
Ano 31/ Nº 445 / 30 de julho/30 de agosto de 2021 acesse www.tribuNANews.com.br o 1º jornal virtual da região 

31anos

R$ 2,00

n precaução
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n transformação

n conquista

todo cuidado é pouco na hora de 
comprar imóvel em formosa 

Dependendo do local, novas moradias depois de prontas, podem ficar sem água e luz. Problema afeta imóveis 
construídos em locais sem rede baixa de energia e redes de água e esgoto

Construções a venda em 
terrenos que não contam com 
infraestrutura podem ser en-
contrados em diversos locais 
de Formosa. Passando por cima 
de leis e exigências donos e 

representantes de loteamentos, 
construtores de casas e aparta-
mentos, ainda conseguem facil-
mente na prefeitura a autoriza-
ção com alvará para erguerem e 
venderem esses imóveis ainda 

na planta, para pessoas desavi-
sadas que acabam sendo vítimas 
quando precisam requerer os 
serviços da Enel e Saneago. 
Obras que não chegam ao fim. 
Condomínios vendidos como 

de luxo, lançados e vendidos do 
nada que podem facilmente se 
tornar motivo de preocupação 
e prejuízo para quem sonha e 
compra. 
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Drogas: especialidade
do CAPS inaugurado

Obra parada há seis anos 
passa a atender dependentes 
de álcool e outras drogas, 
auxiliando na saúde mental e 
social de quem sofre com o 
problema. Dois outros prédios 

que também estavam parados 
e abandonados serão inaugura-
dos na saída para Planaltina de 
Goiás, diz o prefeito Gustavo 
Marques.  
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Duplicação da BR-020 
segue sendo construída 

Trevo de Cabeceiras, Distrito do Bezerra, Alvorada do Norte e 
Simolândia já se beneficiam com melhorias. O Departamento Na-
cional de Infraestrutura de Transportes/DNIT concluiu as obras de 
adequação da plataforma, melhorias e eliminação de pontos críticos 
nas travessias urbanas de Alvorada do Norte e de Simolândia. As 
cidades estão localizadas uma ao lado da outra numa extensão de 
6 quilômetros. Nas obras, que tiveram início em abril deste ano, 
foram investimentos em Simolândia R$ 9.275.629,53 e Alvorada 
R$ 12.521.987,37. 

Taj Mahal Residencial hoje. Longe do término 

Diamond Ville. Paralização e problemas 

Aurium Home. Vendas e muita propaganda 

Local para tratamento de dependentes

Nova realidade nas duas cidades
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Futuro 
Ao chegar aos 178 anos de emancipação política e administra-

tiva, Formosa vive todas as condições para deixar de ser a 9ª cidade 
de Goiás e passar a ser a 8ª em população e desenvolvimento. O 
crescimento do município é um fato. O setor comercial é crescente. 
A classe produtora da região, que mora na cidade só comemora. A 
prefeitura, mais tem acertado do que errado e todos os dias chegam 
novos moradores de todos os cantos do país.

ITBI
Formosa tem hoje uma das maiores valorizações imobiliárias do 

interior do Estado. É de longe a cidade com os imóveis mais valori-
zados da região. Segundo a tabela genérica dos terrenos urbanos, 
em 2021 o metro quadrado mais caro fica na Rua Visconde de Porto 
Seguro, no trecho ente a Rua Jesulino Malheiros (antiga Telebrasília) 
até a Praça Anísio Lobo, no valor de R$ 2,665,84.  O metro quadrado 
mais barato na cidade, fica na chamada Chácaras Acidentadas Setor 
Sul – R$ 41,09 e ainda nos setores Chácara Cabeceira da Rifânia e 
Chácara Setor Abreu, ambos a R$ 44,26. 

Investimento 
Formosa passa pelo melhor momento imobiliário de sua história, 

e já que pouquíssimos formosenses se interessam em lançar e criar 
novos empreendimentos, pessoas e empresas de fora estão fazendo. 
A explosão de novas moradias na cidade é impressionante. O único 
problema mesmo é a falta de água e “luz”, que muitos vão enfrentar.

Solo 
Todo o crescimento demográfico, sócio/econômico de Formosa, 

não se deve a sua classe política. Portanto os formosenses não devem 
nada às figuras que só sugam de todas as vantagens que a cidade 
e sua gente proporcionam. Os políticos locais, incluindo alguns ex-
prefeitos, deputados e principalmente vereadores, não podem tomar 
para si a responsabilidade do grande desenvolvimento em andamento 
no município. 

Recursos 
A desenvoltura de Formosa se dá por conta de uma série de fa-

tores. Entre eles a localização privilegiada, ter área para expansão e 
criação de novos setores, ser polo regional e sede de vários órgãos e 
instituições, abrigar grande unidade do Exército e principalmente por 
ser a cidade escolhida como moradia de todos os grandes produtores 
rurais da região. 

Opção 
O curso mais esperado da história de Formosa acaba de ser 

aprovado pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Educação. 
Agronomia, da novíssima Faculdade Forbis, é a graduação que chega 
para consolidar de vez a característica agropecuária do município e 
de toda a região. O curso presencial já será uma realidade a partir 
de 2022.  

Recapagem I 
Formosa tem duas rodovias estaduais que cortam a cidade. A 

Rua Emílio Póvoa, com Avenida Seis no sentindo BR-020, rumo a 
Cabeceiras é a GO-430. Já as avenidas Tancredo Neves, Bosque, 
Rua José Viana Lobo e também a Avenida Valeriano de Castro, fazem 
parte da GO-116 que liga ao Salto do Itiquira. 

Recapagem II 
Nessas ruas e avenidas a responsabilidade de conservação do 

asfalto e sinalização são de responsabilidade do Governo do Estado, 
que trabalha através da Agência Goiana de Infraestrutura e Trans-
portes/Goinfra e empresas contratadas.   

Atração 
São dois anos sem a maior festa da região. A Exposição Agro-

pecuária de Formosa, mesmo em franca decadência há anos, ainda 
é a maior concentração festiva da região, que dependendo dos shows 
realizados, já chegou a reunir, numa única noite, 25 mil pessoas no 
parque de exposições. A pandemia é o motivo da interrupção da 
Expoagro de Formosa.

Aplicações 
Segundo o presidente do Sindicato Rural de Formosa, Ivan Orne-

las, que realiza a “Pecuária”, vai depender do ritmo e da quantidade 
de pessoas imunizadas contra a Covid daqui até o final desse ano, 
para que em 2022 se possa pensar na volta da festa. É dele a au-
torização para que a prefeitura utilize o parque de exposições para a 
realização da vacinação no modo drive thru. 

Ligações 
Um atrapalha o outro 

na vida pública.  A verea-
dora de primeiro man-
dato, Cátia Rodrigues/
PSD (foto), começa a se 
enrolar com suas rela-
ções familiares. Primeiro, 
por ser cunhada da ex-
chefe do controle interno 
da câmara de vereadores, 
na presidência do ex-
vereador “Ceguinho” no 
ano passado. Também 
por ser esposa de advo-
gado, vice-presidente da 
Subseção da OAB de For-
mosa, candidato a presi-
dente, que tem causas 
muito ligadas a decisões 
do poder público. 

Atuação 
Eleita vereadora, com apenas 310 votos o menor número das 

eleição de 2020, a advogada Cátia, já precisa explicar alguns ques-
tionamentos ao longo desses oito meses de mandato, que se não 
verdadeiros, com certeza são polêmicos. 

Negativo 
Na avaliação geral, o rendimento dos vereadores de Formosa, 

deixa muito a desejar. Cada vez mais a opinião é a de que o município 
não precisa de 19, grande quantidade de vereador.

Rejeição 
No final do ano passado, os 17 vereadores de Formosa, chegaram 

em dezembro com uma das piores avaliações da história do Legisla-
tivo local, apenas cinco se reelegeram. Hoje, entre os atuais 19, 15 
são novatos, entre eles, três mulheres. Com exceção de dois ou três 
vereadores, que se destacam por suas ações sociais e preocupação 
em acertar, os outros ainda continuam perdidos no cargo, sem saber 
o que fazer com o mandato e causando muita decepção.  

Tempo 

O vereador reeleito, Acinemar Gonçalves Costa, mais conhecido 
por “Nema do Chápel” (foto), atual presidente da Câmara de Formosa, 
está prestes a viver os piores momentos da sua vida, não só como 
parlamentar, mas como pessoa.  As investigações que têm ele, como 
alvo estão se afunilando.

Maldição 
Formosa não é o Rio de Janeiro, onde os últimos governadores 

estão presos ou se transformaram em réus na Justiça. Mais está 
parecida. No âmbito da câmara de vereadores, nos últimos quatro 
anos, todos que passaram pela presidência se enrolaram. Começou 
pelo ex-presidente “Mundim”, que além de ter sido preso, virou réu 
e agora será julgado. Depois foi “Ceguim”, que não chegou ao fim do 
mandato, por conta de condenação. Depois dele, por pouco tempo, 
assumiu a presidência o ex-vereador “Eduardinho”, que acaba de ser 
condenado a pagar mais de 14 milhões de reais. Por último o atual, 
“Nema”, envolvido em maus feitos com dinheiro público, que por ser 
alvo de investigação, tanto na esfera federal como estadual, deverá 
ser o próximo a cair. 

Reservas 
Os dois ex-vereadores “Miro Bike” e Bruno Araújo, que na eleição 

de 2020 conquistaram, Miro (520 votos) e Bruno (501 votos), são 
respectivamente primeiro e segundo suplentes do Podemos em For-
mosa. No caso do eminente afastamento dos titulares, vereadores 
“Mundim” e “Nema”, ambos do Podemos e envolvidos em irregulari-
dades e ações na Justiça, quem assume os cargos são eles. 

 

Papel 
O MP deve acionar responsáveis por loteamentos e empreen-

dimentos imobiliários à venda em Formosa. O motivo é a grande 
quantidade de lotes e novas moradias em locais sem infraestrutura 
como asfalto, energia elétrica, água e esgoto.  Estão vendendo muito, 
sem a devida estrutura. 

Agente 
A Comarca de Formosa possui seis promotorias de Justiça. Das 

seis a primeira e a terceira promotorias com atribuições na 2ª vara e na 
3ª vara criminal, têm como responsável o eficiente promotor, Douglas 
Roberto Ribeiro de Magalhães Chegury, que atua na promoção da 
Justiça em crimes gerais e precatórias criminais, exceto nos crimes 
relativos à violência doméstica e familiar. Ou seja, crimes em geral, 
inclusive aqueles de “malandragem” com a coisa pública. 

Provas 
Na última operação coordenada por Douglas Chegury, foram para 

a cadeia três pessoas – “Daniel do Salão”; pai, Karine Daniela, filha e 
Aline Aparecida a funcionária, quando em julho último, o MP começou 
a desarticular o que chama de quadrilha suspeita de fraude em licita-
ções e corrupção. Isso não é bonito, já que esses crimes resultam em 
prejuízos ao município de Formosa. Além das prisões, foram cumpridos 
ainda seis mandados de busca e apreensão, entre os alvos, Bruno Lima 
Calazans, todos expedidos pelo juiz Fernando Oliveira.  

Rastros 
As investigações mostram e o MP não tem dúvida, de que se trata 

de associação criminosa com o objetivo de fraudar licitações milion-
árias entre os anos de 2017 a 2019, ou seja, durante o mandato de 
prefeito de Ernesto Roller.  Segundo Douglas Chegury, as empresas 
formosenses envolvidas, falsificaram documentos e se acobertavam, 
com o auxílio de servidores nomeados por Ernesto.

Resultados 
O fato é que, desde fevereiro de 2019 as coisas estão mudando.  

Quando da primeira ação histórica do MP de Formosa, ao entrar com 
a polícia na prefeitura para moralizar os procedimentos e o trato com 
o dinheiro público. Agora, com a titularidade e atuação em duas varas 
criminais, Chegury, que já era competente, continua, mais do que 
antes, para agentes públicos e principalmente gestores com acesso 
a dinheiro, sendo o promotor a ser temido. 

