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n DESTRUIÇÃO

Incêndios na região superam
as queimadas de 2020

Incêndios geram prejuízos e transtornos

Em Formosa na área do Exército, Chapada dos Veadeiros e ainda no Parque Estadual Terra Ronca o fogo destrói tudo pela frente
As queimadas se intensificaram no período de estiagem desse ano, com altas temperaturas e baixa umidade. Em Formosa, em várias locais, mas com foco maior na extensa área
do Exército, ocupada pelo Forte Santa Barbara o incêndio tomou proporções gigantescas.
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n ACORDO

n PROGRESSO

Prefeito de Alto Paraíso consegue Ruas e avenidas com asfalto de
compromisso do governo que
qualidade em São João d´Aliança
projeto será discutido
Após ser lançado por
Caiado em Alto Paraíso de
Goiás, o Programa Gênesis
a pedido do prefeito Marcus
Rinco não será imposto. Diante da grande repercussão o
governo estadual, afirma que
o “Gênesis” não terá avanços,
sem que a população envolvida seja ouvida. O projeto,
na visão do governador, visa
trazer desenvolvimento social,
econômico, ambiental e cultural para mais de duzentos mil
habitantes de vinte municípios
do Nordeste goiano, sendo
que 9, serão beneficiados na
primeira fase.
Cataratas dos Couros. Imediações do projeto
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n ENTIDADE

Reinaugurada a Subseção
da OAB de Formosa
A Ordem dos Advogados
do Brasil/OAB, Seccional de
Goiás e a Subseção de Formosa,
entregarem no mês de agosto em
quatro comarcas da região, seis
salas reformadas para melhorias das condições de trabalho
de advogados e advogadas e
reinaugurou sua sede no Parque
Laguna II. As salas foram entregues na Justiça do Trabalho,
Justiça Federal e Justiça Estadual em Formosa e nos fóruns
de Flores de Goiás, Cavalcante
e Alto Paraíso de Goiás.
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Sede entregue e funcionando

Prefeita Débora Domingues diz que o CBUQ aplicado
é 100 por cento custeado com
recursos municipais. O andamento das obras de pavimentação asfáltica e a construção
de galerias de captação de
águas pluviais são investimentos em andamento que a
população já pode usufruir. O
benefício ameniza os transtornos do período chuvoso que se
aproxima.
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Ruas recebendo melhorias

n INVESTIGAÇÃO

Operações
envolvem
políticos e
empresários
Uma série de operações
em Formosa tenta passar a
limpo desvios de conduta no
Poder Público ao logo dos

Forças acionadas para operações em Formosa

últimos anos. Uma delas aconteceu por suposta fraude em

licitações na prefeitura.
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Patente

Titulares de cartórios da região, as chamadas serventias extrajudiciais, criticam a nomeação do titular do 1º Tabelionato de Notas
e Registro de Imóveis de Formosa, José Túlio Valadares, como
titular interino do antigo “Cartório do Clarival”. A CorregedoriaGeral do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, emitiu portaria
em agosto, designando Túlio como novo responsável por mais
essa serventia de Formosa.

Power

A designação do dono do cartório mais lucrativo da região
(Registro de Imóveis) para tomar conta do segundo cartório mais
lucrativo (Protestos), faz com que Túlio pense ter super poderes
em Formosa. Conhecido desde 2014 por suas posições radicais o
“todo poderoso”, que chega a ter um faturamento bruto de algo em
torno de 2 milhões de reais por mês nas duas serventias, domina
o setor cartorário do município e por várias circunstancias é visto
até mesmo com mais poderes do que o Executivo e Legislativo municipal juntos. Essa situação, tem causando para alguns, prejuízos
e no todo, atrasos no desenvolvimento da cidade.

Combate

As queimadas na área do Exército em Formosa atingem diretamente a população da cidade com fumaça e cinza. Neste ano,
diante de uma rigorosa seca e prologada estiagem, a queimada
nessa área tomou proporções maiores. O comandante do Forte
Santa Bárbara, general de brigada Marcelo Gurgel do Amaral,
diante do fogo que se alastrou na área, tomou as providências
que precisava tomar, entre elas ações conjuntas entre homens
do Exército e do Corpo de Bombeiros.

Mudança

O projeto de canalização final do Córrego Josefa Gomes, no
trecho a partir da Avenida Califórnia até a Avenida Senador Coimbra Bueno, que dá acesso ao Setor Bela Vista e Vale do Amanhecer,
deverá ter início até o final desse ano. Os recursos federais, algo
em torno de 30 milhões de reais para a realização de todo o projeto, incluindo obras e desapropriações, são possíveis por meio
de emenda parlamentar.

Reforço

Formosa deve passar oficialmente a ter um deputado federal,
com a transferência para o município, no mês de março/22 do
domicílio eleitoral do atual deputado José Nelto. Ele já anunciou
que irá adotar a cidade como sua residência, e para isso, atua
para que não falte os recursos tanto para a duplicação da BR 020
como para o parque linear do Josefa Gomes.

Pirraça

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes/Goinfra,
realizou recentemente toda a recuperação da GO-430, com asfalto
de boa qualidade e melhorado as condições de tráfego para quem
utiliza essa rodovia. Acontece que a agência de Caiado, deixou de
fora os 5 KMs que estão no DF. Por outro lado o Departamento de
Estradas de Rodagem do Distrito Federal/DER-DF, também não
promoveu a melhoria na sua parte da estrada.

Impasse

Para a grande maioria da comunidade católica de Formosa, já passa da hora de se ter uma praça digna de acomodar a catedral diocesana. A Praça da Imaculada Conceição
que há muito tempo é a principal da cidade, por conta da
movimentação em torno da Caixa Econômica, INSS, lotérica e
lojas é novamente alvo de disputa sem fundamento por causa
de algumas árvores que incomodam e assustam as pessoas,
principalmente em dias de ventania.

Conclusão

O bispo e todo o clero, afirmam que a revitalização da Praça
da Catedral, tem observado todas as providências legais exigidas
no que diz respeito à extração das árvores. Um laudo emitido pela
Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros, constata a presença de
lesões nos troncos, galhos mortos, além de pragas e organismos
potencialmente danosos que podem ocasionar a queda de algumas árvores, além de possível choque mecânico, visto que estão
muito próximas da rede elétrica.

Peneira

O Governo de Goiás vai realizar vistorias em todo o Estado até
29 de outubro, para checar as condições de circulação dos veículos escolares, a documentação e a qualificação dos condutores.
Em Formosa, alguns ônibus de pessoas conhecidas, com certeza
não terão condições de atender às exigências, por conta de suas
situações e os muitos anos de uso.

Muitas pessoas pensavam que à medida em que a pandemia
fosse recuando e a vacinação avançando a situação política representativa de Formosa na capital pudesse ser melhorada. Mas o que
se vê é mesmo a constatação de que os dois ex-prefeitos e atuais
deputado estadual “Tião Caroço” e secretário de Governo Ernesto
Roller, viraram mesmo as costas para àqueles que os elegeram.

Mira II

Valorização

Na saída Oeste de Formosa, no sentido Planaltina de Goiás,
foram erguidas e estão em fase final de construção, três importantes unidades de saúde. Uma delas o Centro de Atenção Psicossocial/ CAPS AD III já está funcionando. As outras duas: o Centro
Especializado em Reabilitação/CER IV e a Policlínica Regional
Entorno Norte, segundo previsões, deverão ser inauguradas logo
no início de 2022 pelo governador Ronaldo Caiado e prefeito
Gustavo Marques.

Previsão

As três unidades de saúde, já são responsáveis pela valorização imobiliária daquela região, com previsão de que a cidade cresça
ainda mais às margens da rodovia GO-430, sentido “Brasilinha”. O
valor do metro quadrado deve triplicar até o final de 2022.

Rusga

Nas imediações de Formosa está o que pode ser uma das
provas físicas da briga e inimizade entre os governadores,
Ronaldo Ramos Caiado/ DEM (Goiás) e Ibaneis Rocha Barros
Junior/MDB (DF). Basta uma ida a Planaltina de Goiás, pela
rodovia GO- 430, nas imediações da plantação de eucaliptos, ao
lado da empresa de água Itiquira. Nos 40 KMs entre Formosa
e Planaltina, cerca de 5 KMs, no trecho dos eucaliptos, estão
dentro do Distrito Federal.

