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n RESULTADOS

Apagões da Enel são cada vez 
mais constantes na região 

A prestação de serviços da 
empresa é alvo de investigação. 
As constantes suspenções no 
fornecimento de energia elétrica, 
e a cobrança das pessoas por 
soluções, têm obrigado prefeitos e 
vereadores a buscarem explicações 
junto a empresa concessionária de 
energia, responsável pelo serviço e 
pelos problemas. Técnicos da Enel 
afirmam que a nova Linha de 
Distribuição de Alta Tensão 
Brasília Leste-Itiquira, com 
previsão de inauguração para 
novembro desse ano, irá desafogar 
o sistema elétrico de Formosa e 
Nordeste goiano. 
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Indícios de envolvimento de ex-secretários 
de Ernesto Roller em fraudes e desvios

de dinheiro na Prefeitura de Formosa 
preocupam atual secretário de governo 

Prefeito Gustavo Marques 
acelera parceria com governo 

de Caiado em Formosa 

Alvorada 
está 

transformada 
aos 

58 anos 
Prefeitura realizou programação 

para comemorar aniversário do mu-
nicípio com inaugurações e torneio 
esportivo. Desmembrado de Sítio 
d’Abadia em 1963, Alvorada do Nor-
te, administrado pela prefeita Iolanda 
Holiceni é um dos municípios mais 
desenvolvimentistas da região. 

O prefeito Gustavo Marques 
e a secretária de Desenvolvimen-
to Social, Caroline Marques, re-

ceberam o governador Ronaldo 
Caiado para a entrega de uma 
série de benefícios e investi-

mentos no município. Entre eles 
uma ponte sobre o Rio Paranã, 
esperada há mais de 20 anos. 
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n COMPLICAÇÃO

Após Ernesto usar a in-
ternet para atacar e xingar o 
promotor de Justiça, Douglas 
Chegury, responsável pelas 1ª 
e 3ª promotorias de Justiça, 
ambas com atribuições na 2ª e 3ª 
Vara Criminal de Formosa a As-
sociação Goiana do Ministério 
Público/AGMP emitiu nota de 
desagravo em apoio a Douglas. 
Os ataques pessoais proferidos 
por Roller na rede social Twit-
ter, é vista pela sociedade e 
pelo Ministério Público como 
uma tentativa de intimidação ao 
trabalho realizado por Chegury. 
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n CRESCIMENTO

Escuridão no Nordeste de Goiás já virou rotina nas cidades 

Ernesto e Tibério.  Vínculos atuais 

Caroline, Caiado, família beneficiada e Gustavo

Prefeita Iolanda. Entre as mais dinâmicas do Estado
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Providência 
A situação do ex-prefeito de Formosa, Ernesto Roller se 

complica no ÂMBITO DA MORAL. Avisado antecipadamente por 
“parceiro” de que um dos seus ex-auxiliares seria preso, tratou de 
arrumar um jeito de esconder o ex-secretário de Saúde, Tibério 
Soares. Resultado? A polícia e o Ministério Público/MP, deram o 
bote, mas não acharam o aliado de Ernesto. 

Postagens 
Para provar que 

teve informação privi-
legiada, Roller (foto) 
foi para as redes soci-
ais dizer que avisado 
por “amigos”, sabia 
que pessoas próximas 
a ele estavam sendo 
“perseguidas” pelo MP. 
No entanto o que Er-
nesto chama de perse-
guição, a sociedade de 
bem chama de Justiça 
sendo feita, diante da 
fraude de três milhões 
e quinhentos mil reais 
cometida nos cofres 
públicos do município 
entre os anos de 2017 
e 2019, na aquisição 
de medicamentos e 
produtos odontológicos.

Carapuça 
Ernesto passou de todos os limites, quando foi para rede 

social chamar a autoridade pública de Formosa mais respeitada 
pela sociedade no momento de “MERDA”, “ORDINARIO” e “CA-
CHORRO”. Os xingamentos descontrolados dirigidos ao promotor 
de Justiça pública, Douglas Chegury, são injustos e inexplicáveis.  
Para muitos empresários, políticos e pessoas simples da comu-
nidade, as atribuições contra o promotor, na verdade, cairiam 
muito bem ao próprio Ernesto. 

Promoção 
Chegury na verdade, trabalha com a Justiça e forças de segu-

rança, como as policias Civil e Militar. Tentando diminuir os muitos 
crimes praticados contra o dinheiro público de Formosa. Há anos 
a população escuta que esse ou aquele prefeito ou vereador se 
beneficiaram com a desonestidade. 

Desvendado 
Um advogado de Formosa, se especializa em defender de-

nunciados pelo MP de fraudes, desvios e desonestidades com 
o dinheiro público de prefeitura e câmara de vereadores. Até ai 
tudo bem, em defender esse tipo de gente. Agora, para o MP, 
até na advocacia devem ser respeitados princípios e VALORES 
ÉTICOS E MORAIS. Fora disso a atividade profissional passa a 
ser outra coisa.  

Limites 
Segundo o promotor de Justiça, Douglas, advogado não pode 

tudo, e muito menos está acima da lei. Portanto, advogado além 
de poder responder criminalmente por seus atos, também pode 
ir para a cadeia. 

Decisões 
Chama a atenção o fato de que até aqui, todas as prisões 

ou tentativas de prisões que têm como alvo aliados em Formosa 
do atual secretário de Governo Ernesto Roller são resolvidas em 
tempo recorde dentro do Tribunal de Justiça de Goiás. No último 
caso a revogação da prisão temporária do ex-secretário de saúde 
e aliado de Ernesto, Tibério Soares, saiu ANTES MESMO DO 
ACUSADO SER PRESO.  

