, ação 
lançada em novembro do ano 

passado pelo Governo de Goiás, 
por meio da Secretaria de Desen-
volvimento Social. No pacto, que 
teve repercussão positiva desde o 
seu início, estão previstas ações 
como o programa Maria da Pe-
nha na Escola, em parceria com 
a Secretaria de Educação; cria-
ção de comitês permanentes de 
questões para a mulher e outras 

d  CONQUISTAS

Trabalho gera desenvolvimento em São João d’Aliança

Prefeito de Colinas 
morre aos 39 anos

16 novos municípios 
entram para a RIDE-DF. 14
 são do Nordeste goiano 

Câmara de Alto Paraíso entrega
ao governador documento
contra “quebra-molas” nas
rodovias GO-118 e GO-239

Decisão da Vara Cível e 
Criminal da Justiça Federal de 
Formosa de fevereiro desse ano, 
condenando o Estado de Goiás, 
por meio da Agência Goiana de 
Transportes e Obras/Goinfra, 
tem causado revolta e muita 
discussão entre a população de 
cidades, distritos e povoados, 
localizados às margens das 
rodovias estaduais GO-118 e 
GO-239, que cortam o Parque 
Nacional da Chapada dos Vea-
deiros. A Câmara de Vereadores 
de Alto Paraíso de Goiás, entrou 
no assunto, requerendo junto ao 
Governo do Estado providên-
cias para que medidas sejam 
tomadas que resolvam o proble-
ma. Em decisão da Justiça Fede-
ral, assinada pelo juiz substituto, 
Thadeu José Piragibe Afonso, 
ficou determinada a instalação 
de mecanismos redutores de 
velocidade na GO - 118 (trecho 
Alto Paraíso/São João D’ Alian-
ça) e na GO-239 (trecho Alto 
Paraíso/São Jorge). Na decisão 
judicial, consta que a Goinfra, 
poderia optar entre ondulações 
transversais ou lombadas eletrô-
nicas, como tentativa de conter 
ou diminuir o atropelamento 
de animais silvestres, que são 
abundantes na região, e que, 
segundo a decisão do juiz, estão 
sendo dizimados aos milhares, 
inclusive animais pertencentes a 
espécies ameaçadas de extinção.

IMPASSE – Segundo, Elio-
mar Bertoldo de Siqueira, presi-
dente do Legislativo Municipal 
de Alto Paraíso, cidade para 
onde converge a grande maioria 
dos turistas em busca dos pontos 
atrativos da região a discordân-
cia com a decisão judicial partiu 
da própria população, não só de 
Alto Paraíso, mas de todas as 
outras cidades vizinhas e que 
utilizam a GO-118. A Goin-
fra, para atender a decisão da 
Justiça, optou em instalar um 
grande número de ondulações 
transversais (“quebra-molas”), 
que somente na estrada até 
o Distrito de São Jorge pode 
chegar a 13 redutores de velo-
cidade. O  oficio  da Câmara 

de Alto Paraíso, assinado pelo 
presidente e vários outros vere-
adores e entregue  nas mãos do 
governador Ronaldo Caiado, 
durante a sua última passagem 
pela região, esclarece que é 
grande o número de ondula-
ções previstas para os trechos 
considerados e grande também 
o risco de acidentes - caso se 
confirme a opção de quebra-
-molas, uma vez que os trechos 
são locais de tráfego de carreta e 
de caminhões com carga pesada 
e também de veículos de turistas 
e de munícipes o que pode, se-
gundo o documento, ocasionar 
prejuízos não só materiais, mas 
principalmente causar acidentes 
com vítimas fatais.