Resultado
Não está nada fácil 

para essas pessoas. De-
nunciados pelo MP os 
ex-prefeitos, Pedro Ivo 
e Itamar Barreto foram 
condenados pela 2ª Vara 
Criminal da comarca. 
Além dos dois, os ex-se-
cretários, Abílio Siqueira 
(foto), Eduardo de Paiva, 
Gilmar Francisco e tam-
bém Flavineide Rocha, 
dona da Arraial Recicla-
gem e Cultura, estão no 
balaio. As penas são de 
prisão que variam de 
três a cinco anos e paga-
mento de indenização ao 
município, em valores que variam de R$ 500 mil a R$ 19 milhões. 

Pretensão 
As notícias que chegam de Goiânia sobre os representantes de 

Formosa na corte do Estado, nunca são boas. Entre as últimas infor-
mações, está a de que o ex-prefeito e atual secretário de Governo, 
Ernesto Roller, articula nos porões, para tirar do seu calcanhar um 
juiz de Direito e um promotor de Justiça da comarca formosense. 
Tudo porque ele, Ernesto, está sendo incomodado, mesmo que ainda 
indiretamente pelos braços da lei. 

Retaguarda 
As tentativas sem sucesso até aqui de Ernesto, o “fujão”, em tirar 

de Formosa dois serventuários sérios, na opinião de muita gente, só 
acontece por motivo de sobrevivência. Investigações, prisões e ações 
criminais de pessoas, estão cada vez mais próximas do ex-prefeito.  

Mentiras 
O ex-prefeito Ernesto Roller, que ocupou o cargo em Formosa por 

quase dois anos, de janeiro 2016 a início de dezembro 2018. Durante 
a campanha que o levou a receber a maior votação da história do 
município, inacreditáveis 38.915 votos – 76,68%, contra apenas 10, 
876 votos do então candidato Rodrigo Lacerda, não se cansou de 
dizer que se eleito, seria o melhor prefeito da história de Formosa. 

Verdades 
Passados os dois anos de mandato, a história se mostrou ao 

contrário e Ernesto conseguiu ser o pior prefeito de toda a história 
de Formosa. Após sua desistência, no meio do mandato, no seu lugar 
ficou o acanhado vice, Gustavo Marques, que logo mostraria ser bem 
mais competente. Tanto que se reelegeu com 18.158 votos, vencendo 
outros seis candidatos a prefeito. 

Ingrato 
É incrível a falta de compromisso e agradecimento do deputado 

estadual “Tião Caroço” com Formosa. Em junho o govenador Ronaldo 
Caiado, esteve duas vezes no município, lançando e visitando obras, 
nas duas oportunidades, “Tião” não compareceu. No entanto, em 
julho na distante Divinópolis de Goiás, que fica na região, o deputado 
que teve em Formosa a maior fonte de seus votos, acompanhou 
Caiado para o relançamento do asfalto na GO-447.

Descaso 
“Tião Caroço”, especialista em ficar inimigo das pessoas, elegeu 

como inimigo e adversário o humilde prefeito Gustavo Marques e por 
isso, nada faz pela população.  Para Formosa nada e para alguns 
municípios do Nordeste goiano apenas a sua presença, já que, como 
um dos piores deputados dessa legislatura na Assembleia Legislativa 
de Goiás, “Tião” não tem ajudado ninguém. 

Providências 
Para o deputado federal José Nelto, que deve transferir seu título 

eleitoral para Formosa nesse semestre a situação dos cartórios é 
gravíssima. Segundo Nelto, o brasileiro é assaltado, desde a Colônia, 
pelos cartórios e seus titulares. O ambiente de negócios do Brasil é o 
pior possível, primeiro, por causa do Governo, da burocracia. “E essa 
burocracia chega aos cartórios”. Por isso, ele está à frente de uma 
comissão no Congresso Nacional, para tratar da reforma cartorária, 
numa tentativa de acabar com a verdadeira extorsão, diante das altas 
taxas cobradas e lucros exorbitantes vividos por donos de cartórios.

Cifras 
Em Formosa, que possui na comarca seis serventias extrajudici-

ais, mais conhecidas por cartórios, incluído um no Distrito de Santa 
Rosa e dois na cidade de Cabeceiras, um chama a atenção por seu 
faturamento milionário. O 1º Tabelionato de Notas e Registro de 
Imóveis, que funciona na Avenida Anhanguera, tem 22 funcionários 
e atende de segunda a sexta-feira de 09:00 as 17:00 horas. Ele 
divulga no site da Justiça Aberta do Conselho Nacional de Justiça, 
que no último semestre desse ano, de janeiro a junho, realizou 
55546 atos para ter um faturamento bruto de R$ 9.184.625,52. 
Portanto mais de um milhão e meio de reais por mês nos primeiros 
meses de 2021. 

Ponta 
Sobre vacinas contra a Covid em Formosa. Esforço e eficiência 

chegam aos 20 anos. Mérito da prefeitura e todos os envolvidos como 
prefeito, secretário de Saúde, e servidores da área.  Em praticamente 
todo o Estado, incluído a capital Goiânia e todas as outras cidades 
acima de 100 mil habitantes, vacina-se ainda, pessoas com 30, 35 
e até 40 anos. Em Formosa a idade chegou aos 20 anos. 
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n DesGaste

políticos de formosa condenados pela Justiça 
da comarca a prisões e devolução de dinheiro 

para a prefeitura continuam impunes 
Entre eles o ex-vereador e ex-presidente da câmara no final do ano passado, Eduardo o “Eduardinho”. Condenado por dispensa 

indevida de licitação a 4 anos de detenção, além do pagamento de indenização ao município de R$ 14 milhões e 408 mil, 
continua como funcionário em cargo comissionado na prefeitura

Denunciados pelo 
Ministério Público 
de Goiás/MP-GO, 

os ex-prefeitos do município 
Pedro Ivo de Campos Faria e 
Itamar Sebastião Barreto, os 
ex-secretários de Administração 
Abílio de Siqueira Filho, Edu-
ardo Leonel de Paiva e Gilmar 
Francisco de Souza e a empresá-
ria Flavineide Rocha dos Santos, 
dona da Arraial Reciclagem e 
Cultura, foram condenados pela 
2ª Vara Criminal da comarca a 
penas que variam de três a cinco 
anos de detenção e ao pagamento 
de indenização ao município, em 
valores que variam de R$ 500 
mil a R$ 19 milhões. Segundo a 
denúncia oferecida, o município 
de Formosa estimulou e auxiliou 
para que ocorresse em 2011 a 
criação da Cooperativa Recicla 
Formosa. Em março de 2012, 
Pedro Ivo, que era o prefeito, e 
Abílio Siqueira, o secretário de 
Administração municipal, cele-
braram contrato entre a prefeitura 
e a cooperativa, mediante dispen-
sa de licitação. A cooperativa se 
comprometeu a realizar serviços 
de coleta seletiva de lixo e que 

somente atenderia pessoas de 
baixa renda, que teriam de cons-
tituir microempresa individual. 
A prefeitura pagou R$ 1 milhão 
589 mil pelos serviços. 

OS CRIMES – De acordo 
com a acusação, a contratação 
por dispensa foi fraudulenta 

porque tinha o real objetivo de 
contratar pessoas sem concur-
so público para trabalhar em 
setores que não tinham relação 
com coleta de lixo. O objetivo 
foi obter benefícios políticos, já 
que as eleições se aproximavam 
naquele ano de 2012. Em 2013, 

o contrato venceu e houve a tro-
ca do prefeito. Em seu segundo 
dia de mandato, Itamar Barreto, 

e por iniciativa de Eduardo de 
Paiva, então secretário de Trans-
portes, Limpeza e Vias Públicas, 

Em Iaciara “Mano” e “Marcos 
Bó” são cassados pela Justiça 

1ª instância de Posse

VOTO AUDITÁVEL? SIM!
n opinião

Estamos a 
assistir a mais 
um assunto po-
lêmico da nossa 
vida sócio po-
lítica brasileira 
que é o fato de, 
se devemos ter o 
voto, depositado 
nas urnas eletrô-
nicas, impressos 

ou não e, com isso auditáveis. Ou seja, capazes 
de serem conferidos posteriormente ao seu depo-
sito na urna, caso dúvidas venham a surgir sobre 
a equivalência entre a ação da escolha de um 
candidato, por um eleitor, e o resultado auferido 
por esse, após o democrático ato da escolha, no 
processo eletivo, disposto a todos os represen-
tados pelos candidatos brasileiros. O simples 
fato de as urnas serem eletrônicas nos impele, 
objetivamente, à necessidade de que os votos de-
vam, necessariamente, ser recontáveis, da forma 
primitiva, ou seja manual, caso dúvidas venham a 
surgir, persistir em decorrência da falta de relação 
entre a capacidade elegível do candidato e a sua 
performance no resultado do processo eleitoral. 
O universo dos computadores é, completamente, 
dominado por “programadores” que preparam um 
combinado das ações conhecidas por uma expres-
são, chamada de “algoritmos”, ou seja, isso quer 

dizer, que os responsáveis pelos programas de 
computadores, que vão gerir o processo eleitoral, 
podem instruir as máquinas a fazerem os que eles 
querem que elas respondam. 

Para que isso aconteça, eles vão prepará-
-las com uma sequência de códigos capazes de 
fazer com que o objetivo seja atingido de forma 
inequívoca do resultado apresentado e este 
seja indiscutível. Um exemplo simples de ser 
apreciado, nesse caso, é a disposição de que um 
determinado candidato venha a se sagrar vencedor 
em uma determinada competição que poderá ser 
política ou não. Os programas serão preparados 
da seguinte forma: A cada voto concedido ao 
eleito que deverá se sagrar vencedor, a máquina 
computará, acrescerá, um determinado número 
de votos a mais do que os recebido por outros 
candidatos e, com isso, o sucesso estará garantido. 
Em uma recente eleição à Presidência da Repú-
blica, as 19h:40min, aproximadamente, um dos 
candidatos já se preparava para as suas primeiras 
palavras como eleito quando veio a notícia de que 
o seu concorrente, em apenas vinte minutos, virou 
o placar e ganhou a eleição. Nesse caso só Deus 
e os programadores dos computadores do TSE, 
sabem o que aconteceu! Foi acaso? Destino ou 
a politização dos brasileiros que se transformou 
repentinamente? Em se tratando de computado-
res, tudo é possível!

Professor Cícero Maia

Prefeito Francisco de Assis de São Simão/GO 
é preso acusado de molestar garotos 

n aBsurDos

O prefeito Francisco de 
Assis Peixoto/PSDB, do mu-
nicípio goiano de São Simão, 
foi preso em Goiânia no final 
de julho, acusado de crimes 
contra a dignidade sexual de 
menores. Foram cumpridos três 
mandados de busca e apreensão 
e de prisão com o prefeito uti-
lizando o direito constitucional 
de permanecer em silêncio 
durante interrogatório realizado 
na Policia Civil. Em razão do 

processo estar em segredo de 
Justiça, poucas informações 
foram liberadas sobre as acusa-
ções contra Francisco de Assis, 
pessoa muito conhecida no 
município desde os anos 1980, 
quando foi candidato a vereador 
pela primeira vez. De lá para cá, 
foram 17 anos em algum cargo 
eletivo na política municipal, 
além de nomeações no gover-
no estadual. Assis Peixoto ou 
simplesmente Assis, como é 

conhecido, tem 58 anos e está 
preso de forma preventiva desde 
o final de julho. Católico e de-
voto de São Francisco de Assis, 
santo que inspirou seu nome, o 
prefeito até tem uma máscara 
personalizada com a imagem 
do protetor dos animais. Mas 
os crimes que são atribuídos 
ao político por, até agora, cinco 
vítimas do sexo masculino, nada 
têm a ver com referências de 
castidade ou santidade.

n Decisão

Eleito em 2016 e reeleito 
em 2020 com 68,78% dos votos 
o prefeito do município de Ia-
ciara, Haicer Sebastião Pereira 
Lima, “Mano”, teve decisão 
desfavorável, quando acatando 
representação do Ministério 
Público Eleitoral, a Justiça da 
29ª Zona Eleitoral determinou 
a cassação dos diplomas e, por 
consequência, do mandato do 
prefeito e seu vice, Marcos 
Pereira de Macedo, o “Marcos 
Bó”. A representação eleitoral 
sustenta que a prestação de 
contas dos dois foi desaprovada 
por diversas irregularidades. O 
Ministério Público/MP aponta 
o recebimento de doações de 
origem não identificada ou de 
fonte vedada, através de funcio-
nários da Prefeitura de Iaciara 
como “laranjas”. A apuração 
detectou ainda gastos expres-
sivos com combustível, o que 
caracteriza infração. Na deci-
são, o juiz Denis Lima Bonfim, 
pontuou que, no processo de 
prestação de contas de campa-

nha de “Mano” e Marcos, foi 
identificado o recebimento de 
doações realizadas por vários 
funcionários da prefeitura, 
totalizando R$ 48.140,00. A 
situação causou estranheza pelo 
fato de que todo esse montante 
foi concentrado e recebido em 
apenas nove dias, bem como 
por haver padronização de va-
lores, dias e horários em 47 dos 
52 depósitos recebidos. O MP 
destacou ainda a incapacidade 
financeira de dois doadores, 
considerando a remuneração 
mensal recebida pelos servido-
res, sendo que um deles havia 
sido beneficiado com o auxílio 
emergencial em 2020. 