Conduta
Para o MP o que acontece é que o advogado de Tibério iludi o 

desembargador Ivo Favaro, praticando uma deslealdade proces-
sual, quando entrou com habeas-corpus para livrar seu cliente 
da cadeia. O vazamento do mandado de prisão e as provas con-
sistentes que levaram o juiz Eduardo Ricco, da 3ª Vara Criminal 
da Comarca de Formosa a decretar o recolhimento de Tibério e 
de Francisco Carlos Soares de Souza, não foram apresentadas 
ao desembargador. 

Grupos 
Chama a atenção também o fato de que dois empresários en-

volvidos em falcatruas na secretaria de Saúde de Formosa, foram 
presos e continuam trancafiados desde o dia 13 de setembro. 
Esses dois, Cláudio Santana e José Admilson, não fazem parte 
do CÍRCULO PESSOAL do secretário Ernesto Roller e moram em 
Valparaíso de Goiás e Luziânia

Esquerda 
O ex-vereador formosense, Wenner, recebeu para um café 

da manhã na segunda quinzena de outubro a visita do deputado 
federal goiano, Elias Vaz/PSB. Vaz é no momento, entre os políti-
cos goianos o maior crítico do presidente Jair Bolsonaro dentro e 
fora do Congresso Nacional.

Temporâneos 
Ninguém viu e ninguém sabe onde estão alguns dos últimos 

candidatos a prefeito de Formosa, que desaparecerem da cena 
política local. Entre os quatros primeiros colocados nas eleições 
de 2020, apenas o prefeito, Gustavo Marques, reeleito e Wenner 
Patrick são vistos na Praça Rui Barbosa. Os outros dois, Her-
nany Bueno e Paulo Araújo desapareceram.  Em 2022, com a 
proximidade das eleições em outubro, com certeza, pelo menos 
Hernany, deve novamente alugar uma casa em Formosa e FICAR 
POR 3 MESES. 

 

Observatório 
Basta ficar na frente da Prefeitura de Formosa a partir de 

10:30 e 16:30 que o fato pode ser constatado. Se tornou nor-
mal entre alguns servidores comissionados trabalhar no dia que 
quiser e principalmente encerrar o expediente antes de 11:00 
ou 17:00 horas. Faltando meia hora para a saída já se pode ver 
funcionários entrando em seus carros e indo embora. Isso é 
proibido. A prefeitura precisa ter o controle nas folhas de ponto. 
Hoje está CORRENDO FROUXO. A responsabilidade disso é do 
secretário de Governo, Antônio Alves de Freitas Júnior.

Ranzinza 
O deputado federal José Nelto/Podemos tem dito que em 

2024 o candidato a prefeito de Formosa será ele. Com uma as-
sessoria fraca, Nelto precisa fazer muito ainda por Formosa, e 
não é só com dinheiro federal. Precisa ser simpático e deixar de 
tratar mal os eleitores. 

Rejeição 
Eleições para a mesa diretoria da Câmara de Formosa. O atual 

presidente, Acinemar Gonçalves o “Nema”, envolvido em inves-
tigações dos ministérios públicos, estadual e federal, não tem a 
mínima condição de continuar à frente do poder, e até mesmo 
do mandato a partir de 2022. É O QUE DIZEM OS ENTENDIDOS. 

Despreparo 

Vereadores se queixam da condução dos trabalhos na 
câmara. O presidente mascarado “sem terra”, não consegue 
conduzir com ordem e progresso as sessões. No final das contas 
o Legislativo de Formosa, sob o comando de “Nema” (foto) está 
mais para a “casa da mãe Joana”, onde não existem REGRAS.

Iguais 
O vereador formosense Edmundo Dourado o “Mundim”, não 

anda satisfeito com o presidente “Nema”, após a aprovação do 
fundo para construção da nova sede, Edmundo vem trocando 
farpas com o colega nos bastidores.

Ilusão 
Vereadora Roberta 

Brito (foto), atual vice-
presidente, está convicta 
de que será a próxima 
presidente do Legislativo 
formosense. Mal sabe ela 
que vereadores e também 
adversários políticos maio-
res vão mexer as pedras 
para que ela não chegue 
nem mesmo a disponibili-
zar o nome. Seu problema 
é NÃO IRRADIAR CONFI-
ANÇA e não ter feito nada 
para conter os desmandos 
do atual presidente.   

Definido 
O vereador Marcos Goulart “Marquim” diz que vai continuar 

sendo independente na Câmara de Formosa. Nesse ano, ele votou 
em todos os projetos do Executivo até agora, e diz ser amigo do 
prefeito Gustavo.  Mas na eleição da mesa diretora, diz que votará 
contra Roberta Brito, se ela for candidata a presidente e que o 
caminho da maioria dos vereadores é seguir com outro nome. 

Ilusionismo 
Vereadora Cátia Rodrigues, líder em projetos, será nesse 

ano, campeã apenas em quantidade. Somente números, já que 
projetos que beneficie a população é quase zero. São projetos 
copiados de outros municípios, com um ctrl C + ctrl V. A crença é 
a de que a disputa não é por leis que mudem a vida do cidadão, 
mas sim que gerem números em seu curriculum.

Ocupação 
Cátia e suas artimanhas. Para não perder seu lugar na 

mesa diretora – hoje ela é a segunda secretária - quer propor 
projeto no regimento interno da Câmara de Formosa, para que 
uma porcentagem da mesa diretora seja ocupada por mulheres, 
com a alegação de que mulheres precisam de espaço. Sendo 
assim, as chances dela continuar na mesa diretora o restante 
do mandato é quase de 100%, tirando a OPORTUNIDADE DE 
OUTROS VEREADORES de participarem.  

Raivoso 
Vereador Israel de Assis o “Índio” que entrou em briga com 

uma rádio de Formosa, vem se mostrando agressivo, e em todas 
as sessões bate forte o tambor na mesa, demonstrando total 
descontrole emocional e psicológico. Para muitos colegas de 
mandato, “Índio” é aquele vereador sem identidade, em busca 
de incorporar um personagem.