POLÊMICA -   A ação ju-
dicial na esfera federal, movida 
por entidades e organizações 
não governamentais ligadas a 
conservação da biodiversidade, 
contra o Governo do Estado, 
enfrenta resistência e recebe 
críticas, por meio de movimen-
tações em redes sociais e até um 
abaixo-assinado com o intuito 
de não permitir a instalação de 
lombadas nas duas rodovias, 
principalmente na GO-118, 
considerada de alto risco, com 
grande número de acidentes e 
com um trânsito cada dia mais 
intenso. As pessoas contrárias à 
instalação desses “quebra-mo-
las”, dizem que a integridade 
física e as vidas dos moradores e 
turistas que trafegam pelas duas 
rodovias que cruzam a chapada, 
estão sendo ameaçadas por uma 
decisão judicial equivocada.

atividades. Débora Domingues 
esclareceu que em São João 
d’Aliança, serão desenvolvidas 
políticas públicas, instrumentos 
legais, com ações e medidas ad-
ministrativas e judiciais voltadas 
ao combate à violência contra a 

mulher. “Vamos utilizar todos os 
meios disponíveis para o atendi-
mento e proteção às mulheres que 
vivem sob ameaça e em situação 
de risco”. A prefeita ressalta ainda 
que “quem bate em mulher agride 
o município inteiro”. 

d  PERDA

O corpo do prefeito de Co-
linas do Sul, Fernando Paulino/
PP, foi sepultado no dia 25 de 
junho no cemitério municipal 
da cidade. O prefeito morreu 
aos 39 anos em Goiânia, onde 
estava internado há mais de 40 
dias, em estado grave. Ele fazia 
tratamento contra um câncer e 
por conta disso, enfrentou pro-
blemas nos rins. As informações 
são as de que a doença teria sido 
descoberta no ano passado, antes 
da vitória de Paulino em 15 de 
novembro, quando alcançou 
1.673 votos (58,65% do total 
válido). Fernando Paulino, foi 
vereador por dois mandatos e era 
casado. Com sua morte, quem 
assumiu a prefeitura foi o vice-

-prefeito, Paulino Batista Vieira/
PSL, que já estava exercendo 
interinamente a função desde o 
agravamento do quadro clínico 
do prefeito. Ele nunca havia 
ocupado cargos públicos antes 
de ser eleito na chapa vitoriosa, 
ano passado.

d INCLUSÃO

A Comissão de Desenvol-
vimento Urbano da Câmara dos 
Deputados aprovou proposta que 
incorpora os municípios de Cam-
pos Belos, Colinas do Sul, Monte 
Alegre de Goiás, Nova Roma, 
Teresina de Goiás, Buritinópolis, 
Damianópolis, Divinópolis de 
Goiás, Guarani de Goiás, Iaciara, 
Mambaí, Posse, São Domingos, 
Sitio d’Abadia, Uruaçu e Jaraguá 
à Região Integrada de Desenvol-
vimento do Distrito Federal e 
Entorno/Ride. O texto aprovado 
é um substitutivo apresentado 
pelo deputado Gustavo Fruet/
PDT-PR aos projetos de lei com-
plementares da deputada Flávia 
Morais/PDT-GO e do deputado 
“Delegado Waldir” /PSL-GO. 
O substitutivo reúne o conteúdo 
dos dois projetos. “É oportuno 
que a lei da Ride seja atualizada 
para refletir os arranjos urbanos 
territoriais existentes e fornecer 
aos entes federativos ferramen-
tas de gestão e governança para 
aproveitar as sinergias regionais, 
elevar a eficiência dos serviços e 

promover desenvolvimento eco-
nômico e social”, afirma Fruet. 
Ele destacou, por outro lado, que 
a eficácia da construção de es-
paços interfederativos, depende 
inteiramente da articulação, do 
diálogo e da colaboração entre 
governos das diferentes esferas. 
Atualmente a região integrada 
inclui 33 municípios de Goiás e 
Minas Gerais. A proposta ainda 
será analisada pelas comissões 
de Finanças e Tributação e de 
Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, antes de ser votada pelo 
Plenário.