ACUSAÇÃO - Quanto 
aos gastos com combustíveis, 
a prestação de contas indicou 
que não foi realizado evento de 
carreata durante a campanha. 
No entanto, de acordo com 
a promotoria eleitoral, dos 
2.285,49 litros abastecidos, 885 
litros foram declarados doados 
a outros candidatos, de forma 

que os representados teriam 
utilizado, sozinhos, 1.400 litros 
de combustível em um período 
de 29 dias (contados a partir 
da primeira nota de abasteci-
mento), em apenas 4 veículos 
registrados. Para o juiz, o “caso 
e suas particularidades, revela 
a existência de simulação nas 
doações feitas para a campanha 
do prefeito e vice”. Ele acres-
centa que não se trata de mera 
suposição, uma vez que são 
vários os indícios de fraude na 
realização das doações, no in-
tuito de ocultar o real doador da 
campanha. Denis Bonfim afir-
ma ainda que, à época, os dois 
candidatos eram os gestores e 
disputavam a reeleição. “Esse 
vínculo funcional, já viabiliza 
uma facilidade de movimen-
tação financeira. Ademais, os 
servidores são diretamente 
interessados no pleito e no 
futuro administrador, visando 
eventuais benefícios que pos-
sam auferir na próxima gestão”, 
afirmou. 

celebrou outro contrato, median-
te dispensa de licitação, no valor 
de R$ 4 milhões 662 mil com a 
Cooperativa Recicla Formosa. 
Durante todo esse período, Flavi-
neide era encarregada de entabu-
lar os contratos entre a prefeitura 
e a cooperativa, bem como entre 
a cooperativa e as pessoas con-
tratadas. Itamar Barreto, Pedro 
Ivo, Abílio Siqueira, Eduardo de 
Paiva e Gilmar Francisco foram 
denunciados por falsidade ide-
ológica e dispensa indevida de 
licitação, enquanto Flavineide 
Rocha por falsidade ideológica. 
No curso do processo, foi con-
cedida liminar para apreensão de 
valores que estivessem em poder 
dos investigados, bem como de 
13 imóveis de Siqueira, Itamar, 
Eduardo e Gilmar. Itamar Barreto 
teve arrestado bens no valor de 
R$ 19 milhões 161 mil e Eduar-
do, R$ 14 milhões e 408 mil. Este 
continua como comissionado em 
cargo privilegiado e alto salário.  

Itamar Barreto Pedro Ivo Eduardo de Paiva

Assis. Aparências Político tradicional 

Prefeito e vice. Mandatos cassados na zona eleitoral
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d necessiDaDe

Álcool e outras drogas são 
especialidade do caps inaugurado 

Obra parada há seis anos é entregue para atender saúde mental e social do formosense e suas famílias. Dois outros 
prédios que também estavam parados e abandonados serão inaugurados, diz prefeito.   

O Centro de Aten-
ção Psicossocial/ 
CAPS AD III, foi 

inaugurado no dia 1º de agosto, 
como parte das comemorações 
do aniversário de 178 anos do 
município em solenidade com 
a participação do prefeito Gus-
tavo Marques, primeira dama 
Caroline Marques Cichetti, vice 
prefeito, Samir Issan, deputado 
federal José Nelto, vereadores, 
secretários municipais, servido-
res e pessoas da comunidade.  A 
sigla AD no nome da unidade de 
saúde significa “Álcool e outras 
Drogas”, especialidade da ins-
tituição, que trata dependentes 
químicos de forma integral. 
Caroline Marques explica que 
o tratamento inclui regime de 
internação, com a dedicação 24 
horas por dia dos profissionais, 
que conta com psicólogo, psi-
quiatra, assistente social, clínico 

geral, educador físico, terapeuta 
ocupacional, entre outros. O 
atendimento que é prioritário 
para moradores de Formosa, 
necessita da apresentação de 
documentação completa da 
pessoa interessada, afim de ser 
realizada avaliação e triagem 
de toda a situação. A obra que 
estava parada há mais de seis 
anos na saída para Planaltina 
de Goiás, passa a fazer parte da 
estrutura da prefeitura no aten-
dimento relacionado à saúde 
mental e social da população. 
Outras duas grandes obras 
no mesmo local, que foram 
iniciadas juntas e também pa-
ralisadas ao mesmo tempo nos 
governos estaduais passados e 
nas gestões municipais ante-
riores, estão em fase final de 
conclusão e segundo Gustavo 
Marques, serão inauguradas em 
breve, com a participação do 

governador Ronaldo Caiado. O 
Centro Especializado em Rea-
bilitação/CER IV e a Policlínica 

Regional Entorno Norte, serão 
integradas ao sistema de saúde 
de Formosa e da região. 

d estrutura

Hospital Regional de Formosa ainda 
não tem aparelho de tomografia 

O Ministério Público de 
Goiás/MP-GO propôs ação 
contra o Estado de Goiás e a 
organização social Instituto 
de Medicina, Estudos e De-
senvolvimento/Imed, gestora 
do Hospital de Formosa, para 
obrigá-los a adquirir e instalar 
um aparelho de tomografia na 
unidade. O MP sustenta que o 
hospital é uma unidade estadu-
al, que atende toda a região e 
está equipada com 20 leitos de 
unidade de terapia intensiva. 
Além disso, é a unidade de 
saúde dedicada ao enfrenta-
mento da pandemia, sendo 
o aparelho essencial para o 
diagnóstico complementar e 
estratégias de tratamento dos 
pacientes acometidos com a 
Covid-19. O argumento é que 
os pacientes internados em 
UTI estão em situação clínica 
extremamente vulnerável, de 
modo que a transferência a 
outro hospital para a realização 
do exame de tomografia é um 
risco à saúde de cada enfermo 
e à saúde pública, tendo em 
vista o risco de disseminação 

da doença. O Imed chegou a 
solicitar autorização para aqui-
sição do aparelho tomógrafo, 
mas deixou de pedir autori-
zação também para a reforma 
ou construção de um espaço 
adequado de instalação do 
aparelho. Assim, mesmo que 
seja adquirido, não poderá ser 

instalado, caso não sejam fei-
tas as adequações estruturais 
necessárias. A ação, em caráter 
de urgência, estabelece que o 
Imed adquira, proceda às ade-
quações estruturais necessárias 
e instale o aparelho tomógrafo 
no hospital regional, sob pena 
de aplicação de multa diária à 

organização social. Ao Estado 
de Goiás, foi pedido que exija 
do Imed a apresentação da 
documentação para as adequa-
ções estruturais necessárias à 
instalação do aparelho, bem 
como que fiscalize as obras e 
o processo de aquisição até a 
efetiva instalação. 

Prefeitura chega a vacinar 
3400 pessoas em um só dia 

d saúDe

Continua no Parque 
de Exposições de Formo-
sa na Avenida Brasília o 
“drive-thru” da vacinação 
da prefeitura que atende 
caminheiros de qualquer 
idade, pedestres e todas as 
pessoas com idade acima de 
20 anos. Sem a necessidade 
de descer do carro o ponto 

de vacinação traz conforto 
e rapidez para quem procura 
a vacina contra a Covid-19 
e apresenta a documentação 
necessária. Até o dia 09 
de agosto no município, 
79.024 pessoas haviam sido 
vacinadas. São 61.840 com 
a primeira dose; 13.741 com 
a segunda e 3.443 com a 

dose única. O último quadro 
epidemiológico divulga-
do pela prefeitura, mostra 
9.917 casos de pessoas in-
fectadas e ainda 247 óbitos 
confirmados. Os dados são 
do Núcleo de Vigilância 
Epidemiológica de Formo-
sa, sob a responsabilidade 
de Jéssica Santos.

 Nova unidade de saúde 

 Dia da inauguração 

Espaços amplos e arejados

Policlínica. Quase pronta

Acolhimento e conforto

A obra está em andamento e será inaugurada

O aparelho falta no hospital regional. Cobrança

Fila de carros na vacinação dentro do parque  
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d investimento

melhorias nas ruas da cidade 
O trabalho de drenagem 

e restauração de gale-
rias pluviais continua 

em Formosa, com desobstrução e 
recuperação das bocas de manilhas 
que captam a água das ruas, um dos 
grandes motivos dos problemas de 
alagamento em períodos chuvosos. 
Para um trabalho eficiente e um 
diagnóstico mais preciso, foi con-
tratada uma empresa especializada 
com vídeo inspeção, de referência 
nacional, na tentativa de amenizar 
os pontos de alagamento espalhados 
pela cidade e que a cada ano, geram 
transtornos e prejuízos.  Outro bene-
fício é o serviço de pavimentação, 
revestimento de asfalto e operação 
tapa buracos desenvolvido pela 
prefeita em todos os bairros da ci-
dade. O cronograma de asfalto e os 
bairros que recebem e receberão o 
micro revestimento e tapa buracos, 
com as ruas a serem atendidas nessa 
fase, ainda não foi divulgado pela 
secretaria de Obras da prefeitura. A 
reportagem do Jornal Tribuna News 
vai buscar as informações.    

Novas moradias em Formosa depois de prontas podem ficar sem água e luz
d realiDaDe

Problema afeta imóveis construídos em locais que não contam com rede baixa de energia e nem redes de água e esgoto
Empreendimentos construídos 

e vendidos em terrenos que não 
contam com infraestrutura podem 
ser encontrados em Formosa. Pas-
sando por cima de leis e exigências 
municipais, estaduais e federais, 
donos de loteamentos, construtores 
de casas e apartamentos, ainda con-
seguem facilmente na prefeitura a 
autorização com alvará para ergue-
rem e venderem esses imóveis ainda 
na planta, para pessoas desavisadas 
que acabam sendo vítimas quando 
precisam requerer os serviços da 
Enel e Saneago, responsáveis pelo 
fornecimento de luz, água e esgoto. 
Propagandas bonitas com folhetos 
e promessas, abertura de ruas, 
demarcação de quadras ou lotes, 
propostas, contrato, reserva de lote 
ou quaisquer outros instrumentos 
de venda ao público em Formosa, 
precisa ser muito bem avaliada 
e checada pelo interessado. A 
venda desses imóveis, no mínimo 
para ser honesta, tem que contar 
principalmente com o projeto elé-
trico e hidráulico, fornecido por 
quem vende. Em alguns, que estão 
corretos e dentro da lei o serviço 
público essencial de abastecimento 
de água e luz, está sendo realizado 
pelas empresas privadas empre-
endedoras. A água e esgoto, de 
responsabilidade municipal, que 
no caso de Formosa e maioria dos 
municípios goianos, tem a Saneago 
como concessionaria, a prefeitura 
precisa ser a primeira a se manifes-
tar e tomar providências, quanto aos 
empreendimentos que não seguem 
a lei, dentro do Marco Legal do 
Saneamento Básico, emitindo licen-
ças e fiscalizado, sem prejudicar as 
pessoas, quando da emissão dessas 
licenças e projetos na autorização de 
loteamentos e condomínios. 