Suspeita

Segundo membros do MP local, existe a possibilidade real
de que muitas dessas diárias foram liberadas pelo presidente
“Nema”, sem que a viagem tenha sido de fato realizada. Ai sim,
neste caso, estará comprovado o crime. A investigação já começou
e diligencias serão feitas no prédio do Legislativo formosense.

Ligação I

Anemia

Mira I

Ficou decidido que haverá maior coibição durante o dia e
noite. A atuação conjunta passa a ser para que os infratores
que atentem contra a tranquilidade pública sejam devidamente
responsabilizados.

Rastros

Chama a atenção de parte da população e também do Ministério Público o aumento acentuado do número de diárias liberadas
pela Câmara de Formosa para que vereadores, servidores e assessores possam viajar para Brasília, Goiânia e até cidades da
região, como Alto Paraíso e Campos Belos. O MP, deverá, já no
início de outubro, cobrar explicações e principalmente exigir os
comprovantes das viagens e as provas das necessidades de todas
as viagens pagas com o dinheiro do cidadão.

Posição

Envergonha o fato de Formosa ser politicamente fraca e sem
representantes à altura de sua população e necessidades. Com
cerca de 73 mil eleitores o município formosense também tem
um dos maiores colégios eleitorais do Estado.

Se depender das forças de segurança de Formosa a perturbação do sossego público, se não acabar, deverá diminuir bastante.
Em setembro, se reuniram o comandante do 11° CRPM, coronel
Vanderlan; comandante do 16° BPM, major Jader; CPU, subtenente Danillo; comandante da Guarda Municipal, GM Fontes;
delegado regional da Polícia Civil, José Antônio; e o promotor de
Justiça, João Paulo. O assunto foram os índices de notícia crime
da população em relação a perturbação como som alto e qualquer
tipo de baderna que passe a incomodar alguém.

Cifras

750 mil reais, as vezes mais, e as vezes pouco menos. Esse
é o valor que circula na Câmara de Vereadores de Formosa mensalmente. Todo esse valor é gerenciado pelo presidente e pela
chefe do controle interno.

Formosa de fato é a 9ª cidade de Goiás em número de pessoas. No total o Estado conta hoje com 246 municípios o que faz
do antigo Arraial dos Couros e depois Villa Formosa da Imperatriz
estar entre as 10 principais cidades goianas. A posição de 9ª,
no entanto não quer dizer que Formosa esteja entre as mais
prósperas e desenvolvidas, ou até mesmo entres as mais ricas.
Em Goiás, existem várias cidades bem menores com situações
bem mais favoráveis.

Expectativa

Por falar em duplicação, as obras no perímetro urbano da
BR-020 em Formosa nem estão prontas ainda e já mudaram a cara
dos acessos à cidade. A previsão de conclusão do serviço neste
trecho da Brasília /Fortaleza é para o primeiro semestre de 2022.

Balanço

A chegada do promotor Douglas Roberto Ribeiro de Magalhães Chegury em 2021 à 1ª promotoria de justiça e também à
3ª promotoria, ambas com atribuições na 2ª e 3ª Vara Criminal
da comarca, que cuidam de crimes em geral é o motivo do
desassossego daqueles que cometem delitos com dinheiro
público. Apenas nos três últimos meses, foram realizadas três
grandes operações, comandadas por Douglas, além da condenação pela Justiça de malfeitores da coisa pública.

Sumiços

Bolha

A eleição da nova diretoria na Subseção de Formosa da Ordem dos Advogados do Brasil/OAB, acontece em novembro, com
a campanha dos candidatos, ou pré-candidatos já em curso. Até
o momento são quatro nomes que pensam em suceder o atual
presidente Marco Aurélio, eleito 3 vezes para o cargo. O interessante é ver que dos 4 candidatos, três saem da diretoria, composta
por cinco membros. Apenas um, Carlos Ribeiro, não compõem a
atual diretoria, mas em compensação, exerceu até 2019 o cargo
de presidente. Isso mostra que o círculo é fechado, sem muitas
chances para o surgimento de novas lideranças classistas.

Eleições

Em Formosa
são quatro possíveis concorrentes
à presidência da
OAB local, um expresidente e outros
três da atual diretoria. O ex, Carlos
Ribeiro, que divide
opiniões sobre ter
ou não ter feito uma
boa gestão entre
2017 e 2019, tem
influência junto
a Pr efei tur a d e
Formosa. Edimar
Amorim (foto), atual secretário geral adjunto, tem ampla experiência com gestão na OAB, mas não agrada parte das lideranças
tradicionais da advocacia. Ademilton Gabriel, atual tesoureiro,
capitaneou pequeno apoio e se coloca com um discurso de mudança. Já o atual vice-presidente da OAB formosense, Cleberson
Roberto, marido da vereadora advogada Cátia Rodrigues, tenta
usar a força do mandato da mulher para se eleger.

Assessoria Jurídica: Leoson Carlos Rodrigues
Comercial: Josiane Barros (61) 99878-0439
Colaboradores: Evônio Madureira (61) 99825-5247
Rua Crixás, nº 15, Sala 02 - Cep 73.807-120 - Centro- Formosa/GO

(61) 3432-2288/99647-4051/(63) 99210-6929

O procurador Jurídico da Câmara Municipal de Formosa, João
Marcelo Hamú Opa (foto), fez um teatro na sessão do dia 15 de
setembro, quando simulando uma certa contrariedade, afirmou
que pediria sua demissão. Nesse mesmo dia, João Marcelo participaria em Brasília de uma audiência na Polícia Federal, defendendo uma estreita aliada do presidente da câmara o “Nema”.
Curioso é que já no outro dia, 16, João já estava de volta ao cargo
de procurador do Legislativo local.

Ligação II

Nessa audiência na Superintendência da PF em Brasília,
na Delegacia de Inquéritos Especiais, com o delegado federal,
Leo Garrido de Salles Meira o procurador jurídico da Câmara de
Formosa, teria representado uma tal Marli, entre as investigadas
em supostos crimes de corrupção junto ao Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária/Incra.

Ligação III

O inquérito, apesar de ser federal, começa a chamar a atenção
do MP-GO, que quer saber qual o envolvimento do atual presidente
da Câmara de Formosa em irregularidades nos assentamentos do
município e qual a sua suposta participação em irregularidades.

Reincidência

O fato é que nos últimos três anos 2019/2020 e agora 2021,
passaram pela presidência da Câmara de Formosa, pessoas complicadas e que de um jeito ou de outro, tiveram problemas com
a polícia e a Justiça. O legislativo formosense, na verdade está
desacreditado, por conta das ações e atuações de vereadores
descompromissados com a lisura.

Ficha

Pegou muito mal, de novo, as presenças da Polícia Civil e do
promotor Douglas no gabinete da presidência do Legislativo local
na Praça Rui Barbosa. O trauma da prisão do ex-presidente e atual
vereador, Edmundo Dourado, nem bem passou e de novo, mais
um presidente enrolado com contravenções.