Quatro ônibus destinados ao 
município por meio de emenda 
de bancada de autoria dos de-
putados federais, Magda Mo-
fatto, José Nelto, Vitor Hugo 
e o senador Luís do Carmo. A 
prefeita Débora Domingues, ao 
receber os benefícios agradeceu 
aos parlamentares, que segundo 
ela, reconheceram a importância 
dos veículos para a população. 
A prefeita participou também 
de solenidade de assinatura 
do protocolo de parcerias para 

o desenvolvimento de ações 
sociais, entre a Cooperativa 
Financeira Sicoob - protagonista 
do projeto, Igreja Fonte de Vida, 
Mitra Diocesana - Igreja Cató-
lica, sindicato rural e a empresa 
Sementes São João. A parceria 
vai desenvolver campanhas de 
arrecadação de cestas básicas, 
roupas, cobertores, recursos para 
gás de cozinha, energia elétrica, 
insumos e equipamentos hos-
pitalares. A Sicoob e as outras 
instituições, buscarão junto a 

assistência social do município 
as pessoas que vivem em situa-
ção de vulnerabilidade social. Na 
zona rural, beneficiando os pro-
jetos de assentamentos, ao lado 
do superintendente do Instituto 
Nacional de Colonização e Re-
forma Agrária/Incra, Igor Lélis a 
prefeita buscou informações para 
entregar a documentação definiti-
va para a viabilização do crédito 
habitacional dos assentamentos 
Mingau, Nova Visão e Brejo da 
Onça. Débora questionou sobre 
o registro em cartório dos títulos 
dos assentados do projeto Pal-

mital e Brejo da Onça, obtendo 
a informação que o Incra está 
respondendo algumas diligências 
para que os títulos sejam registra-
dos. Nessa visita a prefeita co-
brou novamente a regularização 
do Mingau e Santa Maria. 

Evento teve repercussão no Estado Prefeita é uma incentivadora e fiscaliza Documento assinado e compromisso feito

Ônibus atenderam demandas nas zonas urbana e rural 

Parcerias firmadas em prol do município

Débora e o superintendente do Incra

Prefeitura e Governo do Estado. 
Consonância

Deputado Gustavo Fruet 

Morte precoce e inesperada 

Animais são mortos na pista ao atravessar   

Muitas críticas à decisão da 
Justiça de instalação arriscada 
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d SITUAÇÃO

HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA, CNPJ: 37.628.070/000-
07, torna público que REQUEREU da Secretaria de Meio Ambiente 
de Formosa-GO, a Licença Ambiental de Funcionamento, do 
HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA, localizada no endereço Rua 
Trajano Balduino nº 555, Centro, Formosa-GO. Não foi determinado 
Estudo de Impacto Ambiental.

HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA, CNPJ: 37.628.070/000-
07, torna público que RECEBEU da Secretaria de Meio Ambiente 
de Formosa-GO, a Licença Ambiental de Funcionamento, do 
HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA, localizada no endereço Rua 
Trajano Balduino nº 555, Centro, Formosa-GO. Não foi determinado 
Estudo de Impacto Ambiental.

HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA, CNPJ: 37.628.070/000-
07, representada pelo titular, o DR LUCIANO ORNELAS CHAVES, 
pessoa física, CPF nº 427.021.616-69, torna público que assinou 
Termo de Compromisso Ambiental (TCA 017/2021), tendo em vista 
o que consta no processo administrativo nº 2021/04.149, obriga-se 
perante à SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE FORMOSA-
-GO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ (MF) sob 
nº 01.738.780/0001-34, o cumprimento das exigências contidas 
no TCA 017/2021, referente à Licença Corretiva 17/2021 para a 
Atividades em Atendimento em Pronto Socorro e unidade Hospi-
talares para Atendimento de Urgências.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

PROJETO LAGOA FEIA PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrito no 
CNPJ: 35.411.837/0001-08   torna público que requereu a Secre-
taria Municipal do Meio Ambiente de Formosa, as Licenças Previa 
e de Instalação, para atividade de Loteamento / Parcelamento 
do Solo de área “611.339,14 m²” localizado NO LOTEAMENTO 
PARQUE LAGO DE FORMOSA, as quadras 36,39,104 até 127 
e 130 até 142.

AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇAS: 
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO

ENECOL,CONSTRUCAO,ENGENHARIA E MANUTENCAO 
EIRELI– CNPJ nº 01.167.047/0003-79, torna público que requereu 
à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Formosa-Goiás, as 
licenças: Ambiental de Instalação e Ambiental de Funcionamento, 
para as atividades de Construção de estações e redes de distribui-
ção de energia elétrica, no endereço: ROD BR-020 KM 7, SN, 3º 
SETOR INDUSTRIAL, QUADRA0000A LOTE 001-A, 73.808-650, 
FORMOSA-GO.

AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA: 
PRÉVIA /INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

RECIPLA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ: 
03.324.640/0001-45, torna público que requereu da Secretaria de 
Meio Ambiente de Formosa-GO, a Licença Ambiental Simplificada 
para a atividade de recuperação de materiais plásticos, localiza-
da no endereço Rodovia BR 020, km 07, s/n, Setor Industrial, 
Formosa-GO. Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental

Em Formosa maior número de 
contaminados são mulheres. Mas 

homens estão morrendo mais de Covid-19 
Após surgir na china, 

ainda em 2019 a 
doença respirató-

ria, causada pelo coronavírus, 
não demorou para chegar ao 
Brasil. Considerando que no 
Estado de Goiás, estima-se 
que a transmissão comunitária 
teve início no final de março 
de 2020, quando as medidas 
de distanciamento social já es-
tavam em vigor, no município 
de Formosa o primeiro caso 
suspeito surgiu no dia 27 de 

fevereiro de 2020.  Em mais 
de um ano de pandemia o atual 
quadro epidemiológico formo-
sense até o dia 28 de junho ao 
meio dia era de: 9.515 casos 
confirmados, 1.883 casos em 
acompanhamento, 18.823 casos 
recuperados e 220 óbitos con-
firmados.  Em 24 horas, foram 
registrados 30 novos casos e 
80 foram descartados.  Outro 
dado fornecido pelo Núcleo de 
Vigilância Epidemiológica de 
Formosa, sob a responsabilida-

de de Jéssica Santos é que no 
município, mulheres somam o 
maior número de contamina-
dos, na maior parte abaixo de 
60 anos. No entanto o maior 
caso de mortes pela doença é 
de homens, que já somam mais 
de 120 óbitos, na maioria acima 
de 60 anos.  Sobre as vacinas a 
vigilância sanitária informa que, 
como já ocorre, o calendário das 
próximas categorias está dispo-
nibilizado nas redes oficiais da 
prefeitura.

Formosa chega a vacinar 2.042 
pessoas em um único dia 

Até no dia 28 de junho, haviam sido vacinados 32.406 com a 
1ª dose e 9.146 com a 2ª. Totalizando 41.552 pessoas imunizadas

Especialistas já pensam na 3ª 
dose da vacina contra Covid-19

Por que é importante tomar a segunda dose?

d NECESSIDADE

Segundo levantamento do 
Governo Federal, quase 2 mi-
lhões de pessoas não tomaram a 
segunda dose da vacina, mesmo 
após ter chegado o prazo do 
reforço da imunização. Epide-
miologista do curso de Saúde 
Pública da Universidade de 
Brasília/UnB, Walter Ramalho 
é enfático ao explicar: “Com 
uma dose apenas, a eficácia é 
muito menor e a conversão para 
as células de imunidade é muito 
baixa.” O especialista lembra 
que, antes do registro das vacinas 
contra a Covid-19, foram feitos 
estudos para avaliar se seria 
necessária apenas uma aplicação 
ou mais. Porém, grande parte 
dessas análises indicou uma 
imunidade necessária para frear 
a mortalidade com duas doses. 
“Foi pesquisado, para todas 
essas vacinas, a elegibilidade 
de apenas uma dose. E todos 
esses fabricantes acharam que a 
imunidade e a eficácia era muito 
baixa. Por isso que se passou a 
testar também duas doses, e o 
aumento da eficácia da vacina 
foi considerável. Hoje, alguns fa-
bricantes ainda estão discutindo 

a administração de uma terceira 
dose para aumentar o reforço da 

imunidade vacinal das pessoas”, 
adiantou.