PROCEDIMENTOS - É fato 
histórico em Formosa que a ex-
tensão das redes de distribuição 
de água e energia elétrica a um 
loteamento clandestino, consolidou 
a sua ocupação e estimulou novos 
loteamentos, na medida em que 
criou a expectativa de atendimen-
to em futuros empreendimentos. 
Existem muitos pequenos investi-
dores, pessoas físicas, no ramo de 
construção civil que constroem e 
colocam à venda moradias que não 
se enquadram às normas da Caixa 
Econômica Federal e que batem 
frontalmente com as normas mu-
nicipais que autorizam e aprovam 
a sua implementação. É até um 
absurdo pensar que há casos em 

Obras que não têm fim em Formosa fazem vítimas
Condomínios de luxo ou não, são lançados e vendidos do 
nada e podem facilmente se tornar mais um motivo de 

preocupação e prejuízo para quem sonha e compra 

ITBI eletrônico é tendência a ser seguida por prefeituras  

d riscos

Quando é o proprietário quem 
constrói, reforma e gerencia a obra 
é importante criar e manter as datas 
limites para conclusão do serviço. 
No caso de obras realizadas por 
empresas, esse cuidado deveria 
ser redobrado, mas o que se vê em 
vários casos na cidade que possui 
o metro quadrado mais valorizado 
da região é a falta de organização 

e consequentemente o atraso para 
a entrega. Isso se torna mais preo-
cupante quando a obra parece não 
ter fim, e se estende por 1 ano e até 
mais tempo que o previsto e ofere-
cido por quem vende.  Em Formo-
sa, dois casos são emblemáticos: 
O Taj Mahal Residencial, com no 
mínimo cinco anos de atraso, está 
longe de ser o que foi vendido e 

proposto e também o Diamond 
Ville, que a empresa responsável 
diz estar pronto para construir, mas 
que na verdade não está. Ambos 
na Avenida Tancredo Neves na 
saída Sul, tem gerado desconfortos 
e prejuízos para quem resolveu 
investir e acreditar. Outros empre-
endimentos já lançados e a venda 
sem entrada podem ir pelo mesmo 
caminho. É o caso do noticiado 
Aurium Home, oferecido como um 
condomínio exclusivo e diferencia-
do, localizado no final da Avenida 
Cristalina, também no setor Sul de 
Formosa, só existe no papel e nos 
interesses de seus responsáveis. No 
local, na sua parte externa, foi feito 
um caro painel de marketing, já no 
seu interior, sem nada, fica a dúvida 
se pode dar certo e quando. Golpes 
ocorrem em qualquer ramo que 
exista dentro do mercado. Sempre 
existirão aqueles que desejam se 
aproveitar das boas intenções de 
um comprador de boa-fé. E, claro, 
anúncios de imóveis também estão 
suscetíveis a isto.

d moDernização

Formosa tem uma grande mo-
vimentação imobiliária, com imó-
veis muito valorizados e preços 
impressionantes, se comparados 
com imóveis de outras cidades 
vizinhas e do Estado. Basta ver o 
faturamento mensal do Cartório de 
Registro de Imóveis do município, 
que gira em torno de R$ 1 milhão 
e meio por mês. A prefeitura, por 
meio da secretaria da Fazenda a 
quem compete planejar, controlar 
e coordenar os procedimentos de 
inscrição e avaliação de imóveis no 
cadastro imobiliário do município, 
mantendo atualizada a base carto-
gráfica de referência da inscrição 
imobiliária e também coordenar as 
atividades relativas a lançamento, ar-
recadação e fiscalização dos tributos 
imobiliários, precisa se modernizar 
e oferecer agilidade nas transações 
comerciais, desburocratizando os 
procedimentos. Um dos exemplos 
a serem seguidos vem da próspera 

Anápolis, 227 quilômetros de For-
mosa, onde no final de julho, foi 
lançado o novo sistema para emissão 
do Imposto de Transmissão de Bens 
Imóveis/ITBI em tempo real, dando 
mais agilidade.  Com o sistema 
o contribuinte anapolino, passa a 
emitir a guia diretamente via cartó-
rios ou mesmo pelo WhatsApp da 

prefeitura, no canal de atendimento. 
No sistema anterior o mesmo de For-
mosa, era preciso fazer agendamento 
para, então, conseguir acesso às 
guias de avaliação do imóvel. “Isso 
poderia durar até dias, explica o 
secretário de Economia de Anápolis, 
Valdivino de Oliveira. Agora, isso é 
realizado de forma imediata. Ele res-

salta que o documento é emitido com 
base no valor da planta de imóveis 
da prefeitura e diz que agora todos 
ganham com o ITBI eletrônico, so-
bretudo o cidadão. “Se o ciclo gira 
de forma mais rápida, facilita para o 
empreendedor, para o cartório, para 
o comprador e também para o poder 
público”, afirma.

POSICIONAMENTO DOS
RESPONSÁVEIS PELO

ABASTECIMENTO EM FORMOSA   

que imóveis são financiados sem 
essa básica infraestrutura, mas 
existem. Principalmente no que se 
refere a saneamento, há muitos lo-
teamentos sendo vendidos hoje em 

Formosa, como o Jardim Europa, 
que se apresenta como o primeiro 
bairro planejado da cidade, mas que 
não possui rede de esgoto. Nesses 
locais é necessária a construção 

de cisternas ou poços artesianos e 
também de fossas, um problema 
de saúde pública, que em muitos 
casos conta com as vistas grossas 
de engenheiros da Caixa.

Lindemberg da Silva Magalhães, gerente regional da Empresa de 
Saneamento de Goiás/Saneago, explica que em Formosa, existem 40.468 
moradias com hidrômetro no padrão e 33.333 ligações de esgoto, e que 
a empresa trabalha pata atender a demanda dentro do núcleo urbano - 
zona urbana - da cidade. Nessa área, ele explica que a Saneago garante o 
abastecimento, e que nas áreas de expansão urbana a responsabilidade fica 
por conta de quem construir e vender a moradia, não cabendo à empresa 
o atendimento. Lindemberg diz que novas redes em novos bairros, vai 
depender   dos investimentos ainda a serem feitos e lembra que a atual 
concessão do serviço de água e esgoto, que é do município, no caso de 
Formosa, concedido para a Saneago, termina em 2025. Isso dificulta novos 
investimentos por parte da empresa, que não tem a garantia de continui-
dade dessa concessão daqui a pouco mais de quatro anos. 

Rodrigo Zielke, coordenador de atendimento da Empresa Enel em 
Formosa, afirma que o fornecimento de energia elétrica em moradias lo-
calizadas em regiões já atendidas com redes de baixa tensão a legislação 
federal, baseada na Lei do parcelamento do solo para fins urbanos de 1979 
e adotada pela Agência Nacional de Energia Elétrica/ANEEL, estabelece 
que o atendimento com ligação seja feito em até cinco dias uteis, casos 
que são a maioria em Formosa. São mais de 40 mil ligações em ativi-
dade na cidade. Ele explica que fora desses casos, em empreendimentos 
relativamente novos e criados após a lei de 1979, como Parque Serrano, 
Laguna II e outros e também em empreendimentos empresarias, prédios 
e condomínios de maior porte, os responsáveis precisam custear toda a 
estrutura elétrica. Rodrigo destaca que Formosa está prestes a receber mais 
energia elétrica, com a finalização das obras de uma nova rede, prevista 
para entrar em operação ainda nesse ano. Fato que colocará o município 
em condições de ter um boa oferta e dar a Enel maiores condições de 
atendimento.  

Imagens de dentro dos bueiros Tapa buraco em andamento  Revestimentos pela cidade

Empreendimento ainda sem energia 

Taj Mahal. O que era para ser

Diamond Ville. Dúvidas e conflitos Aurium Home. A promessa no papel

Novo condomínio com apelo visual Aurium Home. Por dentro sem nada 

Prefeitura de Formosa Prefeitura de Anápolis
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«Aquilo que não é pessoa,
 no fundo, não é nada».

(Gómez Dávila)

A palavra pessoa deriva do grego «pro-
sopon», etimologicamente significa «más-
cara», que os atores usavam em suas apre-
sentações teatrais. Depois, o termo pessoa 
passa a significar o indivíduo, o homem em 
particular. A evolução do conceito de pessoa 

abarca três fases: substância, atividade consciente e, enfim, totalidade 
perfeita e única. Boécio é o primeiro pensador a dar uma definição 
filosófica de pessoa: «rationalis naturæ individua substantia». Esta 
definição expressa três elementos essenciais da pessoa: Natureza, 
individualidade e racionalidade. Tomás de Aquino, por sua vez, as-
sume a definição de Boécio, fazendo uma ontologia e concebendo a 
pessoa como expressão de uma totalidade, como a coisa mais digna 
que existe na escala do real criado. Pessoa implica um ser completo e 
distinto de ordem e natureza espirituais. O homem é uma pessoa, um 
ser humano, um indivíduo de uma espécie particular, um indivíduo 
de natureza racional.

A pessoa humana abrange tanto o corpo quanto a alma, porque a 
natureza do homem é ser um corpo animado e espiritualizado e uma 
alma encarnada. O ser humano não é a soma de duas substâncias: 
corpo e espírito, mas a unidade indissolúvel de duas substâncias 
incompletas em uma. O homem não tem corpo e alma, mas é corpo e 
alma. A alma manifesta o corpo como o corpo é uma manifestação da 
alma. A personalidade, longe de atenuar a individualidade, a exalta. A 
individualidade da pessoa humana é mais perfeita do que a individua-
lidade dos seres irracionais. A pessoa humana é dotada de inteligência, 
liberdade e vontade e, por isso, ela é um sujeito no sentido moral 
da palavra. O ser humano é um sujeito de deveres e direitos que são 
determinados pela situação concreta em que se encontra, mas com 
fundamento no objetivo último a que a pessoa humana está ordenada.

O ser humano, por sua condição corporal, constitui uma síntese 
do universo, mas devido à sua interioridade, devido à sua condição 
espiritual, é superior ao universo. O homem tem capacidade suficiente 
para conhecer e amar a Deus sobre todas as coisas. O fim último do 
homem é bom, e sua maior conquista consiste em agir de acordo com 
sua consciência e livre escolha. Segundo Tomás de Aquino, a pessoa 
humana não é apenas digna, mas também sagrada. O fim último da 
pessoa é Deus. - No fundo de sua consciência, o ser humano descobre 
uma lei inscrita, que ele não dita, mas que deve obedecer: amar e 
praticar o bem, evitar o mal. A pessoa humana é um fim em si mes-
ma e, por isso, não pode, em nenhuma hipótese, ser considerada um 
meio alheio a sua dignidade. Ela tem direitos naturais invioláveis. 
Todas as instituições estão ao serviço da pessoa humana. O próprio 
universo está a serviço do ser humano. O homem não pode ser escravo 
da natureza, mas é chamado a cuidar do planeta terra. Todos os bens 
da terra pertencem ao ser humano. A pessoa humana está aberta à 
transcendência, em direção ao divino. A abertura da pessoa humana 
a Deus é uma abertura dialética: a pessoa humana tem a capacidade 
de entrar em diálogo com Deus. Deus não instrumentaliza a pessoa 
humana e nem pode o se humano instrumentalizar Deus. A promoção 
da dignidade da pessoa humana realiza-se na sua abertura total a Deus. 
Fechar a abertura da pessoa humana para Deus constitui suicídio 
universal da humanidade. É na relação dialógica com Deus que a 
pessoa humana se realiza plenamente. Enfim, para ser completamente 
justa com Deus, a pessoa humana deve oferecer-Lhe tudo o que tem 
em si, todo o seu ser.