SUCURSAL
Rua Rui Barbosa, quadra 12- Lote 10B- Setor Aeroporto
Campos Belos/GO
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n INVESTIGAÇÃO

Vice-prefeito de Flores de Goiás é um
dos alvos dos MP-PR e MP-GO

A

população de Flores
de Goiás se surpreendeu com a operação desencadeada na cidade
pelo Ministério Público do
Paraná/MP-PR com apoio do
Ministério Público de Goiás/
MP-GO, na qual foi alvo o atual vice-prefeito do município,
Mauro Moura Oliveira/PROS,
o “Mauro do Avião”. Segundo
informações colhidas na cidade, foi Mauro quem financiou a
campanha eleitoral do prefeito
Altran Avelar/DEM em 2020,
utilizando dinheiro que agora
passa a ser suspeito. O MPGO,
por intermédio do Grupo de
Atuação Especial de Combate
ao Crime Organizado/Gaeco,
prestou auxílio à Operação
Bemísia, deflagrada no início
de setembro pelo MPPR. Em
Goiás, foram cumpridos 11
mandados de busca e apreensão nos seguintes municípios:

7 em São João d´Aliança, 2
em Goiânia, 1 em Formosa e
1 em Flores de Goiás. Houve
uma prisão em flagrante por
porte ilegal de arma de fogo e
apreensão de armas, munições,
dinheiro em espécie e grãos.
A investigação gira em torno
de uma possível associação
criminosa que, por meio de
variadas formas de falsificação ou simulação, visa ocultar

valores oriundos de exploração
de propriedades agrícolas de
ex-diretor-geral da Assembleia
do Paraná. As propriedades
estão sequestradas e com determinação de perdimento pela
Justiça do Paraná. Atuaram em
auxílio ao Gaeco em Goiás as
promotorias de Justiça de Alto
Paraíso, Cristalina, Flores de
Goiás, Formosa, Sanclerlândia
e Santo Antônio do Descoberto.

n DECISÃO

“Dono” da AP Piscinas em Formosa
é condenado na Justiça da comarca
Penas são de prisão e devolução de quase 5 milhões
e meio de reais ao município

Altran e o vice “Mauro do Avião”.

n CONSEQUÊNCIAS

Alvos de operação devem virar réus
Vereador e presidente da câmara “Nema”, ex-vereadores
e ex-secretário receberam a visita da polícia

Rodrigo e Castro. Alvos

Em mais uma ação de moralização no poder público municipal de Formosa o Ministério
Público a Justiça da comarca e
a Policia Civil desencadearam a
operação Críton com o objetivo
de cumprir dez mandados de
busca e apreensão nas residências de ex-vereadores e ex-secretário do município e também
no gabinete da presidência da
Câmara de Vereadores. Foram
alvos das buscas, decretadas pelo
juiz Fernando Oliveira Samuel,
da 2ª Vara Criminal, o atual presidente da câmara de vereadores,

Entre todos os investigados
e que foram alvos da operação em Goiás, apenas Mauro,
ocupa hoje um cargo público.
Ao ser eleito vice-prefeito em
novembro de 2020, ao lado de
Altran, o administrador de fazendas declarou à Justiça Eleitoral possuir R$ 2.812.832,72
em bens, já o prefeito, atestou
possuir R$ 835.300,00 no ano
passado.

Acinemar Gonçalves Costa,
conhecido como “Nema”, os
ex-vereadores Antônio Faleiro
Filho, Emílio Torres de Almeida, Jesulindo Gomes de Castro,
Jorge Gomes da Mota, Nélio
Marques de Almeida e Wenner
Patrick de Sousa, além do ex-secretário de Administração do
então prefeito Itamar Barreto,
Rodrigo Melo da Natividade.
A investigação descobriu que
entre os anos de 2012 e 2016
prefeitos e secretários de Formosa articularam e executaram um
elaborado esquema criminoso de

Buscas na presidência da câmara

dispensa indevida de licitações,
quando centenas de “apadrinhados” e apoiadores políticos
foram ilegalmente contratados
para prestar serviços na prefeitura sem a realização de concurso
público. Os crimes praticados
no período foram possíveis mediante o emprego fraudulento de
uma cooperativa de catadores de
lixo a Cooperativa Recicla, que
intermediava as contratações que
resultaram em prejuízos milionários aos cofres públicos, cerca de
vinte milhões de reais.
CONDENAÇÕES - Em
razão destes crimes, os ex-prefeitos Pedro Ivo de Campos
Faria e Itamar Sebastião Barreto,
além dos ex-secretários Abílio de
Siqueira Filho, Eduardo Leonel
de Paiva e Gilmar Francisco
de Sousa, e da funcionária da
cooperativa, Flavineide Rocha,
foram condenados em julho
deste ano a penas de detenção
que variam de 3 a 5 anos, a
serem cumpridas em regime
aberto, e ao ressarcimento dos
cofres municipais no âmbito da
operação Treblinka, realizada
em julho de 2019. O Ministério
Público, nesta segunda fase,
busca responsabilizar os agentes
políticos da época que se valeram
da condição de vereadores e
secretário para solicitar vantagem indevida, consistente em
contratações sabidamente ilegais
de seus protegidos políticos, via
cooperativa de catadores de lixo,
para a prestação de serviços ao
Poder Público municipal, o que
configura o delito de corrupção
passiva.

Ari Sena

Trata-se de uma empresa
ativa, que tem ganhado a maioria das licitações que participa
na Prefeitura de Formosa. Sobre os motivos de “abocanhar”
a maior fatia dos recursos do
município para investimento
em serviços, está o fato de
conseguir apresentar preços
menores do que as concorrentes,
exatamente por que, segundo
o Ministério Público/MP e a
Justiça o dono oculto, que é

funcionário público municipal,
consegue se beneficiar com mão
de obra, veículos, ferramentas
e equipamentos da prefeitura.
Ari de Sena Souza e Filomena Maria de Ataídes foram
condenados pela prática dos
crimes de fraude ao processo
licitatório, falsidade ideológica
e uso de documentos falsos.
Segundo a denúncia do MP, Ari
de Sena, que integra o quadro
de servidores públicos do Mu-

nicípio de Formosa desde 2002,
infringe a Lei de Licitações,
que veda integrantes do serviço
público de entabular contratos
com seus empregadores. Ocorre que, valendo-se da empresa
AP Piscinas Ltda ME, Ari de
Sena, verdadeiro proprietário,
participou de várias licitações
e entabulou vários contratos
com o município de Formosa
quando sempre constou nos
procedimentos Filomena Maria,
ex-mulher de Ari, como sócia e
administradora da AP Piscinas.
PENAS: O Juiz Fernando
Oliveira Samuel da 2ª Vara Criminal da Comarca de Formosa,
condenou Ari de Sena pela prática de fraude à licitação a pena de
8 anos e 4 meses de detenção em
regime inicial semiaberto, além
de multa. Já Filomena Maria,
está condenada pelos mesmos
crimes a uma pena de 4 anos e 2
meses de detenção que foi substituída por prestação de serviço
à comunidade pelo período de
910 horas, além de multa. Tanto
Ari, como Filomena, também
foram condenados ao pagamento
de indenização em favor do município de Formosa no valor de
R$ 5.437.124,68 (cinco milhões,
quatrocentos e trinta e sete mil,
cento e vinte e quatro reais, e
sessenta e oito centavos).

n denúncia

Empresários presos por fraude
em Formosa viram réus e têm
bens sequestrados pela Justiça
A Justiça acatou a denúncia
oferecida pelo Ministério Público de Goiás/MPGO, por meio
da 1ª Promotoria de Justiça de
Formosa, contra Cláudio Santana
dos Santos e José Adimilson de
Oliveira, moradores de Valparaiso de Goiás e Luziânia, por
suposta fraude em licitações na
Prefeitura de Formosa entre os
anos 2020/2021. Ao receber
a denúncia, a Justiça transformou as prisões temporárias em
preventivas e determinou o sequestro de quase R$ 2 milhões
dos dois, para o ressarcimento
de danos ao patrimônio público.
O promotor de Justiça Douglas Chegury, diz que a investigação identificou o desvio de
R$ 2 milhões do município de
Formosa na compra de medicamentos com ordem judicial
para fornecimento, com dispensa
de licitações. Para o esquema
dar certo, segundo Chegury,
os envolvidos utilizavam empresas em nome de “laranjas”
e de fraude a licitações para o
fornecimento de medicamentos a preços superfaturados ao

Juiz Eduardo de Agostinho Riccon acatou as denuncias

Fundo Municipal de Saúde. Em
alguns casos, o preço cobrado
era 200% acima dos valores
de mercado. Após a quebra de
sigilos bancário, fiscal e telefônico dos investigados, o MPGO
descobriu que Cláudio Santana,
por meio da JA Medicamentos

Hospitalares Eireli-ME, venceu
vários processos licitatórios e
descoberto que o real proprietário da empresa é José Admilson
de Oliveira. Ambos tiveram
bens sequestrados suficiente
para garantir o ressarcimento
dos prejuízos.
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d MEDIDAS