d PROVIDÊNCIA

Antes instalado no es-
tacionamento do Estádio 
Diogão, o “Drive (dirigir) 
Thru (através),” da vacinação 
contra a Covid em Formo-
sa, passou para o Parque de 
Exposição Agropecuária, na 
Avenida Brasília. As novas 
instalações oferecem um lu-
gar melhor para receber as 
pessoas e para o armazena-
mento das vacinas, afirma o 
prefeito Gustavo Marques. A 
inauguração do novo espaço 
aconteceu com a vacinação 
da faixa etária de 50 anos e 
na mesma semana reduzindo 
para 45 anos de idade, além 
de caminhoneiros de qualquer 
idade. O diferencial, explica 
o secretário de Saúde, Breno 
Miranda, é que apesar de ser 
um “Drive Thru”, pedestres 
também podem ser vacinados. 
O prefeito divulgou por meio 
de suas redes sociais, estar sa-
tisfeito com o sucesso do novo 
ponto de vacina, quando nos 
primeiros dias, foram vacina-
dos mais de duas mil pessoas, 
afirmando que a coordenação 
da prefeitura é no sentido de 
garantir que a imunização da 
população seja feita o mais 
rápido possível, mas também 
para que todas as categorias 
sejam vacinadas sem deixar 
ninguém para trás, como as 
gestantes sem comorbidades, 
algo que em muitas cida-
des não está acontecendo. A 
mudança de local do “Drive 
Thru” para o parque de expo-
sições, proporcionou uma es-
trutura melhor para aumentar 
a eficiência e vacinando mais, 
além de dar mais conforto, 
facilitando para quem já está 
na categoria apropriada de 
receber a primeira dose.

Situação no HRF. Oscilação nas ocupações de leitos são diários

Equipe de apoio  e o prefeito no novo posto de vacinação na “pecuária”

Aplicação de uma terceira dose não está descartada 

Prefeito Gustavo 
acompanha a campanha 

Praticidade e eficiência 
ajudam no processo

Espaço para receber veículos. Aplicação dentro do carro
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d INVESTIGAÇÃO

Ação do MP e PC leva pai e filha 
para a cadeia em Formosa 

O Ministério Público/
MP e a Polícia Ci-
vil/PC começaram 

a desarticular uma quadrilha 
suspeita de fraude em licitações 
e corrupção, que resultaram em 
prejuízos ao município de Formo-
sa da ordem de 1 milhão e meio de 
reais. Foram cumpridos três man-
dados de prisão temporária e seis 
mandados de busca e apreensão 
expedidos pelo juiz Fernando Oli-
veira Samuel, da Vara Criminal 
da Comarca de Formosa. Foram 
presos Karine Daniela Ribeiro 
da Silva o pai dela Daniel Pereira 
da Silva, mais conhecido por 
“Daniel do Salão”, proprietários 
da empresa Max Comércio, além 
da funcionária da prefeitura, Aline 
Aparecida da Silva. Todos os três 
também são alvos de busca e apre-
ensão, além do empresário Bruno 
Lima Calazans, proprietário da 

empresa Master Médico, onde 
os agentes também cumpriram 
buscas. Investigações realizadas 
pelo MP em Formosa e pela PC 
identificaram que os investiga-

dos se associaram com o objetivo 
de fraudar licitações milionárias 
voltadas para a aquisição de fór-
mulas nutricionais especiais pelo 
Fundo Municipal de Saúde nos 

anos de 2017 a 2019. Segundo 
o promotor de Justiça Douglas 
Chegury, as empresas e seus 
proprietários, agiram em um 
esquema de cobertura mútua 

e falsificação de documentos, 
com o auxílio da servidora 
Aline Aparecida, que na época 
era ligada à comissão de lici-
tações da prefeitura, durante o 