EROFILHO LOPES CARDOSO
Filósofo, Teólogo, Educador, Empreendedor, Escritor!

d leGaliDaDe

d opinião

A DIGNIDADE DA 
PESSOA HUMANA

novos corretores de imóveis ingressam no 
mercado imobiliário de formosa e região

No dia 05 de agosto o 
presidente do Con-
selho Regional  de 

Corretores de Imóveis de Goiás/ 
Creci-GO, Eduardo Britto, co-
ordenou em Formosa a entrega 
de carteiras aos novos corretores 
que ingressaram no mercado 
imobiliário em solenidade reali-
zada no escritório da Imobiliária 
Takada, de responsabilidade do 
corretor Carlos Takada, delegado 
da autarquia pública federal em 
Formosa. Eduardo Britto fez um 
retrospecto da regulamentação 

Comandante do Forte Santa Bárbara em 
Formosa convida imprensa para encontro 

Produtor de Cabeceiras buscas no Governo Federal a volta de Moral e Cívica nas escolas 

da profissão e deu orientações 
aos novos profissionais, falando 
da necessidade da qualificação 
contínua. Destacando que hoje o 
cliente quer muito mais informa-
ções, muito mais conhecimento. 
“Se antes bastava apresentar o 

imóvel ao cliente, hoje ele quer a 
garantia da segurança jurídica”, 
ressaltou. Após o juramento da 
profissão, os novos profissionais 
receberam as credenciais e estão 
aptos a trabalharem de forma 
legal em todo o Estado de Goiás. 

dcortesia

Numa medida inédita dos co-
mandos que se sucederam no Forte 
Santa Bárbara o general de brigada 
Marcelo Gurgel do Amaral Silva, 
atual comandante de artilharia do 
Exército brasileiro e do forte, con-
vidou parte da imprensa formosense 
para um encontro amistoso. Com 
finalidade de aproximar e integrar 
o Comando de Artilharia do Exér-
cito, com sede em Formosa com os 
veículos de imprensa local, Gurgel 
recepcionou e apresentou uma pa-
lestra institucional, seguida de visita 
a algumas instalações sediadas na 
unidade. O comando de artilharia, 
subordinado ao Comando Militar do 
Planalto, tem como nome histórico 
“Artilharia Divisionária Marechal 
Gastão de Orleans”, em homenagem 
ao marechal Gastão de Orleans, 

Conde d’Eu, genro do imperador 
Dom Pedro II, marido da princesa 
Isabel e herói na Guerra do Para-
guai. Transferido de Porto Alegre/

RS para Formosa, o Forte Santa 
Bárbara, faz parte de uma das eta-
pas do Programa Estratégico Astros 
2020, responsável pela artilharia 

estratégica do Exército, composta 
pelo grupo de mísseis e foguetes 
do sistema Astros.   Atencioso e 
cortês o comandante aproxima da 
comunidade formosense o comando 
do maior poder de fogo da América 
Latina. Gurgel, natural do Rio de 
Janeiro, que assumiu o comando 
em Formosa no dia 10 de dezem-
bro do ano passado, sucedendo o 
também general de Brigada Valério 
Luiz Lange, antes de ser nomeado 
para assumir o comando de arti-
lharia da força, chefiava o Centro 
de Coordenação de Operações do 
Comando Militar do Oeste, sediado 
em Campo Grande, capital do Mato 
Grosso do Sul. Gurgel, incorporado 
às fileiras do Exército em 1984, 
possui extenso currículo e desde 
2019 é general. 

d formação

Produtor rural de Cabeceiras 
e liderança ruralista na região, 
Arno Bruno Weis, protocolou 
no Ministério da Educação em 
Brasília, junto ao ministro Milton 
Ribeiro, solicitação para que se 
introduza na grade curricular das 
escolas de ensino fundamental 
as disciplinas: Moral e Cívica, 
Empreendedorismo e por uma 
hora na semana, Religião. Arno 
explica que como representante 
e com experiência internacional, 
se manifesta, como um simples 
brasileiro, para tentar melhorar 

 Eduardo, Josiane, Carlos Takada e Israel de Assis

Recepção do general e oficiais aos órgãos de imprensa da cidade 

Advogados de Formosa são solidários 
ao colega agredido em Goiânia  

d reação

Encabeçados pelo presidente 
da Subseção de Formosa da Ordem 
dos Advogados do Brasil, Marco 
Aurélio Basso de Matos Azevedo 
e pelo presidente da comissão de 
Direitos e Prerrogativas da sub-
seção, Leoson Carlos Rodrigues, 
a classe advocatícia da região se 
manifestou a favor do advogado 
Orcélio Ferreira Silvério Júnior, 

32 anos. A Ordem dos Advogados 
do Brasil – Seção Goiás/OAB-
-GO, realizou ato de desagravo no 
dia 28 de julho a favor de Orcélio, 
que teve suas prerrogativas desres-
peitadas por policiais militares do 
Grupamento de Intervenção Rápida 
Ostensiva/GIRO da capital, que o 
imobilizaram e o atacaram física 
e verbalmente, durante o exercício 

da profissão, conforme vídeos que 
circulam nas redes sociais. Segundo 
Leoson Carlos, o desagravo é um 
ato em favor da advocacia contra 
uma agressão às prerrogativas pro-
fissionais e está fundamentado no 
estatuto da OAB e que neste caso, 
foi lido pelo presidente da Comis-
são de Direitos e Prerrogativas da 
OAB-GO, David Soares, no local 

onde o advogado foi vítima da vio-
lência, em frente ao Terminal da Pra-
ça da Bíblia, no Setor Universitário, 
em Goiânia. Mais de 100 advogados 
acompanharam o ato. O caso teve 
repercussão nacional e o Ministério 
Público de Goiás /MP-GO, informou 
que está investigando os policiais do 
grupamento ostensivo, por crime de 
tortura contra o advogado. Os vídeos 
mostram quando Orcelio Ferreira foi 
agredido com uma série de socos 
de um policial militar enquanto era 
segurado por outros. Conforme a 
ocorrência registrada pelos militares 
o advogado “alterou o tom de voz” 
e apontou o dedo na cara de um po-
licial, momento que foi dado voz de 
prisão por desobediência. A polícia 
relatou que, mediante isto, foi neces-
sário o uso da força para contê-lo. O 
governador Ronaldo Caiado chegou 
a comentar a agressão, afirmando 
que todo procedimento policial tem 
um protocolo. E que não aceita nada 
que extrapole os protocolos que são 
muito bem definidos pelas polícias 
Militar e Civil.

Marco Aurélio Leoson Carlos

Arno. Preocupação

os currículos e a disciplina das 
novas gerações. Para ele, a 
matéria Moral e Cívica, assim 
como era antes, proporciona 
um maior sentimento de pa-
triotismo. Empreendedorismo, 

segundo ele, é muito importante 
para se incentivar o jovem para 
que tenha iniciativas e Religião, 
necessária para fazer crescer a 
espiritualidade, evitando com 
isso a crescente criminalidade 

em geral. “Falo tudo isso com 
provas que tive nos países bem 
desenvolvidos da Europa e até 
mesmo Israel”. Arno afirma ter 
visto nestes países, resultados 
positivos a partir da melhor for-

mação de crianças e adolescen-
tes e que no Brasil a ausência 
dessas disciplinas nas escolas, 
tem causado uma deformação, 
observada em todos os níveis 
da sociedade. Arno Weis, afir-

ma que após a protocolização 
do documento no ministério, 
aguarda uma resposta das auto-
ridades de educação do país, na 
expectativa de se ter um Brasil 
melhor.
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d  sintonia

prefeito de formosa participa de encontro de prefeitos
com governador e presidente da alego em rio verde 

O prefeito de For-
mosa,  Gustavo 
Marques de Oli-

veira/Podemos, participou no 
sábado, dia 07 de agosto em 
Rio Verde, região Sudoeste, 
do 1º Encontro Municipalista 
do Estado de Goiás - “Nossas 
cidades em debate”, que reuniu 
65 prefeitos de diversas regiões 
de Goiás, além do governa-
dor, Ronaldo Caiado/DEM e 
do presidente da Assembleia 
Legislativa de Goiás/Alego. 
Lissauer Vieira/PSB. Realiza-
do na sede do Sindicato Rural 
de Rio Verde o encontro que 
reuniu prefeitos de todas as 
regiões do Estado, serviu para 

que os chefes do Executivo e 
Legislativo estadual ouvissem 
as demandas e sugestões, e para 
que os prefeitos pudessem se 
inteirar dos últimos projetos 
e iniciativas do governo, além 
de reforçar as parcerias para 
aprofundar “uma gestão mu-
nicipalista”, afirma Gustavo. 
O evento teve como principal 
objetivo ouvir as demandas dos 
prefeitos, conhecer a realidade 
administrativa de cada gestão e 
estabelecer parcerias voltadas 
para o desenvolvimento das 
cidades. “Fiquei honrado em 
particular deste encontro, que 
nos possibilita essa troca de 
experiências”, destaca o pre-

feito de Formosa.  Articulador 
do encontro, o presidente da 
Alego, Lissauer Vieira, afirmou 
que foi uma boa oportunidade 
para debater assuntos de inte-
resse dos municípios. Ronaldo 
Caiado, destacou que sempre 
foi sua meta uma parceria di-
reta com todos os municípios. 
“Governabilidade é de mão 
dupla. Não se governa sem 
esse trâmite direto com os pre-
feitos e vereadores”, afirmou. 
Ele disse que as demandas são 
muitas, mas todos têm noção 
do compromisso fiscal. “Não 
trabalhamos com demagogia. 
Só autorizamos as obras que 
possuem orçamento”, pontuou. 

Insatisfação com serviços e cobranças de cartórios é cada vez maior 
Expectativa de que valores sejam unificados em todo país. Críticas aos altos custos e excesso de taxas e burocracia 

fazem com que cartórios, “apenas contribuam para elevar o custo Brasil, sem retorno aos municípios, uma vez que 
os serviços cobrados são inacessíveis para pobres e até mesmo empresas”.

d  contestação

Em Goiás as taxas cobradas por 
cartórios está entre as mais caras do 
Brasil e seus faturamentos cada vez 
maiores, chamam a atenção de auto-
ridades do Executivo e Legislativo, 
que se mobilizam para mudar essa 
realidade. Uma das medidas em 
andamento é a reforma dos cartórios 
que está na pauta da Câmara do De-
putados em Brasília. Após reunião 
com o presidente da Casa, deputado 
Arthur Lira/PP-AL o deputado 
federal José Nelto/Podemos-GO, 
recebeu o aval para constituir um 
grupo de trabalho com finalidade de 
desenhar uma Proposta de Emenda à 
Constituição/PEC que, dentre outros 
pontos, estuda a retirada da exclusi-
vidade dos legislativos para autorizar 
a criação de novos cartórios. Nelto 
esclarece que a intenção é retirar dos 
tribunais de Justiça e das assembleias 

Em Formosa e região a realidade cartorária 
não é diferente com insatisfação crescente estaduais a criação de novos cartó-

rios. Ainda conforme o deputado, a 
ideia é criar um teto nacional sobre 

as taxas cobradas pelos serviços 
e fixar regras iguais para todos os 
estados. “O propósito principal é 

d  DiverGÊncia

LUCROS – São faturamentos 
milionários e sem controle de cartó-
rios em Formosa, que informam ou 
não informam suas atividades à Cor-
regedoria Geral do Tribunal de Justiça 
do Estado de Goiás, controlador desse 
tipo de serviço. Nos seis cartórios da 
Comarca de Formosa - 3 na cidade, 
um no Distrito de Santa Rosa e dois 
em Cabeceiras - o faturamento total 
chega a milhões, com destaque para 
os controlados pelos titulares José 
Tulio Valadares, Clarival de Miranda 
e Selene Candida. O  Jornal Tribuna 
News, protocolou na diretoria do Fó-
rum de Formosa, solicitação quanto 
ao faturamento de todas as serventias 
e teve como resposta  do desembarga-
dor Nicomedes Borges, corregedor-
-geral de Justiça do Estado, que os 
dados inerentes à arrecadação das 
serventias extrajudiciais de Formosa, 
assim como das demais serventias do 
Estado, ficam disponíveis para con-
sulta pública no site da Justiça Aberta 
do Conselho Nacional de Justiça, no 
endereço eletrônico:https://www.cnj.
jus.br/corregedoria/justica_aberta/?#. 
Nesse site, nem todos os cartórios 
informam seus faturamentos. Alguns 
não expõem suas atividades desde 
2019, mesmo diante da obrigação 
determinada pelo Conselho Nacional 
de Justiça/CNJ em abril desse ano, 
estipulando que todos os cartórios do 
pais precisam informar suas receitas 
brutas periodicamente, obedecendo à 
Lei de Acesso à Informação. 