Inutilidade 
Vereador da Assembleia de Deus Madureira, Hermes Fer-

reira da Costa o “assembleiano”, não declarou oposição ao 
prefeito, após o rompimento de seu mentor com o Executivo 
local. Porém é aquele vereador inexpressivo, que não muda o 
destino de nenhuma votação, sempre trazendo matérias de es-
fera federal para a municipal, onde nenhum formosense ganha.

Desregrado 
Vereador “Nema” já ultrapassa nesse ano, R$ 25 mil em 

gastos com diárias.  A farra das diárias continua, inclusive 
com a mesa diretora chegando a elaborar projeto aumentando 
esse complemento salarial para os vereadores. Após a promo-
toria criminal da comarca chamar os assessores de todos os 
vereadores para uma conversa na sede do MP o projeto sem 
pé e nem cabeça parece ter sido engavetado.

Devaneios 
Vereadora delegada Fernanda Lima, parece que mudou seu 

ritmo de trabalho. Antes a extrema fiscal para “TikToker” nas 
redes sociais, Fernanda hoje, nos lembra muito ex-vereadores, 
que para não ficarem fora das redes sociais, publicavam con-
teúdos mirabolantes para chamar a atenção. Fernanda vai pelo 
mesmo caminho e até agora só fez barulho.

Gastança 
Câmara de vereadores não se contenta em gastar cerca 

de R$ 200 mil em diárias nos 10 meses de 2021 e volta a 
licitar dois carros de luxo no valor de 200 mil para atender as 
necessidades da casa.  Na relação de maiores gastadores de 
diárias nesse ano, consta o motorista e homem de confiança 
do presidente, Arley Rodrigues, que além do salário mensal, 
RECEBEU CERCA 30 MIL REAIS a mais. 

Jeitinhos 
Um dos problemas de Formosa é a exploração financeira 

imobiliária de alguns empreendimentos, lançados sem nen-
huma estrutura ou legalidade incompleta.  Antes mesmo de 
abrirem ruas e outras exigências obrigatórias por leis, donos 
de áreas e de condomínios jogam no mercado a venda de lotes 
que só poderão ser utilizados para construção em no mínimo 
dois anos. 

Realidade 
Condomínios chamados de “luxuosos” são lançados e ven-

didos em vários setores da cidade. Alguns com infraestrutura 
em andamento, mas sem viabilidades técnicas de água e luz. 
Outros sem estrutura, mas aprovados pela prefeitura e outros, 
que depois de prontos, vendidos e entregues, não disponibi-
lizam energia elétrica. Um dos exemplos ainda é o DIAMOND 
VILLE na saída Sul, que mesmo investindo, construindo e 
vendendo terrenos, continua com pendencias na prefeitura, 
Saneago e Enel. 

Obrigação 
A prefeitura precisa moralizar esse importante setor da 

economia local. Formosa é hoje uma das cidades que mais 
crescem no interior do Estado. E onde também estão os mais 
valorizados imóveis da região. A prefeitura passa da hora de 
ter dentro de sua estrutura administrativa uma secretaria ou 
departamento que regularize E PUNA INFRATORES E APROVEITA-
DORES. Protegendo o cidadão que quer comprar.   

Arrecadação 
A Prefeitura de Formosa já prepara a planta de valores 

imobiliários para o ano de 2022. Comissão formada por fun-
cionários municipais, donos de imobiliárias e de uma empresa 
contratada de Goiânia, está estudando e analisado quais serão 
os valores do M em todo o município. A planta de valores é a 
tabela de preços dos terrenos por metro quadrado para cálculo 
e cobrança do IPTU e ITBI dos imóveis.  
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n DESTEMPERO

n DESONESTIDADE

n CORRUPÇÃO

Ernesto Roller em atitude “Tresloucada” 
ataca promotor e Ministério Público

Douglas Chegury diz não entender xingamentos e afirma: “o receio é de que as investigações cheguem até ele”

O ex-prefeito de For-
mosa e hoje secre-
tário estadual de 

Governo, Ernesto Roller usou 
as redes sociais para criticar 
o Ministério Público/MP e o 
promotor Douglas Chegury, 
que conduz investigações rela-
cionadas a desvio de recursos 
públicos em Formosa durante 
o mandato de Ernesto, nos anos 
de 2017 e 2018. O ex-prefeito 
acusa o MP de ser parcial. “É 
preciso por um freio na vaidade 
de alguns membros (pequena 
parcela) do MP”, escreveu. O 
promotor rebateu: “São desvios 
na ordem de R$ 10 milhões e 
sabemos que há mais pessoas 
envolvidas. Ernesto diz não ter 
medo do promotor e o chama 
de “ordinário”. Em outra pos-
tagem ele diz que fazem quase 
três anos que deixou de ser o 
prefeito e chama Douglas de 
covarde e de merda. Chegury 
diz que ficou sem entender 
os “ataques” do secretário de 
governo. “Não fica bem para 
um secretário usar esse tipo de 
palavra em público. Querendo 
ou não, ele fala em nome do 
Estado. Não tenho interesse em 
respondê-lo”, salienta. 