mandato do ex-prefeito Ernesto 
Roller. As investigações mostram 
que eles produziam orçamentos 
superfaturados em valores que 
chegaram a ultrapassar cem por 
cento dos praticados no merca-
do. A operação que prendeu e 
realizou as buscas nos endereços 
dos envolvidos foi coordenada 
pelo promotor Douglas, pelo 
delegado regional, José Antônio 
Sena, com o apoio de dezenas 
de policiais civis. Os investi-
gados responderão a processo 
criminal pelos crimes de fraude 
a licitações, superfaturamento, 
corrupção passiva, falsificação 
de documentos e quadrilha, e 
estão sujeitos a mais de dez anos 
de prisão. O promotor esclarece 
que tudo está apenas no começo 
e que as investigações continuam 
para identificar e responsabilizar 
outros envolvidos nas fraudes.

AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇAS: 
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO

TRÊS IRMÃOS AGROPECUÁRIA LTDA– CNPJ nº 
02.645.630/0001-49, torna público que requereu da Secretaria 
Municipal de Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio Ambiente de 
Cabeceiras-Goiás, as licenças: Ambiental Inicial de Instalação – LI 
e Ambiental Inicial de Funcionamento – LF para as atividades de 
IRRIGAÇÃO POR PIVÔ CENTRAL - CATEGORIA B, no endereço: 
FAZENDA CAMPO DE FORA, rodovia BR 479, a 3,5km da cidade 
de Cabeceiras/GO, município de Cabeceiras/Goiás.

AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇAS: 
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO

MARK YSHIDA BRANDÃO – CPF nº 467.903.491-20, torna 
público que requereu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
Formosa-Goiás, as licenças: Ambiental de Instalação e Ambiental 
de Funcionamento, para as atividades de: AGRICULTURA / IR-
RIGAÇÃO POR ASPERSÃO VIA PIVÔ CENTRAL, no endereço: 
FAZENDA CANTINHO, RODOVIA GO 484 (JOÃO CARA LIMPA), 
KM 8,8KM, À ESQUERDA POR MAIS 5 KM – Formosa/GO. 

AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIM-
PLIFICADA – LAS       AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB LTDA 
COM CNPJ 10.353.516/0001-73 torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Formosa GO – SEMMA, 
Licença Ambiental de Funcionamento 27/05.2021 com validade 
até 26/05/2023 para as atividades de Serviços de Manutenção 
e Reparação Mecânica de Veículos Automotores, no endereço: 
Avenida Brasília, 2501 B. Formosinha – Formosa GO.

dDESPESA

Criminoso Lázaro morre com quase 40 tiros e cerca R$ 4 mil no bolso
Operação de busca, captura e morte do  temido bandido, pode ter custado cerca de 3 milhões e meio de 

reais ao Estado. Uma das mais caras da história 

Em Campos Belos vítima de acidente de 
trânsito morre e laudo do IML é de Covid-19

Após conseguir se esconder 
e escapar durante 20 dias e de 
fazer, segundo o governador do 
Distrito Federal, Ibaneis Rocha, 
mais de 270 policiais de bobos, 
o bandido Lázaro Barbosa de 
Sousa foi morto ao ser baleado 
em Águas Lindas de Goiás, na 
segunda-feira, dia 28 de junho. 
Procurado desde o dia 9 de 
junho por policiais federais, 
rodoviários federais, força na-
cional, policias militares e civis 
de Goiás, Distrito Federal e Rio 
de Janeiro o temido assassino 
foi morto, segundo o secretário 
de Segurança Publica de Goiás, 
Rodney Miranda, durante troca 
de tiros com policiais. No mo-
mento da prisão o fugitivo tinha 
R$ 4.400 em dinheiro no bolso, 
que segundo o secretário eviden-
cia que Lázaro estava recebendo 
ajuda de pessoas interessadas na 
“não captura dele”, afirma. Aos 
32 anos, tinha uma extensa ficha, 
fugiu três vezes da prisão e era 
acusado de diversos crimes em 
Goiás, Brasília e Bahia. Atingi-
do por quase 40 tiros de pistola e 
fuzil, foi levado para o Hospital 

Municipal Bom Jesus em Águas 
Lindas, onde já chegou pratica-
mente sem vida e de lá, segundo 
informações, teve o corpo enca-
minhado para a perícia em Goiâ-
nia. Rodney explicou ainda que 
o criminoso descarregou uma 
pistola, possivelmente 380, em 
cima do policiais e que apesar da 
troca de tiros, nenhum policial 
ficou ferido. Rodney também 
conta que Lázaro chegou a se 
encontrar com a ex-mulher e a 
mãe dela, e que ambas podem 
ser responsabilizadas, se tiverem 
ajudado o fugitivo. 