OS VALORES AQUI APRE-
SENTADOS SÃO FORNECI-

DOS PELOS CARTÓRIOS NO 
SISTEMA DO CONSELHO 
NACIONAL DE JUSTIÇA, 

CONSTITUINDO A RECEITA 
BRUTA DO PERÍODO. 

CABECEIRAS 
- Cartório de Registro Civil 
Titular: Joaquim Martins de Godoi
Atribuições: Notas e Registro Civil 
das Pessoas Naturais 
Faturamento bruto: R$ 17.861,29 de 
01/01/2021 a 30/06/2021 Foram 539 
procedimentos 

- Cartório do Primeiro Oficio e Notas
Titular: Selene Candida de Godoi /
substituta Vânia Martins de Godoy 
Lima 
Atribuições: Notas, Protesto de Tí-
tulos, Registro de Imóveis, Registro 
de Títulos e Documentos e Civis das 
Pessoas Jurídicas
Faturamento bruto: R$ 442.959,24 
de 01/01/2021 a 30/06/2021 Foram 
6.644 procedimentos   

FORMOSA
- Cartório de Registro Civil das Pes-
soas Naturais e Notas

Titular: Érica Fernanda Ferreira 
Chaves
Atribuições: Notas, Registro Civil 
das Pessoas Naturais, Registro de 
Interdições e Tutelas
Faturamento bruto: R$ 378.673,38 
de 01/01/2021 a 30/06/2021 Foram 
16.120 procedimentos 

- Cartório de Registro Civil e Ta-
belionato de Notas de Santa Rosa
Titular: Alexandre Lôbo e Silva
Atribuições: Notas, Registro Civil 
das Pessoas Naturais
Faturamento bruto: (não informa-
do) de 01/07/2020 a 31/12/2020 
Pendente
Faturamento bruto: (não informa-
do) de 01/01/2021 a 30/06/2021 
Pendente

- Cartório do Registro de Pessoas 
Jurídicas, Títulos e Documentos, 
Protesto de Títulos e Tabelionato 
2º de Notas
Titular: Vago (interino)
Atribuições: Notas, Protesto de 
Títulos, Registro de Contratos Ma-

rítimos, Registro de Títulos e Docu-
mentos e Civis das Pessoas Jurídicas
Faturamento bruto: (não informa-
do) de 01/01/2019 a 30/06/2019 
Pendente
Faturamento bruto: (não informa-
do) de 01/07/2019 a 31/12/2019 
Pendente
Faturamento bruto: (não informa-
do) de 01/01/2020 a 30/06/2020 
Pendente
Faturamento bruto: (não informa-
do) de 01/07/2020 a 31/12/2020 
Pendente
Faturamento bruto: (não informa-
do) de 01/01/2021 a 30/06/2021 
Pendente

- 1º Tabelionato de Notas e Registro 
de Imóveis 
Titular: José Túlio Valadares Reis 
Júnior
Atribuições: Notas, Registro de 
Contratos Marítimos e Registro de 
Imóveis
Faturamento bruto: R$ 9.184.625,52 
de 01/01/2021 a 30/06/2021 Foram 
55.546 procedimentos 

desburocratizar”. “Vamos discutir 
os mandatos, os preços cobrados 
pelos cartórios e a diferença de 
tabela entre os estados”. 

INSATISFAÇÃO - O deputa-
do goiano afirma que o presidente 
Arthur Lira, determinou a criação de 
uma comissão para tratar da reforma 
cartorária e diz que o povo brasileiro 
é extorquido pelos cartórios com 
suas altas taxas. Ele esclarece que 
em alguns casos, processos che-
gam a ficar 6 meses no cartório, e 
o cidadão, pedindo: “Pelo amor de 

Deus, eu preciso que o cartório dê 
a palavra final neste processo, para 
que eu possa abrir o meu negócio e 
seguir minha vida”. Os estudos em 
andamento no Congresso, abrem 
a oportunidade de criação de mais 
de 5 mil cartórios no Brasil. Com 
a aprovação da PEC, criaremos 
imediatamente mais de 20 mil 
empregos; haverá concorrência; o 
preço do serviço prestado cairá e o 
empresário não ficará nas mãos de 
um cartorário, que chega a receber 
4 ou 5 milhões de reais de renda 

mensal. José Nelto afirma que nós 
pagamos as mais altas taxas, e 
ninguém sabe para onde vai esse 
dinheiro. Na verdade, deveríamos 
acabar com todos os cartórios! A 
Caixa Econômica Federal e o Banco 
do Brasil, em suas agências, e os go-
vernos estaduais e municipais pode-
riam dar autenticidade aos negócios. 
O parlamentar diz também que não 
dá mais para continuar assim e que 
a comissão está trabalhando para 
mostrar a bandalheira das altas 
taxas, que revoltam a todos. 

 “Cartório Clarival de Miranda” 
não é mais do Clarival 

Após décadas de atividade, serventia sai das mãos da família 
do ex-prefeito. Justiça determina titular interino até 

que se defina a nova titularidade 

d  muDança

O último cartório tradicional e 
familiar de Formosa, acaba de sair 
das mãos da família, para se tornar 
vago, antes de ser transferido pela 
Justiça para os novos titulares. A 
Corregedoria-Geral do Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás, emitiu 
portaria no dia 2 de agosto, desig-
nando José Túlio Valadares Reis 
Júnior, titular do 1º Tabelionato 
de Notas e Registro de Imóveis 
de Formosa para responder interi-

namente pelo Cartório do Registro 
de Pessoas Jurídicas, Títulos e 
Documentos, Protesto de Títulos e 
Tabelionato 2º de Notas – Cartório 
Clarival de Miranda – antes sob a 
titularidade de Clarival de Miranda 
Filho o “Clarivalzim”. No Despa-
cho do desembargador Nicomedes 
Borges, corregedor geral de Justiça 
do Estado, ficou estabelecido que 
a título de remuneração, Tulio 
Valadares, “dono” do cartório de 
registro de imóveis, com o maior 
faturamento da região – cerca de 
R$ 1 milhão e meio por mês, receba 
como interino no ex-cartório de 
Clarival a remuneração correspon-
dente a 90,25% do salário mensal 
dos ministros do Supremo Tribunal 
Federal, algo em torno de R$ 45 
mil.  Na mesma portaria o desem-
bargador determina que a diretora 
do foro da Comarca de Formosa, 
Christiana Aparecida Nasser Saad, 
efetue a transmissão do acervo do 
cartório para o titular interino, que 
deve ter o acompanhamento do res-
ponsável anterior pelo expediente 
ou um substituto legal.  

Gustavo. Governador, deputado e prefeitos parceiros

José Nelto. Trabalho para resolver

Cartório em Cabeceiras. Reclamações

Em Formosa acumulo e rendimentos 

Titularidade está vaga

Tulio. Interino 
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O município de São João 
d’Aliança de forte apelo rural, 
detentor de uma grande área 
agricultável e com grande pro-
dução, possui 3 327,379 km². A 
prefeitura, por meio da prefeita 
Débora Domingues Carva-
lhêdo Barros e sua equipe de 
trabalho, tem priorizado ações 
na zona rural, desenvolvidas 
pelas secretarias municipais. 
A secretaria de Transportes, 
tem trabalhado na manutenção 
e recuperação de estradas vici-
nais, promovendo uma inédita 
parceria entre o poder público e 
a iniciativa privada. A prefeita 
tem uma relação extensa de 
benefícios, com aquisições de 
maquinário e veículos como 
a entrega no final de julho de 
um ônibus escolar 4x4 0km, 
em atendimento à comunidade 
do Forte, gerando mais segu-
rança, conforto e qualidade 
no transporte de alunos. Outra 
frente de trabalho são as bus-
cas de soluções em órgãos dos 
governos estadual e federal 
como o Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma 
Agrária/Incra, onde Débora 

o secretário de agricultura e 
representantes dos assentamen-
tos Mingau, Santa Maria, Nova 
Visão e Brejo da Onça, além de 
vereadores, foram recebidos 
pelo superintendente regional 
do Distrito Federal e Entorno, 
José Ribeiro de Andrade. No 
Incra, mais uma vez foi tratada 
a titulação dos assentados e a 
regularização. A prefeita ex-
plica que o município possui 
assentamentos com mais de 20 
anos e que entende a ansiedade 
das pessoas que esperam há 
décadas pela documentação 
de suas propriedades. Debora 
explica que em agosto uma 
equipe da área ambiental da 
prefeitura será capacitada para 
ajudar no processo de titulação 
e inserção desses assentados. 
Em outra frente de atuação 
a prefeita em parceria com o 
INCRA, promoveu a entrega 
de créditos habitacionais para 
pessoas dos projetos Santa 
Maria; Brejo da Onça; Palmi-
tal e Nova Visão.  Ela explica 
que esses créditos podem ser 
utilizados na construção de 
moradias. 

prefeita é liderança feminina dentro de 
movimento nacional e articulação regional   

d representação

Prefeitura de 
São João d’Aliança

busca soluções para
problemas na zona rural 

d traBalHo Na primeira semana 
de agosto a pre-
feita de São João 

d’Aliança, Débora Domingues, 
acompanhou o prefeito de Flores 
de Goiás, Altran Avelar, em reu-
nião com o assessor especial do 
Ministério do Desenvolvimento 
Regional, Alessandry Medeiros, 
em Brasília. No encontro, foi so-
licitado recursos para os dois mu-
nicípios vizinhos, para aquisição 
de moto niveladora e caminhão 
pipa. No final de julho, Débora, 
representou a Associação Goia-
na dos Municípios/AGM em 
reunião por videoconferência do 
Movimento Mulheres Municipa-
listas/MMM da Confederação 
Nacional dos Municípios/CNM. 
A pauta do encontro, foi a apre-
sentação de um plano estratégico 
e a atuação de cada entidade para 
o fortalecimento das lideranças 
municipalistas femininas. Dé-

bora agradeceu o convite para 
participar desse movimento 
e falou das dificuldades que 
as mulheres têm ao ingressar 
na carreira política. A prefeita 
se comprometeu a apoiar o 
fortalecimento das lideranças 

municipalistas femininas no seu 
município, na região e no Estado 
de Goiás e diz ter ficado anima-
da em trabalhar com as equipes 
do MMM, movimento muni-
cipalista feminino apartidário 
brasileiro, lançado em 2017, 

na XX Marcha em Defesa dos 
Municípios e meta de unir pre-
feitas, vice-prefeitas, vereadoras 
e secretárias municipais na luta 
pela pauta municipalista e pela 
maior inserção das mulheres na 
política e no poder. 