Continua detido o ex- superintendente do SMT
de Formosa preso dentro da Rádio Lance FM

Ex-secretário de Ernesto Roller na Prefeitura 
de Formosa consegue escapar da prisão 
durante operação que apura desvio de 

R$ 3 milhões e meio em remédios

Vereador desmoraliza Câmara de Formosa
com passado oculto de condenação na Justiça

“Índio de Assis” ainda não se desculpou por ter omitido 
histórico de crime em outro Estado

Um sistema facilitador!
De minha experiência observando a venda de lotes públicos, 
pude retirar muitas lições de como NÃO fazer: do primeiro 

movimento até o trágico final, para o interesse público

n OPINIÃO

Fernanda Martins de Lima*
Lotes públi-

cos, como seu 
próprio nome 
diz, são locais 
onde  DEVE-
RIA prevalecer 
o interesse dos 
c idadãos ,  da 
coletividade e 
do bem-estar 
social. São lu-
gares para, ini-
cialmente, se in-
vestir e serviços 

para todos, na construção de escolas, postos 
de saúde, bases da Guarda Municipal, etc. Em 
alguns casos, PREVALECENDO O INTERES-
SE PÚBLICO, a prefeitura pode leiloar estes 
lotes, dispondo dos locais para que os recursos 
obtidos dessas vendas sejam REVERTIDOS 
À POPULAÇÃO. Mas, isso não é de qualquer 
jeito. O povo, por meio de seus representantes, os 
vereadores, tem de autorizar e, depois, isso pre-
cisa ser um procedimento público, amplamente 
divulgado, para que os maiores lances vençam 
e para que o máximo de dinheiro seja arrecada-
do, para se reverter em benfeitorias para toda 
a população. Tudo começou a chamar a minha 
atenção quando, mesmo não sendo um assunto 
de extrema urgência, a prefeitura mandou para a 
câmara de vereadores, em sessão extraordinária, 
um projeto para autorização de vendas de lotes. 
Já havíamos votado projetos assim em sessões 
ordinárias, mas, nesses casos, os projetos são 
mais estudados, discutidos e debatidos. Para 
quem assiste as sessões, é possível perceber que 
más intenções ficam evidentes e, com as pergun-
tas que ficam sem respostas, a população começa 
a entender quem é que está, de fato, ao lado dela.

Quando nos opusemos e dissemos que o 
patrimônio público não poderia ser destruído 
de forma duvidosa, fomos acusados, por quem 
tem a opinião e os microfones comprados, de 
querermos o atraso da cidade, de não querermos 
indústrias na região. Pois bem, alguns meses 

depois, NENHUMA indústria arrematou os lotes, 
nem sequer participou dos leilões. Narrativas de 
conveniência por uma estratégia já conhecida: 
enganar o público na hora, para que ele se es-
queça disso depois. Além disso, poucas pessoas 
se interessaram pelos lotes. Acompanhando a 
história de aquisições de lotes assim, vendidos 
pela prefeitura, é possível perceber pessoas se 
repetindo, lances com padrões de oferta, com 
valores imediatamente acima dos mínimos, de 
quem percebe que não precisa oferecer muito 
mais, como se soubesse que não haverá con-
corrência. Isso mesmo: o “leilão” é feito com 
ofertas lacradas e anteriores ao processo. Mas, 
curiosamente, vários lotes são vendidos para 
um único lance, feito meticulosamente alguns 
centavos acima do valor mínimo. Lotes que va-
leriam centenas de milhares de reais, se vendidos 
na iniciativa privada. Lotes vizinhos a outros, 
vendidos por mais de 5 vezes o valor da venda do 
lote da prefeitura. Uma prefeitura que faz lindos 
posts nas redes sociais para enaltecer qualidades 
dos ocupantes de cargos, mas que não as utiliza 
para informar a TODOS da venda de lotes. Será 
que é pelo fato de, nesse caso, mais pessoas se 
interessarem e seus comparsas não conseguirem 
adquirir por valores tão baixos? Esses são alguns 
de meus questionamentos como vereadora. Como 
policial, vejo fragilidades que permitem crimes 
de corrupção, lavagem de dinheiro, formação 
de quadrilha e tantos outros, que se valem de 
sistemas pouco transparentes e da cultura do com-
padrio. É tão importante que toda a comunidade 
saiba disso! É importante para que cada cidadão 
entenda que pode haver um GRANDE prejuízo 
para a cidade e para ele mesmo. Mais ainda: pode 
ser uma condenação de perda de futuro para seus 
filhos, netos… e todas as gerações que tiverem de 
viver em uma cidade cada vez mais roubada por 
pessoas mal intencionadas e que, surpreendente-
mente, vêem seus patrimônios se multiplicarem, 
às custas do flagelo do povo.

Fernanda Martins de Lima*
É delegada de Polícia Civil em Goiás e 

vereadora no município de Formosa/GO

O Ministério Público do 
Estado de Goiás/MP-GO re-
alizou no dia 18 de outubro, 
operação que investiga a com-
pra irregular de medicamentos 
e produtos odontológicos em 
Formosa, por parte da secre-
taria municipal de Saúde do 
município. Os crimes aconte-
ceram entre os anos de 2017 
e 2019, durante o mandato do 
ex-prefeito e atual secretário de 
Governo do Estado de Goiás, 
Ernesto Guimarães Roller. 
O ex-secretário de Saúde de 
Ernesto, Tibério Fábio Soa-
res de Freitas e o empresá-
rio Francisco Carlos Soares, 
proprietário da empresa Pró 
Saúde, distribuidora de medi-
camentos, tiveram as prisões 
decretadas pelo juiz Eduardo 
Ricco, da 3ª Vara Criminal. 
Além dos dois, também são 
alvos da investigação a em-
presa Pró Saúde Distribuidora 
de Medicamentos, situada em 
Brasília, bem como a empresa 
de contabilidade JBV Asses-
soria e Contabilidade Pública 
Governamental, com sede em 
Goiânia e escritório em For-
mosa, que prestou serviços de 

contabilidade para o município 
neste mesmo período da inves-
tigação. A esposa de Tibério e 
ex-chefe do almoxarifado da 
secretaria de Saúde Verônica 
da Silva Soares também é 
investigada.