INVISÍVEL -  O secretário 
afirma que existem fortes evi-
dencias de que um grupo vinha 
ajudando na fulga e que essas 
pessoas, chegaram a espalhar 
informações falsas para des-
pistar os policiais e dificultar 
que o criminoso fosse encon-
trado. Com quase 300 policiais 
treinados e armados, quatro 
helicópteros, drones, viaturas e 
cães farejadores à disposição do 
Estado para a busca e captura do 
louco sanguinário de 32 anos a 
pergunta que todos faziam é o 

que faltava para as forças de 
segurança localizar e prender 
o homem, recluso e cercado 
numa pequena área. O custo da 
operação pode passar dos R$ 3 
milhões, uma das mais caras 
da história do país. Na avalia-
ção de vários especialistas em 
segurança pública, horas extras 
de policiais, combustível, ma-
nutenção de aeronaves, dezenas 
de viaturas, drones com visão 
térmica, rádios especiais com 
alcance de 30 km e antenas 
amplificadores de sinal somam 

na conta. Além disso, apenas os 
quatro helicópteros, sobrevoan-
do em média, quatro horas por 
dia já demandariam um custo de 
quase R$ 1 milhão. “Cada hora 
de voo do helicóptero custa 
entre R$ 3.000 e R$ 4.000”. Se 
computar ainda os salários dos 
policiais e os custos indiretos, 
cada policial tinha um custo de 
dois salários mínimos e meio. 
E é preciso colocar na despesa, 
até os custos hospitalares dos 
policiais que foram baleados, 
explica um coronel da PM.

d SITUAÇÃO

No final de maio uma mo-
radora do Distrito Barreirão, 
município de Campos Belos, 
conduzia seu carro, acompa-
nhada da filha, na GO-110, 
quando diminuiu a velocidade 
do veículo para entrar no trecho 
que dá acesso ao distrito e foi 
atingida por uma caminhonete, 
que seguia pela rodovia em alta 
velocidade. Oswalda Tavares, 
não conseguiu desviar e foi 
atingida na traseira do Fiat 
Gran Siena. Segundo relatos 
a pancada foi tão forte que as 
duas mulheres tiveram que ser 
encaminhadas ao hospital de 
Campos Belos de onde a filha, 
Edinei Tavares, foi liberada pelo 
médico. Já em casa, ao tomar 
banho ela sentiu uma forte dor 
e começou a passar mal. Em 
novo atendimento, descobriu-se 
que no acidente, Edinei tinha 
quebrado três costelas, fraturas 
que com o movimento do banho, 
perfurou o pulmão e o intestino. 
Só depois de muita agonia e 
pesquisa, descobriu-se que ela 
estava seriamente lesionada e 
teve que passar por um dreno. 

Seu quadro piorou rapidamente 
e teve que ser transferida às pres-
sas para um hospital de maior 
estrutura em Goiânia. No dia 
11 de junho, o boletim médico 
dizia que “houve uma piora da 
infecção e três dias depois, 14 
de junho, novo boletim médico 
indicou que o estado de saúde da 
paciente continuava gravíssimo. 
A infecção generalizada tinha 
piorado e a tomografia tinha 
identificado trauma no crânio, 
com três lesões graves. Já no 
dia 16 apresentou grave pressão 
baixa, pulmão com bolha de 
sangue e respiração baixíssima. 
No dia 18 de junho não resistiu 
à agressividade das lesões e 
faleceu.