Formosa chega a quase 111 mil doses
de vacinas aplicadas contra a Covid
esses dois públicos poderão
tomar a dose de reforço da
vacina conta a Covid-19.
Até no dia 20 de setembro
eram 80.220 vacinados com
a 1ª dose, 27.196 com a 2ª e
ainda 3.440 pessoas imunizadas com a vacina de dose
única. Instalado no interior

do Parque de Exposições
do Sindicato Rural de Formosa o principal ponto de
vacinação do município é
o grande responsável pela
larga quantidade de pessoas imunizadas até o mês
de setembro. Também são
pontos de vacinação as uni-

dades de saúde dos bairros
Formosinha, Califórnia e
Vila Carolina. As instalações
oferecem mais comodidade
tanto para quem trabalha,
como para quem procura
a vacina, afirma o prefeito
Gustavo Marques. Em um
ano e meio de pandemia o

atual quadro epidemiológico formosense até o dia 17
de setembro era de 10.528
casos confirmados e 268
óbitos. Os números vem
caindo acentuadamente na
medida em que a vacinação
avança, explica o secretário
de Saúde, Breno Miranda.

d INVESTIMENTOS

Subseção da OAB de Formosa reinaugura sede

O

Quantidade satisfatória de imunizados

município oferece a dose de
reforço desde
o dia 15 de setembro para
idosos acima de 70 anos
(após 6 meses da segunda

dose ou dose única) e para
pessoas imunossuprimidos
(após 28 dias da segunda
dose ou dose única). A secretaria de Saúde informa
que por enquanto, apenas

O ENIGMA FINAL
DA VIDA HUMANA
«Não é da morte que
temos medo, mas de
pensar nela».
(Sêneca)
O enigma final da vida humana é a morte, mas nele também se
descobre o horizonte de esperança
do sujeito pessoal que transcende a
própria morte. Que a pessoa humana morre é um fato. Morte
significa um termo temporário para cada entidade material
e viva. A morte é a cessação do organismo vivo. O que a
morte significa para o ser humano? A morte certamente afeta
o ser humano integralmente, é o ser humano que morre. A
morte não pode afetar apenas a corporeidade, essa perspectiva pressupõe o dualismo platônico. A alma também é
afetada pela morte, não significa que a alma morra, mas que
a morte a afeta. Afeta-a na medida em que perde a relação
com a corporeidade que a manifesta. A pessoa humana é
totalmente afetada pela morte. A morte é o termo da decisão.
A morte significa a dissolução total da situação dialógica
da existência humana. A morte é uma possibilidade certa,
quando realizada elimina todas as outras possibilidades,
próprias da existência humana, pois cada possibilidade é
um futuro para mim até a possibilidade da morte não se
concretizar. Se isso acontecer, tudo será eliminado, até a
própria decisão. Nesse sentido, não é uma alternativa que
se opõe à minha decisão pessoal, mas seu próprio limite.
O futuro se apresenta ao ser humano como uma infinidade
de possibilidades, dentre essas possibilidades está aquela
que transcende o próprio ser humano: a morte. O homem
diz Heidegger, é «um ser para a morte» e desde quando
nascemos já somos velhos «o suficiente para morrer». Você
não se morre, mas, estritamente, sou eu que morro.
Podemos falar de sobrevivência da alma após a morte? Segundo Tomás de Aquino, a alma, sendo de natureza
espiritual, é imortal. A morte não afetaria a alma, que continuaria a existir separada do corpo. Como isso é possível?
Como a alma pode manter sua individualidade separada do
corpo? Existem muitas explicações, mas, em última análise, nada totalmente satisfatório e convincente, a morte e
a sobrevivência da alma, estão envoltas em mistério. Em
geral, diz-se que a alma mantém sua individualidade por
uma certa exigência de materialidade. Karl Rahner, por
outro lado, nos fala de uma certa relação pancósmica da
alma, ou seja, a alma, ao se separar do corpo, não perde sua
relação com o cosmos, e isso permite sua individualidade.
Nesse sentido, após a morte, a alma não perderia sua relação
com a matéria em nenhum momento. A alma não poderia
subsistir separada de todos os tipos de corporeidade. Enfim,
morrer não é propriamente morrer, porque nada se aniquila
completamente. O morrer é uma transmutação acidental,
ao passo que aquilo que transmuta permanece eterno. A
transmutação procura outro modo de ser. «Onde está, ó
morte, a tua vitória? » (1Cor 15:55)
Erofilho Lopes Cardoso
Filósofo, Teólogo, Educador, Empreendedor, Escritor.

Entidade
promove vários
benefícios
na região no
segundo semestre
de 2021
A Ordem dos Advogados do Brasil/OAB,
Seccional de Goiás e a
Subseção de Formosa,
após entregarem no mês de
agosto em quatro comarcas
da região, seis salas reformadas para melhorias das
condições de trabalho de
advogados e advogadas,
reinaugurou também sua
sede no Parque Laguna II.
As salas foram entregues
na Justiça do Trabalho,
Justiça Federal e Justiça
Estadual em Formosa e nos
fóruns de Flores de Goiás,
Cavalcante e Alto Paraíso
de Goiás. Segundo o presidente da Subseção de
Formosa, Marco Aurélio
Basso de Matos Azevedo,
todos os espaços estão
equipados com computadores novos, mobiliário
padrão, ar-condicionado,
impressora e persianas.
Ele destaca a importância do benefício e afirma
que a classe estava com
instalações inadequadas à
dignidade da advocacia.
SEDE – iniciada em
junho desse ano a reforma estrutural da sede da
Subseção de Formosa, foi
entregue no dia 10 de setembro com a presença do
presidente da OAB-Goiás,
Lúcio Flávio de Paiva,
que exaltou o resultado da
reforma, afirmando que a
estrutura entregue, marca
um momento importante
para toda a classe advocatícia do Estado. A obra
recebeu investimento total
de R$ 380 mil e contemplou a modernização do
auditório, hall de entrada,
banheiros, pintura, mobiliário, copa-cozinha. Com a

Sede no Parque Laguna

reforma, a sede passa a disponibilizar sala de reunião,
sala de coworking e sala
para audiências e escritório. Marco Aurélio, ao lado
dos membros da diretoria,
destacou a parceria com a
seccional e a união de todos
os envolvidos na obra, destacando que quando reassumiu a entidade em 2019,
percebeu a necessidade de
restruturação e de uma ampla reforma da sede.

Auditório reformulado

Marco Aurélio

Lúcio Flávio

Diretoria da subseção

Estrutura de atendimento
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Deputado José Nelto volta a Formosa
para entregar quase R$ 2 milhões

N

Entrega simbólica de recursos

a terça-feira, dia
21 de setembro, o
deputado federal
José Nelto/Podemos-GO, voltou
ao município de Formosa para
entregar R$ 1.909.255,87 para
a educação e assistência social.
Na cidade, ao entregar de forma
simbólica os recursos para o prefeito Gustavo Marques/Podemos, o parlamentar destacou que
tem a Educação como uma das

principais bandeiras na Câmara
dos Deputados. Ao explicar a
destinação dos recursos, Nelto
afirmou que serão responsáveis
para a retomada das obras das
creches no Parque Laguna, Jardim das Américas e no Distrito
do Bezerra, empreendimentos
que juntos, atenderão cerca
de 800 crianças do município.
Ainda na área de Educação formosense, o deputado e o prefeito

Nelto e Gustavo. Parceria

assinaram termo de convênio da
Escola do Bosque II.
CONVIVÊNCIA – Na relação de benefícios alavancados
pelo parlamentear atendendo
Formosa, está ainda a criação
de um novo espaço voltado ao
atendimento da pessoa idosa,
que segundo ele, é uma forma
de prevenir o isolamento e a
exclusão social. Na soma dos
recursos entregues, está ainda a

construção de mais um Centro
de Convivência do Idoso, no Setor Primavera, orçado em quase
R$ 135 mil. Nelto relacionou a
verba destinada: R$ 140.305,33
para a creche Parque da Laguna.
R$ 43.019,80, creche do Distrito
do Bezerra. R$ 23.051,43, creche do Jardim das Américas. R$
1.568.335,31, Escola do Bosque
II e R$ 134.514,00 para o centro
de convivência do Idoso.