ESQUEMA - A operação 
aponta que a empresa Pró 
Saúde emitia notas fiscais em 
nome do Fundo Municipal 
de Saúde que eram pagas em 
duplicidade pela secretaria 
com apoio do secretário e da 
então chefe do almoxarifado. A 
conciliação bancária e contábil 
enviada ao Tribunal de Contas 
do Município, via sistema 
eletrônico, ocultava as ilegali-
dades com apoio da empresa de 
contabilidade JBV, contratada 
sem licitação. A 1ª Promoto-
ria de Justiça do Ministério 
Público de Formosa, coorde-
nada pelo promotor Douglas 
Chegury, com colaboração do 
promotor Ramiro Carpenedo 
e apoio da Polícia Civil e do 
Centro de Inteligência do MP, 
desenvolveram a investiga-
ção nos últimos seis meses e 
identificou uma fraude de três 
milhões e quinhentos mil reais 

dos cofres do município de 
Formosa. Em caso de conde-
nação, após o processo legal a 
ser instaurado com a denúncia 
criminal, os investigados estão 
sujeitos a uma pena de reclusão 
de 6 a 20 anos.

VAZAMENTO - Segundo 
Douglas Chegury, a investiga-
ção tem prosseguimento para 
identificar outros envolvidos, 
empresas e agentes políticos 
que participaram e se bene-
ficiaram financeiramente das 
fraudes. Mesmo com a não 
prisão dos acusados, todos 
estão denunciados. O inespe-
rado aconteceu quando ao ser 
decretada as prisões no dia 15 
– sexta-feira – a informação de 
que Tibério, pessoa de confian-
ça do então prefeito Ernesto 
seria preso na segunda, vazou 
e chegou ao conhecimento 
dos alvos, que se esconderam 
para não serem presos. O va-
zamento da informação ainda 
na sexta, segundo os promo-
tores e o delegado, configura 
fato gravíssimo e atrapalhou 
o andamento da investigação, 
que visa recuperar o dinheiro 
desviado. 

Antônio Carlos Martins, 
também conhecido por “Cobra” 
preso preventivamente (sem data 
para soltura) dentro da rádio co-
munitária Lance, de propriedade 
do locutor Fábio José Rodrigues, 
conhecido por “Águia”, também 
envolvido em corrupção com 
dinheiro público, continua preso 
e sem previsão de ser solto. O 
tenente da reserva da Polícia 
Militar de Goiás o “Cobra”, 
preso no dia 5 de outubro, sus-
peito de corrupção na pasta que 
ocupava dentro da Prefeitura de 
Formosa é acusado de promover 
na Superintendência Municipal 
de Trânsito/SMT um lucrativo 
esquema, que segundo a Polícia 
Civil/PC arrecadava dinheiro na 
liberação de veículos irregula-
res e apreendidos, mediante  o 
pagamento indevido de propina 
por parte dos proprietários, que 
tinham seus veículos liberados 
por Martins, sem que  as irregula-
ridades fossem sanadas. Segundo 

a PC os crimes ocorriam desde 
o ano passado. De acordo com o 

delegado regional, José Antônio 
Sena, estima-se que Martins co-
brava entre R$ 500 e R$ 800 pela 
liberação dos automóveis. E, em 
geral, recebia por mês cerca de 
20 veículos. Mensalmente, então, 
os investigados teriam arreca-
dado até R$ 15 mil por mês. O 
delegado ressalta que esse valor 
ainda pode ser atualizado. Isso 
porque, a investigação ainda não 
sabe precisar há quanto tempo o 
esquema criminoso acontecia. 
Para a polícia, existem outros 
suspeitos de participação nos 
crimes, agentes dizem acreditar 
que existia ainda um rateio no 
contrato do serviço de guincho 
que conduzia os carros até o pá-
tio do SMT. Assim, o carro, por 
exemplo, só era liberado depois 
de pagar um valor indevido”, 
explica o delegado. O ex-supe-
rintendente deve ser denunciado 
à Justiça da comarca pelos crimes 
de associação criminosa, pecula-
to, corrupção e receptação.

TEMOR -  O promotor 
explica que o Ministério Públi-
co investiga ex-secretários de 
Formosa, além de empresários, 
por supostas fraudes em contra-
tos de pavimentação asfáltica 
e aquisição de medicamentos. 
No entanto, não há investigação 

especificamente sobre Roller. 
“Minha avaliação é que ele 
está com receio de que as in-
vestigações cheguem até ele”, 
diz. Os ataques contra o MP, 
começaram quando no dia 15 de 
outubro, circulou a informação 
de que na segunda-feira, dia 18 o 
ex-secretário de saúde de Ernes-
to, Tibério Soares, seria preso. 
Na noite de sábado o secretário 
de governo deu início aos ata-
ques e na segunda seu aliado 
conseguiu escapar do cerco da 
Polícia Civil. Diante das ofensas 
e acusações de Roller ao pro-
motor, considerado por muitos, 
como um dos mais atuantes do 
Estado, reconhecido na capital 
e interior como um servidor que 
promove a Justiça em casos de 
desvio de dinheiro público a As-
sociação Goiana do Ministério 
Público/AGMP, emitiu no dia 
26 de outubro, nota de desagra-
vo a favor de Douglas e contra 
Ernesto. A nota afirma que as 
publicações do ex-prefeito, 
“além de contrariarem a ética e 
a urbanidade especialmente exi-
gidas de quem exerce relevante 
cargo, concretizam grave ataque 
à honra e à imagem do membro 
do Ministério Público”.