 Prefeita em Brasília. Bom trânsito 

Evento de entregas e benefícios

População recebe documentação 

No Incra. Busca de resultados 

 Ônibus entregue e rodando 
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alvorada do norte passa por crescimento real e histórico 
d Desenvolvimento

Duplicação da BR-020 mudou 
rodovia em vários locais 

Alvorada e Simolândia já se beneficiam com obras de 
melhoria das travessias urbanas das duas cidades

Governo de Goiás retoma pavimentação da
GO-447 entre Divinópolis e Monte Alegre

Com recursos já garantidos na ordem de R$ 106 milhões o 
serviço compreende trecho de 60,85 quilômetros e atende 

demanda antiga da região. Previsão de entrega é abril de 2022 

Alvorada do Norte, 
continua no início 
do segundo se-

mestre de 2021, como um dos 
municípios mais promissores 
do Nordeste goiano, diante da 
administração e das parcerias 
firmadas entre a prefeita Iolanda 
Holiceni Moreira dos Santos, 
com a câmara de vereadores, 
parlamentares estadual e federal, 
ministérios e principalmente com 
o Governo de Goiás.  No final de 
julho, Iolanda recebeu a visita da 
primeira-dama do Estado, Maria 
das Graças de Carvalho Caiado, 
conhecida como “Gracinha Caia-
do”, presidente da Organização 
das Voluntárias de Goiás/OVG, 
e do deputado estadual “Aloisio 
Moreira/DEM o “Iso Moreira”, 
para o lançamento do programa 
“Goiás Social”, parceria OVG, 
Governo de Goiás e Prefeitura 
de Alvorada do Norte. A prefeita 
explica que esse programa é uma 
ação criada para o enfrentamento 
às “desproteções” sociais que 
envolvem alfabetização de adul-
tos, qualificação, capacitação 
profissional e transferência de 
recursos para as pessoas que pas-
sarem pelas capacitações, possi-
bilitando geração de renda para 
essas famílias, além de reforma 
de casas. Alvorada do Norte é 
um dos primeiros municípios 

contemplados com o programa, 
graças ao empenho do deputa-
do “Iso Moreira” e da prefeita 
Iolanda, esclareceu “Gracinha 
Caiado”. Outro benefício já 
disponível em Alvorada é o pro-
grama “Aprendiz do Futuro”, 
que oferece aprendizagem com 

foco em tecnologia para jovens 
de 14 a 15 anos em situação de 
vulnerabilidade.

ESTRUTURA - Alvorada 
do Norte, também foi contem-
plado com um caminhão bas-
culante 0km, durante solenidade 
na Secretaria Estadual de Agri-

Representante do Nordeste goiano na Alego participa de encontro de prefeitos em Rio Verde  
 Deputado estadual “Iso Moreira” reúne grupo de prefeitos e lideranças para participar de importante evento na região Sudoeste do Estado   

d infraestrutura

O Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transpor-
tes/DNIT concluiu as obras de 
adequação da plataforma, me-
lhorias e eliminação de pontos 
críticos nas travessias urbanas 
de Alvorada do Norte e de 
Simolândia. As cidades estão 
localizadas uma ao lado da outra 
numa extensão total de 6 quilô-
metros. As obras tiveram início 
em abril deste ano e fazem parte 
do contrato de restauração e de 
manutenção, iniciado em 2018. 
Os investimentos em Simolân-

dia foram de R$ 9.275.629,53 e 
Alvorada, de R$ 12.521.987,37. 
O órgão explica que para a rea-
lização das obras, foram neces-
sárias a execução de limpeza na 
faixa de domínio, implantação 
de drenagem com a construção 
de bueiros, duplicação e res-
tauração da pista existente. O 
contrato contempla a execução 
de obras de revitalização e servi-
ços de manutenção rotineira na 
rodovia de 252,50 quilômetros 
no Estado de Goiás e 32,30 no 
Distrito Federal, com a extensão 

total de 284,80 quilômetros. 
ANDAMENTO - A conclusão 
dos serviços e das obras, que 
contam com o investimento 
total de R$ 117.924.018,39, 
proporciona a diminuição do 
tempo das viagens, maior fluidez 
e organização no trânsito. Além 
de entregar mais segurança e 
conforto a todos os usuários da 
rodovia, as intervenções execu-
tadas permitem que o pavimento 
suporte de forma adequada o 
volume intenso do tráfego. A 
BR-020 é conhecida por ser rota 
importante para o agronegócio 
e para o turismo brasileiro, 
além do transporte de bens e de 
serviços da região Centro-Oeste 
e do país. O DNIT avança nas 
obras de duplicação, melhorias 
e eliminação de pontos críticos 
no trecho urbano de Formosa – 
com cerca de 15 quilômetros de 
extensão, vários viadutos e vias 
marginais, além das interseções 
nos distritos do JK e Santa Rosa, 
cidades de Vila Boa e Flores 
de Goiás. Foram executadas 
anteriormente a interseção do 
entroncamento da BR-020 com 
a GO-346, responsável por dar 
acesso ao município de Cabe-
ceiras e também as melhorias 
na travessia urbana no Distrito 
do Bezerra, com serviços de 
revitalização.

d estrutura

O Governo do Estado no 
mês de julho, retomou a pavi-
mentação da rodovia GO-447, 
obra que vai contemplar vários 
municípios no Nordeste goiano 
e possui 60,85 quilômetros, no 
trecho entre Monte Alegre de 
Goiás e Divinópolis de Goiás. 
A finalização do asfalto na 
GO-447 é um dos compromis-
sos resgatados pela gestão do 
governador Ronaldo Caiado e 
atende a uma demanda antiga 
da região, visto que a rodovia 
é utilizada, há décadas, com 
faixa de rodagem de terra. A 
estruturação da via garantirá 
melhores condições de segu-
rança aos condutores e poten-
cializará o desenvolvimento 
social e econômico. “Essa não é 
apenas uma ligação de Divinó-
polis para Monte Alegre. É uma 
obra estruturante, e dezenas de 
municípios serão beneficiados”, 
definiu o governador. A preca-
riedade da rodovia é apontada 
pelo presidente da Agência 
Goiana de Infraestrutura e 

Transportes/Goinfra, Pedro 
Sales, como uma das causas 
do “maior desvio de rota” 
que existe hoje em Goiás. “A 
falta desta rodovia requer um 
contorno de mais de 100 quilô-
metros, excluindo toda uma re-
gião do Estado”, endossou. Os 
municípios beneficiados pela 
construção da pavimentação 
asfáltica da GO-447 são: Alto 

Paraíso de Goiás, Alvorada do 
Norte, Buritinópolis, Caval-
cante, Colinas do Sul, Damia-
nópolis, Divinópolis de Goiás, 
Flores de Goiás, Guarani de 
Goiás, Iaciara, Mambaí, Nova 
Roma, Monte Alegre de Goi-
ás, São Domingos, São João 
D’Aliança, Simolândia, Sítio 
d’Abadia, Vila Boa, Teresina 
de Goiás e Posse.

cultura, Pecuária e Abastecimen-
to. A prefeita Iolanda Holiceni e 
o secretário de Administração, 
Alessandro Moreira, receberam 
do governador Ronaldo Caiado, 
as chaves do veículo que faz 
parte do programa “Mecaniza 
Campo”, voltado para melhoria 
na infraestrutura do município, 
como recuperação da malha 
viária e ajuda a pequenos pro-
dutores.  O caminhão fortalece 
a capacidade operacional da 
prefeitura no apoio de serviços 
prestados à comunidade, escla-
rece Alessandro. O secretário e o 
presidente da câmara municipal, 
vereador Weliton Luiz do Ama-
ral, em parceria com Legislativo 
local, cumpriram agenda na zona 
rural e fizeram vistoria na obra 
de terraplenagem do encabeça-
mento da ponte sobre o Rio Santa 
Maria, que está em fase final de 
conclusão, ligando Alvorada do 
Norte a Flores de Goiás. Alessan-
dro e Weliton, estiveram ainda 
no Projeto de Assentamento Rio 
Corrente, reunidos com lideran-
ças para informar a liberação da 
primeira parcela de recursos para 
29 beneficiários do total de 53 
unidades habitacionais que serão 
construídas nesse assentamento, 
por meio de parceria com o Ins-
tituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária/ Incra. Alessan-
dro ainda vistoriou as obras em 
andamento para a implantação 
de energia elétrica rural, que 
atenderá cerca de 100 produtores 
rurais por meio da Enel e de seis 
poços artesianos, através do con-
vênio com o INCRA, tanto no PA 
Rio Corrente como na Fazenda 
Conceição.

d função

No sábado, dia 07 de agos-
to o deputado estadual “Iso 
Moreira” /DEM, participou em 
Rio Verde, Sudoeste goiano, ao 
lado do governador Ronaldo 
Caiado/DEM; presidente da 
Assembleia Legislativa de Goi-
ás/Alego, Lissauer Vieira/PSB, 
prefeitos de várias cidades de 
sua representação e ainda gesto-
res de todas as regiões goianas, 
do 1º Encontro Municipalista 
do Estado de Goiás - “Nossas 
cidades em debate”. O evento, 
promovido pelo presidente da 
Assembleia Legislativa, em 
parceria com a Associação 
Goiana dos Municípios/AGM, 

segundo “Iso Moreira” foi im-
portante para ouvir as demandas 
e sugestões e para se ter conhe-
cimento de projetos, iniciativas 

do governo e reforçar parcerias 
para aprofundar “uma gestão 
municipalista, que tenha no 
cidadão seu maior compromis-

so”, afirma. O deputado, que é 
o único, realmente envolvido 
com as causas do Nordeste 
goiano, tanto na Alego, como 
no Governo do Estado, chegou 
a Rio Verde acompanhado por 

uma comitiva formada por 
prefeitos e lideranças políticas 
da região. Para “Iso”, essa foi 
mais uma oportunidade para 
que ao lado de prefeitos de 
sua representação, pudesse 

apresentar reivindicações de 
interesse desses municípios. 
Para ele, foi um momento de 
grande importância, onde, mais 
uma vez, foi possível reforçar 
a parceria. 

Primeira-dama do Estado e prefeita em Alvorada Veículos novos trabalhando 

Zona rural contemplada  Ponte sobre o Santa Maria. Saindo 

Trecho melhorado e mais seguro

Rodovia está adequada 

Caiado cumprindo promessas 

Prefeitos parceiros e unidos  

Deputado entre os chefes do Legislativo e Executivo



10n30 de julho/30 de agosto de 2021

d intransiGÊncia

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
MIGLLOM TELES FERNANDES, inscrito no CPF:023.480.001-

13 torna público que requereu a Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente de Formosa, as Licenças Previa e de Instalação, para 
atividade de Loteamento Residencial São Pedro, Parcelamento do 
Solo de área  “184.670,00 m²” localizado na Fazenda Cabeceira 
do Rio Paranã, rua sem denominação, área de expansão urbana 
, FORMOSA – GO.

REQUERIMENTO RENOVAÇÃO 
LICENÇA AMBIENTAL 

Portela Indústria e Comercio Ltda, CNPJ: 05.790.721/0001-66, 
torna público que requereu  renovação a Superintendência de Meio 
Ambiente de Formosa-GO, da Licença Ambiental Simplificada para 
Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes 
e corretivos de solo, localizado na Av. Maestro João Luiz do Espi-
rito Santo n° 1255 Q l, Lote 15 Jardim Califórnia FORMOSA-GO.

segue na Justiça de Brasília disputa entre irmãos 
donos da Boa safra sementes e do Grupo Bsa

 

A maior empresa de Formosa, entre as maiores do Estado, poderá ter sua composição societária alterada para 
atender o filho mais velho do fundador, Neri Carlos Colpo, falecido em junho de 2018.  