Prefeito, Caroline Marques, Nelto e Sizelia, secretária de Educação

d atuação

Responsável pela realização da obra “Iso
Moreira” aguarda agenda de Caiado para
reinaugurar rodovia entre Flores e Alvorada

Benefícios para educação e área social

Novos valores e novos investimentos

“Iso Moreira”. Trabalho em toda a região

As obras realizadas pelo
Governo de Goiás na Rodovia
GO-236 entre Flores de Goiás
e Alvorada do Norte, está praticamente pronta. O benefício,
há anos, faz parte das reivindicações do deputado estadual,

“Iso Moreira” /DEM para a
região. Ele explica, logo após
realizar uma nova vistoria na
rodovia, que o cascalhamento,
patrolamento, levantamento de
greide e o encabeçamento da
ponte sobre o Rio Santa Maria

Rodovia está recuperada

estão prontos. “Iso” diz ainda
que, trata-se de uma obra pela
qual trabalhou muito e que
foram realizadas através da
parceria do seu mandato com
o Governo de Goiás, por meio
da Agência Goiana de Infraes-

trutura e Transportes/Goinfra.
O parlamentar anunciou que
aguarda agora, com a conclusão
das obras, uma data na agenda
do governador Ronaldo Caiado/
DEM para que seja realizada a
inauguração.

d imóveis

Construção do Condomínio Aurium Home
em Formosa está dentro do planejado
Formosa vive um acentuado crescimento populacional,
com aumento significativo no
número de novas moradias,
espalhadas por todos os setores
da cidade. Na última edição
do Jornal Tribuna News (nº
445), foi veiculada matéria
que retratou as falhas de empreendimentos residenciais
e apresentou os casos do Taj
Mahal Residencial, e também a
situação do Diamond Ville, que
a empresa responsável diz estar

pronto para construir, mas que
na verdade não está. Ambos, localizados na Avenida Tancredo
Neves, na saída Sul da cidade,
estão em atraso há vários anos
quanto às previsões de entrega,
gerando prejuízos para quem
investiu na compra de terrenos
ou apartamentos. A reportagem mencionou ainda o empreendimento Aurium Home,
localizado no final da Avenida
Cristalina, também no Setor
Sul de Formosa, que poderia

Empreendimento em conformidade

ser mais um caso de desacordo
comercial e atraso na entrega. A
reportagem do Jornal, para fazer
justiça e apresentar a verdade,
buscou mais informações sobre
o Aurium e levantou que esse
novo projeto imobiliário em
Formosa, foi lançado em junho
de 2021 e não está na mesma
situação do Taj Mahal e Diamond Ville. Segundo a Novka
Incorporação e Construção de
Edifícios, empresa responsável
pelo condomínio o Aurium
Home, conta com a segurança
de um empreendimento com
todas as licenças governamen-

tais e contratado junto à Caixa
Econômica Federal, que traz a
garantia de que o empreendimento será entregue de acordo
com os projetos aprovados e nos
prazos previstos. Além disso a
empresa possui a qualidade de
seus empreendimentos certificados pelo ISO 9001 e NDT/
Nível de Desempenho Técnico.
Na sua central de vendas, localizada na Rua Emílio Povoa,
nº39, Centro, é possível se
constatar que as propostas e os
projetos apresentados por seus
vendedores seguem um roteiro
que está dentro do previsto.
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Melhorias de ruas e avenidas com asfalto
de qualidade em São João d´Aliança
O CBUQ aplicado é 100 por cento custeado com recursos municipais, explica a prefeita Débora Domingues

S

ão João d`Aliança
passa por um desenvolvimento histórico
em termos de urbanização e
ações públicas. O andamento
das obras de pavimentação
asfáltica na Avenida São João
e a construção da galeria de
captação de águas pluviais na
Rua 28 são um dos exemplos de
investimento. Na Avenida São
João, primeiro foram realizados
os serviços de imprimação, que
consiste na aplicação de camada de material asfáltico sobre
a superfície da base concluída
para em seguida receber o revestimento asfáltico. Concluída
a primeira etapa de construção
de galeria pluviais na Avenida
São João a população já pode

usufruir do benefício de uma via
totalmente transformada e melhorada, amenizando os transtornos do período chuvoso que
se aproxima como alagamentos.
A prefeita Débora Domingues,
destaca que o serviço realizado
na avenida é de alta durabilidade
e que o trabalho da prefeitura,
por meio da secretaria municipal
de Infraestrutura, visa resolver
os problemas históricos da região sul da cidade. A utilização
do asfalto de qualidade, também
chamando de concreto asfáltico,
ou concreto betuminoso usinado
a quente/CBUQ, é uma mistura
de vários agregados, ideal para
ser utilizado em ruas, avenidas e
rodovias. A prefeita lembra que
o CBUQ utilizado na Avenida

Estrutura antes do asfalto

São João, após a instalação da
galeria de águas pluviais é 100%

realizado com recursos do tesouro municipal.

Melhorias em vias públicas

d CRESCIMENTO

Trabalho incessante para a prefeita de São João

Caiado e Débora. Ações

Os meses de agosto e setembro são de muita atividade

para a região e o município
de São João d`Aliança com o

surgimento de projetos e ações
inovadoras apresentadas pelo
Governo do Estado. A prefeita
Débora Domingues Carvalhêdo
Barros que tem pregado a união
municipalista, mantém em Goiânia e Brasília, conversas com
autoridades, sobre o desenvolvimento regional do Nordeste
goiano. Além de conversas no
Palácio das Esmeraldas, participou de um encontro com o
senador Luiz do Carmo e com
o governador Ronaldo Caiado,
junto com vários outros prefeitos, trocando experiências e
discutindo as dificuldades das
administrações e sobre tudo,
segundo Débora, adquirindo conhecimento e buscando recursos
para os municípios. Em Brasília,
acompanhada por vereadores e
secretários municipais, reuniões
com parlamentares, reivindicando a destinação de recursos. Na
cidade a realização de eventos e

atividades importantes como o
desenvolvimento da campanha
nacional “Setembro Amarelo”
no município, de iniciativa das
secretarias de Saúde, Assistência
Social e de Educação, que tem
como principal objetivo a conscientização sobre a prevenção
do suicídio. O apoio da prefeitura e servidores à causa, diz a prefeita é importante para alertar as
pessoas sobre a realidade desse
problema no Brasil e no mundo.
Segundo dados oficiais, anualmente ocorrem 13 mil suicídios
no Brasil e mais de 1 milhão no
mundo. Débora lembra que se
alguém estiver vivendo situações difíceis, ou conhece alguém
que esteja passando por isso é
possível buscar ajuda no Centro
de Atenção Psicossocial/CAPS
I – Flor do Cerrado, que está
de portas abertas para receber e
acolher pessoas em momentos
conturbados.

Investimento em qualidade

Asfalto de primeira e pronto

d trabalho

Reuniões em Brasília no Congresso Nacional

Iniciativa que preserva vidas

d APERFEIÇOAMENTO

Prefeitas de Simolândia e Buritinópolis
participam da Expoabra Digital 2021

A prefeita de Simolândia,
Ildete Gomes Ferreira e seu vice,
Cleiton Farias de Oliveira, além
de Ana Paula Soares Dourado,
prefeita de Buritinópolis e seu marido, João Orestes, participaram
em Brasília da “Expoabra Digital
2021”, que tem como propósito
promover o setor agropecuário
do Distrito Federal que se destaca
pela inovação e uso da tecnologia
de ponta, para contribuir com a
economia e a geração de receita.
Acompanhados pelo deputado
estadual “Iso Moreira”, marido
de Ildete, as prefeitas participaram do lançamento da pedra
fundamental da Resíduos Sólidos

Urbanos/RSU- Lixo Inteligente,
marcando o início das obras de
instalação da Unidade no Parque
de Exposições da Granja do Torto. Os gestores Verner Cardoso
e Rodrigo Carelli, explicaram
para o grupo, que a missão do
projeto é transformar os resíduos
em benefícios de maneira amigável ao meio ambiente, através
da tecnologia. Proporcionado a
capacidade de gerar e comercializar energia com rentabilidade e
responsabilidade socioambiental.
As duas administradoras municipais pensam em implementar
nos seus municípios, estruturas
semelhantes.