n ESCâNDALO

O vereador de 
primeiro mandato 
Israel de Assis Alves/
PROS, o “Índio” 45 
anos, natural do Esta-
do do Acre, eleito em 
2020, foi condenado 
por envolvimento em 
roubo de veículo à 
mão armada com for-
mação de quadrilha, 
privação de liberda-
de, troca de tiros com 
a polícia e ocultação 
e condução do veí-
culo para outro país. 
Em junho de 2000, 
junto com outros 3 
participantes, na ci-
dade de Porto Velho, 
capital do Estado de 
Rondônia “Indio de Assis” se 
envolveu em roubo triplamente 
qualificado, de uma camionete 
F-4000, à época com 3 anos de 
uso, que segundo os autos do 
processo e da condenação, foi 
vendida pelos membros da qua-

drilha na fronteira de Rondônia 
com a Bolívia. “Índio de Assis”, 
juntamente com outro réu, foi 
responsável por conduzir e es-
conder o veículo em um hotel 
na cidade fronteiriça de Guajará-
-Mirim, de propriedade de sua 

namorada à época, 
enquanto seu compar-
sa atravessava a fron-
teira, para negociá-lo 
com os receptadores 
bolivianos. Os réus 
confessaram a autoria 
do roubo tanto na po-
lícia, quanto em juízo. 
O vereador “Índio”, 
que chegou a Formosa 
como corretor de imó-
veis, assumiu também 
ter recebido parte do 
dinheiro da venda. 
Após recursos judi-
ciais da defesa, a pena 
definitiva de “Índio de 
Assis foi fixada em 1 
ano e 9 meses de pri-
são. O Jornal Tribuna 

News, coloca à disposição do 
vereador formosense, Israel de 
Assis espaço na próxima edição, 
número 448, para que possa, se 
achar necessário, expor suas 
explicações quanto ao fato e se 
defender.  

Douglas tem o apoio da Justiça e 
forças policiais 

Ernesto, prefeito por dois anos tinha Tibério na Saúde

Índio escondia o passado

Martins. Complicações  
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d ANDAMENTO

Asfalto entre Cabeceiras e Unaí está na 
fase de contratação da empresa

Em ano eleitoral 
Estado foca nos 

investimentos em 
estradas

O prefeito de Ca-
beceiras, Everton 
Francisco de Ma-

tos/PDT, o “Tuta” em outubro, 
usou suas redes sociais para con-
firmar que o Governo de Goiás 
publicou edital de concorrência 
para a contratação de empresa 
de engenharia para a execução 
das obras de pavimentação 
asfáltica da rodovia GO-591, 
que liga Cabeceiras a Unaí/MG. 
“Tuta” agradeceu ao governador 
Ronaldo Caiado ao vice-prefeito 
Manoel Teixeira, aos vereado-
res, na pessoa do presidente 
da câmara, Gilberto Gomes de 

Araújo, a toda sua equipe de 
trabalho e também aos deputa-
dos Iso Moreira, Flávia Moraes 
e José Mário. Informações   do 

governo, estimam que o Estado 
deve aplicar R$ 2,6 bilhões em 
investimentos em 2022, ano 
eleitoral. O valor está previsto 

Sindicato Rural de Cabeceiras é 
o mais atuante da região 

Entidade que agrega a classe produtora do município com uma das maiores 
produções agrícolas do Estado de Goiás, tem cumprindo seu papel de representar 

proprietários e auxiliar nas demandas de suas propriedades

Produtor rural pede
redução de parlamentares
no Congresso Nacional 

Exemplos para o mundo 
dos negócios nasceram 

em Formosa 

d DESTAQUE

A cidade já tinha um histórico de empresários bem sucedidos 
no universo dos negócios bilionários. O local de nascimento regis-
trado nos documentos pessoais dos irmãos Joesley e Wesley Batista 
é Formosa, Goiás. Donos da JBS S.A, empresa brasileira de Goiás, 
fundada em 1953 e uma das maiores indústrias de alimentos do 
mundo, já ilustravam a lista de formosensres com destaque mundial. 
A novidade é a ascensão dos também irmãos formosenses Marino e 
Camila Colpo, donos da Boa Safra Sementes, fundada há 42 anos e 
líder na produção de sementes de soja no Brasil. Ambas as empre-
sas, JBS e Boa Safra começaram suas atividades como empresas 
familiares. O Nome Colpo, desde o início, em 1979, se destacava 
no setor agrícola. Da forma acanhada aos dias de hoje, como a 
maior empresa da região, uma das maiores do Estado e agora, no 
posto de líder no segmento no país a Boa Safra tem uma trajetória 
de sucesso. Marino e Camila conseguiram transformar o sonho 
em realidade. Filhos de produtores rurais, acompanharam desde 
que assumiram os negócios da família tudo a respeito do setor que 
atuam, assim, nesse ano, entraram para a Bolsa de Valores de São 
Paulo. Ao implantarem práticas modernas de gestão, colocaram a 
empresa em um seleto grupo com padrões elevados de governança 
corporativa se transformando em um dos maiores exemplos de 
um movimento que ganhou força no agronegócio em 2021. Com 
uma estrutura corporativa sólida e transparente a Boa Safra é um 
exemplo a ser seguido. O grande segredo, afirma Marino é vencer 
o paradigma das dificuldades que surgem no começo. “Tem que 
peitar, e foi o que fizemos.”

d DIREITO

O produtor rural Arno 
Weis, conhecido em Brasília e 
Goiânia por solicitar e até exigir 
melhorias e providências nos 
governos estadual e federal, 
protocolou na Presidência da 
República, ofício ao presidente 
Jair Bolsonaro, requerendo 
estudos de viabilidade junto 
à base parlamentar do gover-
no no Congresso Nacional, 
visando a redução no número 
de deputados e senadores em 
um terço. Atualmente são 513 
deputados, que exercem seus 
cargos por quatro anos e 81 se-
nadores que ficam no mandato 
por oito anos. Em Goiás são 17 

deputados federais, 3 senadores 
e 41 deputados estaduais. Se-
gundo Arno, com a diminuição 
desse número a União, teria 
uma grande redução de gastos, 
diminuindo também o fluxo de 
pessoas no congresso e de ve-
ículos nos estacionamentos. O 
produtor rural afirma ainda que 
a modernização e as facilidades 
com a internet, ajudaria muito 
o bom desempenho de todas as 
funções com poucas pessoas 
trabalhando, e diz que em países 
da Europa, como a Itália, essa 
redução de parlamentares está 
sendo proposta com grande 
aceitação popular. 