O escritório Nel-
s o n  Wi l i a n s 
Advogados, em 

Brasília,  representante do 
funcionário público, Hostílio 
Ribeiro dos Santos, 39 anos, 
que se apresenta como filho 
mais velho de Neri Colpo, 
fundador da Boa Safra Se-
mentes, se manifestou no 

início de agosto, informando 
que a questão relativa ao 
reconhecimento dos direitos 
sucessórios de seu cliente 
está sendo discutida judicial-
mente, não tendo sido apre-
ciada, ainda, a documentação 
juntada por Hostílio, que 
rechaça os argumentos dos 
irmãos Marino e Camila e 

Sônia Stefani Colpo, mãe dos 
dois, quanto ao fato de Neri 
Colpo possuir apenas um 
saldo no Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço/ FGTS 
a partilhar, uma vez que 
seria um mero empregado 
contratado como engenheiro 
agrônomo da empresa que 
fundou em 1979. O escritório 

informa que efetuou vasto 
levantamento de informa-
ções com o objetivo de que 
Hostílio seja integrado na 
partilha dos bens deixados 
por Neri, segundo afirmam, 
o verdadeiro dono da Boa 
Safra Sementes, fato públi-
co e notório, ratificado por 
Marino em entrevistas con-

Servidores do 
Judiciário goiano 

estão sob um 
código de ética

As regras incluem o atendimento ao 
público em geral e abrange todas as 

categorias do fórum   

Amianto mesmo proibido no Brasil 
registra aumento de vendas em Goiás

 Assessor jurídico da ABREA alerta sobre o risco que os trabalhadores correm

d relaçÕes

O Tribunal de Justiça 
de Goiás/TJGO, instituiu e 
mantém o código de ética 
dos servidores do Poder 
Judiciário, considerando 
servidor ou servidora quem 
exerce cargo efetivo, de 
provimento em comissão, 
ocupantes de função co-
missionada, temporários, 
requisitados, cedidos e, 
inclusive, estagiários, jo-
vens aprendizes, contratos 
terceirizados e voluntários 
ou voluntárias. O Código 
de Ética e de Conduta dos 
Servidores do Poder Ju-
diciário, está entre as exi-
gências da agenda 2030 no 
Poder Judiciário Brasileiro, 
política institucionalizada 
pelo Conselho Nacional 
de Justiça/CNJ. Para o pre-
sidente do TJGO, desem-
bargador Carlos Alberto 
França, a “efetivação de 
uma prestação jurisdicional 
integral e satisfatória ao ju-
risdicionado não dispensa o 
servidor da observância de 
regras éticas que transpare-
çam à sociedade os valores 
de honestidade, transparên-

cia e eficiência”.
APLICAÇÃO - Para 

elaboração do código o 
tribunal promoveu estudos 
junto ao comitê de ética e 
consultou o Sindicato dos 
Servidores e Serventuá-
rios da Justiça do Estado 
de Goiás, que concorda 
com o teor do documento. 
O código tem a missão 
de estabelecer os princí-
pios e normas de conduta 
ética aplicáveis aos ser-
vidores, sem prejuízo da 
observância dos demais 
deveres e proibições legais 
e regulamentares; promo-
ver ambiente adequado ao 
convívio dos servidores; 
preservar a imagem e a 
reputação das equipes. No 
documento, estão explici-
tados os direitos, deveres e 
vedações que deverão ser 
observados por servidores 
e servidoras. Também foi 
criada uma comissão de 
ética, para orientar sobre 
a ética profissional no tra-
tamento com os cidadãos 
e zelo com o patrimônio 
público. 

d proBlema

 Apesar de proibido des-
de 2017, após decisão do 
Supremo Tribunal Federal/
STF, a exportação do amian-
to, mineral classificado como 
cancerígeno e muito usado 
para fabricação de telhas e 
caixas d’água, bateu recorde 
em Goiás no primeiro semes-
tre do ano. No comparativo 
com junho do ano passado, 
as vendas aumentaram em 
246,01%. Ótimo pra eco-
nomia, mas péssimo para 
a saúde dos trabalhadores. 
Para Leonardo Amarante, 
advogado especializado em 
responsabilidade civil e as-
sessor jurídico da Associação 
Brasileira dos Expostos ao 
Amianto/ABREA, os nú-
meros positivos mascaram a 

dura realidade de quem põe a 
mão na massa. “Não adianta 
proibir a comercialização na-
cional, mas dar brecha para 

exportação porque quem está 
exposto na hora da extração 
são os nossos cidadãos”, 
destaca o advogado. Fatais, 

as doenças do amianto são 
conhecidas por aparecerem 
décadas após o contato com 
o mineral.

cedidas em vários momentos 
e quando da comemoração 
dos 40 anos da empresa e no 
lançamento das ações na bol-
sa de valores. Os advogados 
pontuam também que seu 
cliente não possui qualquer 

intenção de prejudicar as 
empresas e que permanece à 
disposição para realizar uma 
composição amigável sobre 
o assunto, mas que nunca foi 
procurado por seus “irmãos 
mais novos”. 

Neri. O pai legalmente reconhecido Hostílio Ribeiro. Semelhança e primeiro dos filhos

Justiça de Formosa. Inserida em códigos de conduta

Cereais Sul. Do nada para potencia 

Produto que causa doenças graves ainda vendido  
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d realiDaDe

Goiás tem 2ª gasolina mais cara do país 
porque tem o 2º maior icms do Brasil

O preço médio da 
gasolina ven-
dida em Goiás 

está sempre entre os maio-
res do Brasil, segundo a 
pesquisa semanal de preços 
feita pela Agência Nacional 
de Petróleo/ANP em todo o 
País. Em média, o goiano 
paga R$ 6,59 pelo litro do 
combustível, valor menor 
apenas que o desembolsado 
no Acre, onde a gasolina está 
sendo vendida por R$ 8,20 o 
litro. Na região do Nordeste 
goiano, na cidade de Campos 
Belos o litro desse combus-
tível está sendo comerciali-
zado a R$ 6,78. O Sindicato 
do Comércio Varejista de 
Derivados de Petróleo no Es-
tado/Sindiposto, explica que 
o preço mais alto em Goiás 
se dá porque o Estado tem 
também o segundo ICMS 
mais caro do País (30%), 

atrás apenas do Rio de Janei-
ro, onde a alíquota é de 34%. 
Ainda assim, o preço médio 
praticado nos postos cariocas 
em alguns casos fica abaixo 
do registrado nos goianos. 
No Acre, mesmo com ICMS 
mais baixo (25%), os preços 
são mais altos. Nos dois ca-
sos, a justificativa são outros 
custos, como transporte. O 
ICMS é o único imposto 
estadual que incide sobre 
o segmento. Ele é cobrado 
sobre o valor final. Em Goi-
ás, a alíquota é de 30% para 
gasolina, 25% para etanol 
hidratado e 16% para diesel, 
de acordo com tabela dispo-
nível no site da Federação 
Nacional do Comércio de 
Combustíveis e Lubrifican-
tes/Fecombustíveis. O Go-
verno de Goiás, por meio do 
governador Ronaldo Caiado, 
que já está em franca cam-

Polícia Civil passa a atender 
ocorrências de animais 

abandonados em Formosa
Donos passam a ser responsabilizados por maus-tratos

Segundo PRF caminhões carregados 
com álcool saem de Vila Boa com 

notas fiscais adulteradas 

d usina

A Polícia Rodoviária Fe-
deral/PRF apreendeu 45 mil 
litros de álcool combustível 
que estava sendo transpor-
tado com uma nota fiscal 
fraudada. O flagrante acon-
teceu na BR-020 em Posse. 
Os policiais abordaram um 
caminhão-tanque e, como 
medida de praxe, solicitaram 
documentação do veículo, do 
condutor e da carga. O con-
dutor apresentou uma nota 
fiscal onde constava que a 
mercadoria teria saído de Ri-
beirão Preto/SP e teria como 
rota os estados de MG, BA, 
SE, AL, PE, PB e destino final 
Mossoró/RN. Na abordagem 
o motorista acabou confes-
sando que havia carregado o 
caminhão em Vila Boa. A nota 
fiscal apresentada declarava 
que o material transportado 
era álcool para fins diversos, 
quando, na verdade, tratava-

-se de álcool combustível. A 
nota fiscal estava, portanto, 
fraudada, para fins de burlar 
o sistema de recolhimento de 
taxas fiscais. A PRF suspeita 
que o produto que se destina 
a postos de combustíveis 
estaria sendo desviado para 
indústria de alimentos, o 
que poderia comprometer a 

saúde dos consumidores. O 
caminhão ficou retido com a 
carga e foi encaminhado para 
a fiscalização do Estado de 
Goiás proceder às autuações 
aduaneiras. Desde setembro 
de 2020, essa foi a terceira 
vez que o mesmo veículo foi 
abordado pela PRF cometen-
do o mesmo crime.

d atuação

As equipes da Delega-
cia da Mulher e da Central 
de Flagrantes de Formosa 
prenderam em flagrante no 
final de julho um homem 
por maus-tratos a animais. 
Os policiais civis receberam 

informações de que haviam 
dois cachorros em má situ-
ação e se deslocaram para 
averiguar. Ao chegarem no 
local, conversaram com os 
vizinhos e constataram que os 
cachorros estavam abando-

nados há mais de 1 ano e que 
os vizinhos que colocavam 
comida e água para os ani-
mais. Segundo testemunhas, 
o proprietário da casa teria se 
mudado para uma chácara e 
deixado os cachorros naque-
le local. Uma veterinária foi 
chamada e prestou socorro 
aos animais, constatando que 
estavam em situação de risco. 
O local onde os cães estavam 
era um ambiente insalubre, 
impróprio para o cuidado 
dos cachorros. Durante as 
diligências, compareceu ao 
local o proprietário da casa 
para acompanhar o trabalho 
dos policiais. Ele se identi-
ficou como dono do imóvel, 
bem como dos cachorros. O 
homem foi levado à Central de 
Flagrantes de Formosa onde 
foi autuado pelo crime.

panha para a sua reeleição 
em 2022, informa que não 
haverá aumento na alíquota 
do ICMS do combustível, e 
diz que os trabalhadores do 
Estado já enfrentam um perí-
odo difícil devido à pandemia 
do novo coronavírus. “Aqui 
não vai ter! Em Goiás não 
aumentamos ICMS há anos. 
Não admito o aumento”, frisa 
o governador. Caiado afirma 
isso, mas não cogita reduzir 
a alíquota alta que faz Goiás 
ser campeão em preços altos. 
Para o Sindiposto, os goianos 
continuarão a ter o segundo 
preço mais alto do país para 
a gasolina e chama a atenção 
para o fato do preço estar 
mais barato no Distrito Fede-
ral, algo que não era comum 
antes e que isso se justifica 
por que a alíquota de ICMS 
da gasolina também é menor 
no DF: 28%.Preços nas alturas e carga tributária goiana também

Reincidência de crime tributário

Animais passam a ser mais protegidos 
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d Decisão

romaria do muquém de 2021 
somente em ambiente virtual

Em 273 anos apenas duas vezes a romaria 
deixou de ser realizada. Essa foi a segunda vez 
que o histórico e tradicional evento religioso 

não contou com a presença de fiéis, por causa 
da pandemia do novo coronavírus, que já 

impediu sua realização em 2020.
 

A tradicional Romaria do Muquém de Niquelândia, aconte-
cerá apenas por meio virtual em 2021. A orientação para a 
realização do evento religioso de forma remota, acontece 

diante da permanência da situação de emergência em saúde pública 
decorrente da pandemia da Covid-19. O reitor do Santuário Dioce-
sano Nossa Senhora d’Abadia do Muquém, padre Aldemir Franzim, 
informou que nesse ano ainda a romaria acontecerá dessa forma.  O 
evento religioso ocorre anualmente em agosto e atrai em média 500 
mil fiéis, que se dirigem até o santuário em devoção a Nossa Senhora 
da Abadia, num ritual com mais de 273 anos. Além da programação 
religiosa, o período é marcado por festividades no Distrito de Mu-
quém, com participação tanto da população local quanto de visitantes. 
Assim, em virtude do elevado risco de aglomeração a recomendação 
é que as celebrações ocorressem apenas por meio virtual, com a 
participação remota dos fiéis. Os portões do Santuário de Muquém 
estão fechados e as missas com transmissão pela internet. O prefeito 
de Niquelândia, Fernando Carneiro da Silva, também está orientado 
para que tome providências, no exercício do poder de polícia, para 
coibir aglomerações a partir dos limites do município, com o auxílio 
da Polícia Militar e da Vigilância Sanitária.

Padre Aldemir Franzim. Medida necessária A santa venerada. Muita fé e devoção