Gestores e parlamentar buscam conhecimento

d ESTRUTURA

Sete municípios da região recebem pás-carregadeiras 0KM
O Governo do Estado entregou na sede da Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, 45 pás-carregadeiras do programa Mecaniza
Campo, para a melhoria da
infraestrutura dos municípios,
com recuperação da malha viária, especialmente em estradas
vicinais. No Nordeste goiano,
os prefeitos e representantes de
Alto Paraíso, Cabeceiras, Cavalcante, Damianópolis, Posse, São
Domingos e Simolândia, assinaram termos de cessão de uso do
maquinário, com valor unitário
de R$ 289,9 mil. Os recursos
oriundos da Superintendência
de Desenvolvimento do Centro-

-Oeste/Sudeco, foram destinados por emenda da bancada
federal goiana na legislatura
anterior (2014-2018). O prefeito
de Cabeceiras, Everton Francisco de Matos o “Tuta” /PDT,
destacou o padrão de qualidade
técnica das pás-carregadeiras,
com cabine refrigerada”. O benefício, segundo Vilmar Souza
Costa, o “Vilmar Kalunga”,
prefeito de Cavalcante “dá um
socorro enorme aos prefeitos,
facilita para eles poderem atender demandas, principalmente
agora que vamos chegar ao período de chuvas”. O maquinário
está sendo operado por técnicos
indicados pelas prefeituras.

Máquinas já estão nos municípios

Conforme previsto no programa,
eles passaram por treinamento

teórico e prático para executar
serviços de infraestrutura.

Alvorada deve ser
contemplada com
mais investimento
na área educacional

Iolanda com a secretária

O município de Alvorada do Norte, busca em Goiânia, na Secretária de Educação do Estado, melhorias nas escolas estaduais.
A prefeita Iolanda Holiceni e a secretária municipal de Assistência
Social, Adezângela Holiceni, foram recebidas em audiência pela
secretária estadual de Educação, Fátima Gavioli, para tratar do
assunto. A prefeita reivindica recursos para reformas e ampliações
de unidades de ensino, construção de quadras poliesportivas, kits
escolares, tênis e uniformes para todos estudantes do município.
Iolanda ouviu da secretária que o Governo do Estado, está investindo
em compra de equipamentos, distribuição de Chromebooks para
alunos do último ano do Ensino Médio, montagem de laboratórios
de robótica e em programas de Internet para manutenção das aulas
híbridas durante pandemia de Covid-19. Professores e servidores administrativos recebem reajuste de salário e Auxílio-Aprimoramento
Continuado, no valor de R$ 500 mensais. A prefeita e a secretária
de Alvorada afirmaram que o objetivo é continuar proporcionando
dignidade e condições aos jovens, por meio da educação, para que
tenham formação, qualificação e condições de chegar ao ensino
superior”, destacou Iolanda.
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Em Alto Paraíso Projeto “Bem Dito Lixo”
beneficia meio ambiente e estudantes
A

parceria entre poder
público e inciativa
privada, por meio
da Prefeitura de Alto Paraíso
de Goiás, Associação Paulo
de Tarso, Reciclealto, Green
Eletron e Programando o Futuro, lançou em setembro o
Projeto “Bem Dito Lixo”, que
segundo pessoas envolvidas,
busca através da Educação
Ambiental, tornar o município
referência na preservação do
meio ambiente. O evento de
lançamento aconteceu na Praça
do Cat, com recolhimento de
equipamentos eletrônicos sem
utilidade como computadores,
impressoras, telefones, carregadores e eletrodomésticos no
modo Drive-Thru. Para servidores da secretaria municipal
de Meio Ambiente o projeto,
além de proporcionar o descarte
correto do lixo eletrônico, colabora para que jovens possam
estudar com o material doado,
uma vez que os equipamentos

Prefeito Marcus Rinco

que apresentarem condições
de uso, serão recondicionados
e doados. O Projeto “Bem
Dito Lixo”, segundo o engenheiro florestal e prefeito
Marcus Adilson Rinco, mostra

Lançamento foi um sucesso

a viabilidade de parcerias no
desenvolvimento local, onde
cada parceiro desenvolve importantes funções. Em atividade paralela ao lançamento do
projeto, também aconteceu na

Praça do CAT a entrega de laboratórios de informática para
utilização na rede municipal de
ensino e na Associação Paulo
de Tarso, doado pela organização Programando o Futuro,

instituição sem fins lucrativos,
que recolhe descarte de eletrônicos, transforma e doa para
instituições de ensino. O deputado estadual “Iso Moreira”,
que participou do lançamento,

ao lado de sua mulher, prefeita
de Simolândia, Ildete Gomes
Ferreira, parabenizou a iniciativa e afirmou que a gestão de
resíduos é a garantia de uma
sociedade mais próspera.

d proposta

Parte do Nordeste goiano pode melhorar com
Projeto Gênesis lançado em Alto Paraíso

Governador. “Objetivo é desenvolver a região”

O governador Ronaldo
Caiado lançou em setembro em
Alto Paraíso de Goiás, o “Projeto Gênesis: Desenvolvimento
Integrado e Sustentável do
Nordeste Goiano”. O objetivo
é transformar a região por meio
do turismo, inovação, conheci-

mento e desenvolvimento sustentável, além de consolidá-la
como polo de oportunidades e
referência nacional e internacional. A iniciativa da Secretaria
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável/Semad)
já está em desenvolvimento e

abrange 20 municípios e 200
mil habitantes. Inicialmente,
os projetos e programas estão
orçados em R$ 3.907.291,50,
recursos de compensações ambientais. Na primeira etapa,
serão envolvidos nove municípios. Outros 11 entram na
segunda fase. O projeto tem
como destaques duas unidades
de conservação: Parque Estadual Águas do Paraíso, criado pelo
Governo de Goiás em 2020, e
Parque Estadual de Terra Ronca.
Na solenidade, Caiado assinou
dois termos de cooperação técnica. Um deles entre o Estado
de Goiás, por intermédio da
Semad, e o município de Alto
Paraíso de Goiás, para a gestão compartilhada do Parque
Estadual Águas do Paraíso. O

local irá receber um conjunto de
equipamentos, constituídos por
edificações que se destacam na
arquitetura, na vanguarda e na
aderência à proposta de integração do homem com a natureza e
o conhecimento. O outro termo,
firmado entre o Estado e os
munícipios de Alto Paraíso de
Goiás, Cavalcante, Colinas do
Sul, Flores de Goiás, Guarani,
Nova Roma, São Domingos,
São João D’Aliança e Teresina
de Goiás, integrantes do “Projeto Nordeste Goiano”, visa a implementação do plano de desenvolvimento integrado e sustentável da região, elaborado por
meio dos pilares de integração
que direcionam propostas de
intervenção fundamentais nas
seguintes premissas: caminhos

do conhecimento e da inovação;
energias renováveis, turismo de
experiência e imersão; impulsão
socioeconômica; valorização da

cultura do cerrado; integração
regional; territórios sustentáveis; e parques estaduais Águas
do Paraíso e Terra Ronca.

d diálogo

Prefeito de Alto Paraíso
consegue compromisso
do governo que projeto
será discutido
Parcerias são firmadas por Marcus Rinco
em prol do desenvolvimento racional

d debate

“Projeto Gênesis” no Nordeste goiano
gera opiniões contra e a favor

Rinco e Caiado. Compromisso

Portal Águas do Paraíso

Logo após o lançamento, no
dia 10 de setembro, alguns moradores e ambientalistas, deram
início a uma polêmica envolvendo o projeto do Governo de
Goiás, para construir um grande
complexo arquitetônico no Parque Estadual Águas do Paraíso,
na Chapada dos Veadeiros, município de Alto Paraíso. A obra está
incluída em um programa com
orçamento inicial previsto de
quase R$ 4 milhões. O “Projeto
Gênesis”, com recursos oriundos de compensação ambiental,
ganhou resistência desde que
foi apresentado. Entre os argumentos de quem é contra está a
ideia de ambientalistas, de que o
projeto atraia especulação imobiliária para a região. A proposta

Templo Ecumênico

Monumento Equilibrium – Natureza e Saúde

vem sendo chamada de “Cidade
dos Couros”, por conta da série
de construções nas imediações
das Cataratas dos Couros.
DESENVOLVIMENTO
– Para o governo e grande parte da população do Nordeste
goiano, trata-se de um projeto
de “desenvolvimento sustentável”, que deverá “transformar”
a região com a construção de
um complexo de equipamentos

e edificações: Portal Águas do
Paraíso, Museu da Água, Museu
do Amanhã, Domo Geodésico,
Templo Ecumênico, Equilibrium
– Natureza e Saúde, planetário
e Centro de Referência para o
Desenvolvimento Sustentável/
Cerne. O local proposto para a
implantação o Parque Águas do
Paraíso é administrado de forma
compartilhada pelo Governo de
Goiás e Prefeitura de Alto Paraí-

so. Segundo a secretária estadual
do Meio Ambiente, Andrea Vulcanis, todo o investimento, visa
desenvolver de forma integrada
e sustentável a região, onde
está a maior porção do cerrado
preservado de Goiás e também
onde existem os menores índices
de desenvolvimento humano. É
muita pobreza, muita falta de
oportunidade para as pessoas.”,
afirma a secretária.