no projeto de Lei Orçamentária 
Anual/LOA, que tramita na As-
sembleia Legislativa de Goiás, 
e corresponde ao Executivo, 
Legislativo, Judiciário e órgãos 
autônomos. A maior fatia fica-
rá com a Agência Goiana de 
Infraestrutura e Transportes/
Goinfra, que terá verba de R$ 1 
bilhão. Os valores que estarão 
à disposição da Goinfra devem 
ser aplicados em obras como 
pavimentação, construção e 
manutenção de rodovias. De 
acordo com a LOA, também 
há planejamento para construir 
pontes e aplicar recursos em vias 
urbanas já asfaltadas. As ações 
fazem parte do programa Goiás 
em Movimento. O uso de parte 
dos recursos na reconstrução de 
vias urbanas – que é de respon-
sabilidade dos municípios – foi 
anunciado pelo governador Ro-
naldo Caiado em maio.

d REPRESENTAÇÃO

As parcerias formadas pelo 
Sindicato de Cabeceiras, presi-
dido por Jacó Isidoro Rotta com 
entidades estaduais e nacionais, 
empresas, Poder Público e a 
população, fazem dele o mais 
representativo dentro da classe 
patronal rural do Entorno de Bra-
sília e Nordeste goiano. Durante 
a pandemia da Covid-19, nesse 
ano, em conjunto com a Federa-
ção da Agricultura e Pecuária de 
Goiás/Faeg o sindicato distribuiu 
cestas básicas para pessoas ca-
rentes, numa ação realizada nos 
povoados da Lagoa, Cabeceira 
da Mata, Bezerrinha, e no Setor 
Enis Machado na cidade. Cerca 

de 83 famílias foram contempla-
das nessa etapa. Ao todo, foram 
arrecadadas 400 cestas doadas 
por produtores rurais da região 
e empresários de Cabeceiras e 
Formosa, como o Grupo Charrua 
e Maqcampo, através do Grupo 
FAEG Jovem de Cabeceiras, 
com apoio do sindicato.  Jacó 
Rotta, dentro dessas parcerias, 
tem incentivado a participação 
e cada vez mais a integração da 
classe em busca de benefícios. 
No dia 22 de outubro, participou 
em Uruaçu, Norte de Goiás da 3ª 
edição do “Sistema Faeg ao Seu 
Lado”, onde foram discutidas no-
vas oportunidades para melhorar 

a produção de alimentos, envol-
vendo as cadeias do leite, corte e 
grãos. Nesse evento, com a pre-
sença de várias autoridades como 
o presidente da Faeg, deputado 
federal Jose Mário Schreiner, do 
secretário estadual de Agricul-
tura, Tiago Freitas Mendonça, 
além da secretária de Educação 
do Estado, Fátima Gavioli, Jacó 
destaca que teve a oportunidade 
de discutir assuntos de interesse 
de todos com produtores rurais e 
lideranças de 50 municípios do 
Estado, visando um planejamen-

to coletivo de estratégias para o 
futuro da agropecuária goiana. 
Outro programa desenvolvido em 
Cabeceiras é o “Senar Mais” que 
presta assistência técnica geren-
cial a produtores do município. 
Jacó explica que a última edição 
desse programa em Cabeceiras, 
foi realizado no dia 28 de outubro 
com técnicos enviados pelo Ser-
viço Nacional de Aprendizagem 
Rural/Senar em um encontro de 
produtores assistidos, na Fazenda 
Funil Engodo, de Silvano Pinto 
Araújo.

Prefeito “Tuta”. Mudou Cabeceiras para melhor 

Camila e Marino. União e controle 

Jacó recebe doações de parceiros e amigos

Em Uruaçu encontro com representantes da classe

Presidente e Genedir Ribas, assessor do deputado José Mário  

Equipe do sindicato unida

Arno. Reivindicações pertinentes  
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d PARCERIA

Prefeito Gustavo Marques recebe 
novamente Ronaldo Caiado em Formosa 

O prefeito de Formo-
sa Gustavo Mar-
ques e a secretária 

municipal de Desenvolvimento 
Social, Caroline Marques Ci-
chetti Koehlero, receberam o 
governador Ronaldo Caiado no 
dia 25 de outubro para a entrega 
de uma série de benefícios e 
investimentos no município. 
3.409 famílias receberam car-
tões do Programa “Mães de 
Goiás”, com a entrega dividida 
em três eventos: no Ginásio 
Poliesportivo Tio Luiz, Colé-
gio Estadual da Polícia Militar 
Domingos de Oliveira e no Gi-
násio de Esportes Evani Juarez 
de Paiva. Durante a solenidade 
no colégio, 1.500 notebooks 
(computadores portáteis) foram 
entregues a alunos da 3ª série 
do Ensino Médio e no mesmo 
dia o governador com o pre-
feito, entregaram a reforma da 
unidade do Vapt Vupt. Gustavo 

Inaugurada em Formosa ponte sobre o Paranã
que ex-prefeitos prometeram e não cumpriram 

Aberta investigação sobre prestação de serviços 
de energia elétrica pela Enel em Formosa