LAUDO - Com a família 
arrasada pela dor da perda, ao 
receber o atestado de óbito, 
identificou-se que Edinei tinha 
morrido de Covid-19. Paren-
tes afirmam que em momento 
algum, durante o tratamento e 
internação, a família foi infor-
mada que ela tinha sido conta-
minada pelo novo coronavírus. 
O diagnóstico de “Covid”, foi 

expedido no IML. No entanto, 
em contradição, o boletim de 
ocorrência, informa que foi aci-
dente de trânsito. Em razão do 
laudo Covid, todo o protocolo 
de velório, celebrações fúnebres 
e sepultamento teve que ser 
alterado. Sem condições para 
uma despedida digna, restou à 
família apenas receber o caixão 
lacrado, com imediato sepulta-
mento, assim que chegou em 

Campos Belos. A indignação 
é generalizada, uma vez que 
ninguém acredita, pela evolução 
do quadro clínico da vítima, que 
a causa da morte foi em virtude 
da Covid-19. A família explica 
que é urgente a necessidade 
do hospital e IML de Goiânia, 
darem explicações, com laudos 
médicos, para se evitar as graves 
suspeitas de fabricação de mor-
tes por Covid-19. 

Daniel.  Juiz decretou prisão. 
Acusações de corrupção passiva Karine Daniela. Prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica Aline Aparecida. Envolvimentos e facilitações 

Assassino sanguinário foi caçado, encontrado e morto

Erro. Vítima de acidente com atestado de doença contagiosa 
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d PIONEIRISMO

Sebastião Gomes fundador da tradicional 
pastelaria Viçosa morre aos 92 anos

Familiares e funcionários de Sebastião Gomes da Silva, criador da pastelaria Viçosa em 1960, comunicaram o falecimento do empresário pioneiro, conhecido 
como “Tião Padeiro” aos 92 anos, no dia 15 de junho. Segundo a nota o empreendedor  tinha diabetes, fazia hemodiálise e não resistiu às complicações da doença.

A advogada Patrícia 
Rosa Calmon, filha de 
“Tião” e atual gestora 

da Pastelaria Viçosa, afirma que, 
apesar da dor da perda, a família 
está grata por tudo que aprendeu 
com o empresário. “Meu pai foi 
uma pessoa muito importante na 
nossa vida. Desde o começo de 
Brasília, ele teve garra e perseve-
rança. O positivismo e a fé dele 
foram passados para nós e eu me 
orgulho disso”. Sebastião Gomes 
acreditou no sonho de Juscelino 
Kubitschek. O fundador da pastela-
ria mais famosa de Brasília, nasceu 
em Barra Longa/MG. Depois de 

decidir que não queria seguir a 
vida de agricultor, Sebastião abriu 
um bar e restaurante em Belo 
Horizonte. Tentou carreira de ator 
no Rio de Janeiro e se mudou aos 
28 anos de idade para Brasília, em 
1957. No início, Sebastião e a es-
posa Ivanildes, vendiam pão com 
manteiga para os trabalhadores 
da construção da nova capital do 
Brasil. Depois, abriu sua primeira 
padaria, em Sobradinho. Mas foi 

quando comeu um pastel vendido 
por Eugênio Apolônio, o futuro só-
cio na Viçosa, que a pastelaria co-
meçou a ganhar forma. A primeira 
pastelaria, na Rodoviária do Plano 
Piloto, foi inaugurada em 1960 e 
tinha 2,5 m². O empreendimento 
cresceu, virou ponto turístico 
e local onde até presidentes da 
República como Juscelino Ku-
bitschek, Dilma Rousseff, Michel 
Temer e Jair Bolsonaro comeram o 

famoso pastel com caldo de cana. 
“Tião” ainda abriu outros empre-
endimentos, começou a cultivar 
a própria cana, e passou a vender 

pastéis para outros negócios. De 
acordo com a pastelaria, são mais 
de mil revendedores fora do Dis-
trito Federal.

“Tião”. Manteve a Viçosa na rodoviária 
do Plano Piloto desde a inauguração

Ponto movimentado e os mesmos sabores de 61 anos 