Os nove meses de mandato
do prefeito Marcus Rinco à frente da Prefeitura de Alto Paraíso
de Goiás, mostram que uma
das bases da administração é a
parceria do município com entes
privados e os governos federal
e estadual. Os benefícios dessa
união podem ser contabilizados
em resultados positivos e estruturais. Alto Paraíso, está entre
os municípios goianos que recebeu uma pá carregadeira, por
meio de emenda parlamentar da
deputada federal Flávia Morais
e entregue pelo governador Ronaldo Caiado e vice- governador, Lincoln Tejota na secretaria
estadual de Agricultura.
SINTONIA - após ser
lançado por Caiado em Alto
Paraíso, com a presença de deputados, secretário nacional de
turismo, secretários estaduais,
municipais, prefeitos e verea-

dores de toda região Nordeste
o Programa Gênesis a pedido
do prefeito Marcus Rinco não
será imposto. Diante da grande
repercussão em torno do projeto
o governo estadual, afirma que o
“Gênesis” não terá avanços, sem
que a população envolvida seja
ouvida. O projeto, na visão do
governador, visa trazer desenvolvimento social, econômico,
ambiental e cultural para mais
de duzentos mil habitantes de
vinte municípios do Nordeste
goiano, sendo que 9, serão beneficiados na primeira fase. No
evento de lançamento, Caiado e
o prefeito assinaram acordo de
cooperação técnica/ACT para a
gestão compartilhada do Parque
Estadual Águas do Paraíso, um
ano após a assinatura do decreto
que criou a mais nova unidade
de conservação do Estado de
Goiás.
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d DESTRUIÇÃO

Nesse ano incêndios na região
superam as queimadas de 2020

Na área do Exército em Formosa, Chapada dos Veadeiros em São João d´Aliança, Alto Paraíso, Teresina e Cavalcante e ainda no
Parque Estadual Terra Ronca em Guarani e São Domingos o fogo destrói tudo pela frente
dias, obrigando bombeiros,
brigadistas e voluntários a
utilizarem aeronaves no combate às chamas. O incêndio na
chapada, segundo o coordenador de prevenção e combate a
incêndios do Instituto Chico
Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio),
João Morita é monitorado por
satélites e já atinge cerca de 16
mil hectares. As equipes concentram os esforços em dois
focos às margens do Rio dos
Couros e Rio Tocantinzinho e
na região dos Cristais. Segundo informações, mais de 20%
do parque foram consumidos

pelo fogo. No Parque Estadual
de Terra Ronca, onde está a
famosa gruta o fogo já atingiu
cerca de 15% da área. Militares do Corpo de Bombeiros,
servidores da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável
de Goiás e integrantes da Brigada Aliança da Terra, tentam
controlar as chamas. Conhecido pelas inúmeras grutas e
cavernas de visual impressionante, o Parque Terra Ronca,
possui área aproximada de 57
mil hectares. Desse total, cerca
de 7 mil hectares da vegetação
local foram atingidas.

d MEDIDA

Homens do Exército no combate na área militar

A

s queimadas se
intensificaram no
período de estiagem desse ano, com altas
temperaturas e baixa umidade. Em Formosa, em vários
locais, mas com foco maior

na extensa área do Exército,
ocupada pelo Forte Santa
Bárbara o incêndio tomou
proporções gigantescas nesse
ano, obrigando o comando
da unidade militar a tomar
várias providências. Equipes

do Corpo de Bombeiros de
Goiás e Distrito Federal, além
de homens do Batalhão de
Infantaria de Palmas/TO, com
experiência nesse tipo de ação,
que se deslocou até Formosa,
se uniram na contenção do

fogo. Por vários dias a fumaça
e as cinzas, produzidas na área
militar, tomaram conta das
casas, gerando reclamações
em todos os setores da cidade.
Na Chapada dos Veadeiros
novos focos surgem todos os

Governo de Goiás
vincula concessão
de benefícios
sociais à vacinação
contra Covid-19
Governador classifica como
“inadmissível” pessoas que não
querem vacinar. “Temos de exigir
respeito pelas outras vidas”, afirma.

Benefícios só com vacina
Chapada em chamas

Em Terra Ronca trabalho intenso

d NECESSIDADE

Nova polêmica em torno de árvores na Praça da
Catedral atrapalha melhorias no centro de Formosa

Praça é de novo centro de polêmica

A Mitra Diocesana de Formosa, informou através de nota
oficial que a revitalização da
Praça da Imaculada Conceição
ou Praça da Catedral, observa
todas as providências legais
exigidas, no que diz respeito à
extração de algumas árvores,
por meio de laudo emitido pela
Defesa Civil e Companhia Independente Bombeiro Militar de
Formosa. Neste laudo, segundo
a nota, as árvores oferecem riscos para quem frequenta o local,

justificando a necessidade de
extraí-las. A extração também
está respaldada por processo
judicial, transitado em julgado
no Tribunal de Justiça de Goiás,
que autorizou a retirada das árvores. Além da decisão judicial,
no último dia 13 de setembro
de 2021 o Conselho Municipal
de Meio Ambiente aprovou por
unanimidade a revitalização
da praça. A decisão do TJGO
reconheceu, ainda, que a área
em que estão localizados os

espécimes é de propriedade da
Igreja, que dela cuida e usufrui
como titular do domínio há mais
de 15 anos. Na explicação a
paroquia afirma que a revitalização dessa praça, contempla a
manutenção de algumas árvores
existentes e o plantio de outras,
assumindo o compromisso de
promover a reposição das que
serão cortadas no espaço da praça e em diversos outros lugares
da cidade, não restando prejuízo
para o meio ambiente.

SUGESTÃO – Por outro
lado o Ministério Público/
MP-GO, apenas recomendou
a Diocese de Formosa e o
município que não realizem
qualquer ato de projeto de
revitalização da praça até que
seja realizada uma audiência
pública para debater o assunto.
No documento encaminhado
ao padre João Emanuel Lopes,
pároco da Catedral e ao prefeito
Gustavo Marques de Oliveira
o promotor de Justiça Ramiro
Carpenedo Martins Netto, titular da 2ª Promotoria de Justiça
de Formosa, relata que a notícia
da extração das árvores teve
repercussão na comunidade
e provocou uma mobilização
por parte da população, que se
mostrou contrária ao projeto.
Ramiro Carpenedo observa
ainda que a questão relativa à
titularidade da área ainda não
foi resolvida, pois há uma ação
judicial em curso. Outro ponto
destacado na recomendação é
o fato de que os relatórios técnicos que embasaram o projeto
de revitalização são datados de
novembro de 2018, o que torna
necessária uma atualização.

O governador Ronaldo Caiado tem afirmado que Goiás deve
adotar novas condutas no que diz respeito à adesão de programas
sociais. O Estado estuda exigir comprovante de imunização contra
a Covid-19 para que a população mais vulnerável tenha acesso aos
benefícios. “Da mesma maneira que exigimos que a criança esteja
na escola, e com cartão vacinal em dia, precisamos exigir a contrapartida para que as pessoas se conscientizem da responsabilidade
de cada um”, disse sobre a importância da vacinação em massa
para o controle da pandemia. Caiado classifica como “inadmissível’” o fato de haver pessoas que não iniciaram o processo de
imunização, mesmo dentro da faixa etária contemplada. “Temos de
exigir respeito pelas outras vidas”, pontuou. Atualmente, a maior
parte dos municípios goianos vacina pessoas a partir de 18 anos.
Em algumas regiões, a campanha já avançou para adolescentes.
Quem não busca a própria proteção, completou o governador,
“não pode contaminar o ambiente e disseminar um vírus que tem
ceifado tantas vidas”.
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d POPULAÇÃO

Entre as 18 maiores cidades de Goiás
8 ficam no Entorno de Brasília

O

s oito municípios
juntos, contam
com 1.101.155 habitantes — aproximando-se de
Goiânia. Águas Lindas supera
Luziânia. A estimativa do Censo
2021 do IBGE indica a região
do Entorno do Distrito Federal
como uma das mais populosas
de Goiás. Trata-se do efeito
Brasília: a capital nacional
atrai pessoas de todo o país e
as “distribui” nos municípios
de seu entorno. Das 18 maiores
cidades do Estado, em termos de
população, oito são da região.
O Sudoeste, uma das regiões
mais prósperas de Goiás, conta
com apenas duas cidades entre
as mais populosas — Rio Verde
e Jataí. Águas Lindas consagra-se como a maior cidade do
Entorno, com 222.850 habitantes — deixando Luziânia para
trás, com 214.645 habitantes.
As oito cidades mais populosas
do Entorno contam, juntas,
com 1.101.155 habitantes —
aproximando-se da população
de Goiânia, 1.555.625. No Sudoeste de Goiás, o destaque fica
para Rio Verde, com 247.259
habitantes. Três cidades do Entorno de Goiânia — Aparecida
de Goiânia, Trindade e Senador
Canedo — contam, juntas, com
855.297 habitantes. A cidade
turística mais populosa de Goiás
é Caldas Novas, com 95.183
habitantes.

Cidade de Formosa entre as maiores de Goiás Juiz Cubas

1 — Goiânia — 1.555.626
2 — Aparecida de Goiânia — 601.844
3 — Anápolis — 396.526
4 — Rio Verde — 247.259
5 — Águas Lindas — 222.850
6 — Luziânia — 214.645

7 — Valparaíso de Goiás — 175.720
8 — Trindade — 132.006
9 — Formosa — 125.705
10 — Senador Canedo — 121.447
11 — Novo Gama — 119.649
12 — Catalão — 113.091

d ATENDIMENTO

13 — Itumbiara — 106.845
14 — Jataí — 103.221
15 — Caldas Novas — 95.183
16 — Planaltina de Goiás — 91.345
17 — Santo Antônio do Descoberto — 76.871
18 — Cidade Ocidental 74.370

d SITUAÇÃO

Juiz federal de Formosa decide Alto Paraíso ainda é destaque
que criança deve receber de graça
em apreensão de drogas
medicamento com custo elevado
maconha, cocaína e drogas
sintéticas no município. Foram
denunciados Itamar Francisco
dos Santos, Jainan Moreira de
Jesus, Monique Barbosa de
Amorim, Natan Ferreira de
Farias, Renildo de Assunção

Felipe, Rômulo Farias de Freitas e Tales Uygor Pereira. De
acordo com a denúncia, todos
os envolvidos se associaram
de forma estável e permanente,
para praticar crimes de tráfico
de entorpecentes.

Edital de Comunicação

Juiz, Eduardo Cubas

Decisão do juiz Eduardo
Luiz Cubas, da Vara Federal de
Formosa, beneficia criança de
Formosa, que passa a ter assegurado o direito de receber do
Governo Federal o medicamento Zolgensma, conhecido como
um dos mais caros do mundo.
A família de Marjorie de Sousa,
portadora de Atrofia Muscular
Espinhal, lutava contra o tempo
para garantir a sobrevivência da
menina, que nasceu sem o gene
SMN1, produtor da proteína que
alimenta os neurônios que controlam músculos e movimentos

MIGLLOM TELES FERNANDES, inscrito no CPF:023.480.00113 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

Mae e filha aliviadas

do corpo. Marjorie, que tem um
ano e meio, precisava receber a
medicação até os dois anos para
frear a doença. O Zolgensma,
que já chegou a custar no Brasil
R$ 12 milhões, é comercializado atualmente a R$ 8,9 milhões,
mantendo a primeira posição no
ranking dos medicamentos mais
caros do mundo. Desenvolvida
e fabricada pelo laboratório
Novartis, a droga é aplicada
em uma infusão venosa, fornecendo ao organismo uma cópia
sintética do gene SMN1. É a
chance que Marjorie e outras

crianças brasileiras portadoras
de AME 1 têm de evitar a perda
progressiva da função muscular.
Erica Francisca de Sousa, mãe
da criança, logo após a decisão judicial, postou um vídeo
agradecendo as pessoas que
ajudaram a menina. Erika que
morava em Formosa e precisou
se mudar para Brasília em razão
do problema de saúde da filha,
agradeceu também ao juiz Eduardo Cubas pela sensibilidade de
entender a necessidade e urgência da decisão, e diz que segue
confiante na cura de Marjorie.

AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA
AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO

Delegado regional José Antônio

A Polícia Civil/PC vem efetuando apreensões recordes de
droga na região e tentando diminuir o volume de circulação dessas substâncias entre a população
e combatido o crime que resulta
em torno do tráfico, com mandados de prisão preventiva em
desfavor de vários suspeitos. Sob
o comado do delegado regional:
José Antônio Machado Sena, delegados e agentes investigadores,
conseguem tirar de circulação
pessoas envolvidas no crime em
várias cidades sob a jurisdição
da 11ª Delegacia Regional de
Polícia, com sede em Formosa.
A cidade destaque na apreensão de entorpecentes, continua
sendo Alto Paraíso de Goiás.
Em agosto o Ministério Público/
MP-GO, denunciou sete pessoas
por vários crimes, principalmente
por tráfico de drogas, em Alto
Paraíso. Esse grupo, segundo o
promotor de Justiça Danilo de
Souza Rezende, comercializava

3 VIAS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI, CNPJ nº: 11.430.412/0003-40, torna público que recebeu da
Secretaria Municipal de Assuntos Econômicos e Meio Ambiente/
Superintendência de Meio Ambiente de Formosa-GO, a Licença
Ambiental de Funcionamento (renovação) nº: 17/03.2021, para a
atividade de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, no endereço: Avenida Oeste nº 20 lotes 05 a 10, Setor
Industrial II - Formosa/GO.
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d patrimônio

Principal atrativo turístico de Formosa
completa 40 anos como parque municipal

A

Gustavo e Caroline

criação do Parque
Municipal do Itiquira, teve início
com a desapropriação da área,
por meio de decreto assinado
pelo então prefeito José Saad
em 1973. Depois sua regulamentação aconteceu em
1981, durante o mandato do
ex-prefeito Severiano Batista
Filho, que na época explicou
que o objetivo era criar uma
área de lazer e recreação.
Com 168 metros de altitude,
o Salto do Itiquira é uma das
maiores quedas d’agua livres
do Brasil. O acesso ao parque
é asfaltado e para chegar a sua
base é preciso percorrer uma
trilha de 500 metros, totalmente calçada, com diversos
poços para banho ao logo do
caminho. Em comemoração
ao aniversário do parque,
a Prefeitura de Formosa,
através da Secretaria de Turismo e Cultura, realizou
solenidade com a presença

Beleza única no Estado

do prefeito Gustavo Marques
e sua mulher a secretária de
Desenvolvimento Social,
Caroline Marques Cichetti
Koehler, além de alunos da
rede municipal de ensino e
secretários. Como parte da
comemoração, foi montado
na praça de acesso ao salto
uma estrutura de som, onde
as poetisas Sônia Rodrih e
Elza Bernardes recitaram
poemas inspirados no Itiquira. O principal atrativo
de Formosa é destaque no
panorama turístico nacional
e tem boa avaliação nos principais sites de turismo, como
o Trip Advisor onde a queda
d´agua recebe a nota 4.5 de 5
estrelas possíveis. Em parte,
essa avaliação acontece pelo
fato do acesso ao parque ser
asfaltado e contar com boa
infraestrutura para receber os
visitantes, além da segurança
com sinalização e presença
do Corpo de Bombeiros.

Novas gerações envolvidas