Enel diz que nova rede será a solução para a região 

Apagões infindáveis da Enel são 
problemas em toda a região

Marques, reconheceu o esforço 
de Caiado em levar serviços e 
melhorias para o município. “O 
governador tem feito muita for-
ça para nos atender”, afirmou. 
O gestor agradeceu as ações 
do Governo de Goiás que im-
pulsionam o desenvolvimento 
local. “Quero agradecer por 
todos os benefícios que chegam 
nas áreas da saúde, educação e 
infraestrutura”, destacou. “O 
senhor veio para dar um jeito 
em Goiás. Fechou as torneiras 

da corrupção e trouxe benefí-
cios para a população”, afirmou. 
Durante a visita, o governador 
ainda conheceu a futura sede 
do Comando de Policiamento 
Especializado/CPE da Polícia 
Militar, espaço que foi cedido 
à corporação pela secretaria de 
Estado da Economia. “É uma 
área de mais de cinco mil me-
tros quadrados, toda adaptada. 
Vamos trazer para este local o 
que existe de mais profissional 
para forças policiais.

d RECLAMAÇÕES

Durante audiência pública 
foi anunciado que em novembro 
deverá entrar em funcionamento 
a Linha de Distribuição de Alta 
Tensão Brasília Leste-Itiquira, 
sistema que aumentará a capaci-
dade de atendimento aos consu-
midores do município e região.

Mesmo com os frequentes 
aumentos nas tarifas das contas 
de luz, o último de 16% no dia 
22 de outubro em Goiás o servi-
ço prestado pela empresa Enel 
Distribuição Goiás tem gerado 
inúmeras reclamações e prejuí-
zos. A insatisfação dos usuários 
em Formosa e na região foi o as-
sunto de uma audiência pública 
no dia 19 de outubro, realizada 
com o objetivo de debater os 
serviços de energia elétrica pres-
tados pela Enel. No encontro, o 
promotor de Justiça Lucas Dani-
lo Vaz Costa Júnior, informou a 
existência de um inquérito civil 
público, instaurado em junho 
deste ano, para apurar eventuais 

falhas no cumprimento das obri-
gações da empresa que possam 
comprometer a qualidade dos 
serviços oferecidos à população. 
A investigação foi aberta em ra-
zão das dezenas de reclamações 
que chegaram à 4ª Promotoria 
de Justiça de Formosa e pela 
percepção generalizada de lesão 
aos consumidores da comarca. 
Lucas disse ainda que a partir da 
abertura do inquérito, requisitou 
da Enel informações para que 
sejam verificados indicadores, 
adequação do dimensionamento 
do serviço, planejamento, entre 
outros dados. “Energia não é 
favor, é um direito e tem nota 
de essencialidade”, ressaltou. 
Segundo ele o Ministério Públi-
co do Estado de Goiás, também 
consultou a Agência Nacional 
de Energia Elétrica/Aneel, que 
encaminhou à promotoria de 
Justiça uma pesquisa de satisfa-
ção junto aos consumidores, rea-
lizadas em várias localidades do 

d INSATISFAÇÃO

Os constantes apagões ou 
suspenções no fornecimento de 
energia elétrica, e a cobrança 
das pessoas por soluções, têm 
obrigado prefeitos e vereadores 
a buscarem explicações junto 
a empresa concessionária de 
energia Enel, responsável pelo 
serviço e pelos problemas. 
Em Campos Belos o diretor 
institucional da Enel Distribui-
ção Goiás, André Gustavo; a 
diretora executiva de clientes 
e mercado da regional Formo-
sa, Juliana Ribeiro; o diretor 
comercial da região Nordeste, 
Antônio Marcos e um grupo de 
técnicos da empresa precisaram 
dar explicações na câmara de 

vereadores com a presença do 
prefeito.  Respondendo aos 
questionamentos de vereadores, 
o diretor André Gustavo falou 
das dificuldades que o setor 
energético enfrenta no país e 
sobre os novos caminhos de 
energia compartilhada e renová-
vel. Ele afirmou que a empresa 
vai entregar até novembro desse 
ano a linha Sobradinho-Itiquira, 
no valor de aproximadamente 
R$ 40 milhões, que segundo 
ele, irá acabar com o problema 
de Campos Belos e do Nordeste 
goiano. André Gustavo afirmou 
também que dois novos transfor-
madores na região de Formosa, 
vão fortalecer a rede, adicionado 

a um novo transformador, com 
uma linha de rede de Iaciara que 
deve ser entregue em dezembro. 
O diretor da Enel disse que esse 
aumento de potência na subes-
tação de Iaciara vai disponibili-
zar mais energia para Campos 
Belos, Monte Alegre e Divinó-
polis. Ele explicou que a linha 
Sobradinho-Itiquira, servirá ao 
Entorno do Distrito Federal e 
ao Nordeste goiano. Sem dar 
garantias do que estava dizendo 
o diretor da empresa apenas afir-
mou que existem dificuldades 
com o setor energético, com 
dependência de vários fatores.” 
Não existe a linha perfeita, mas 
os avanços virão”, disse. 

País, que colocou a Enel Goiás 
entre as quatro piores do Brasil. 
Na audiência, o diretor institu-
cional da Enel, André Gustavo; o 
diretor de alta tensão, Reginaldo 
Santos; o diretor de manuten-
ção, Antônio Márcio; o gerente 
regional, Phillipe Mendonça, e 
a executiva de atendimento a 
grandes clientes, Ellen Soraia, 
prestaram esclarecimentos.

d  EXPECTATIVA

Com 55 quilômetros de ex-
tensão, a Linha de Distribuição 
de Alta Tensão / LDAT Brasília 
Leste-Itiquira é considerada 
pela empresa Enel uma de suas 
maiores obras construídas em 
território goiano, que exigiu in-
vestimentos superiores a R$ 40 
milhões. A nova LDAT deverá, 
segundo a empresa, desafogar 

o sistema elétrico de Formosa 
e Nordeste do Estado, melhorar 
a qualidade do fornecimento, 
garantir a estabilidade dos níveis 
de tensão, aumentar a oferta de 
energia na região, possibilitando 
o atendimento a novas cargas, 
e dar flexibilidade ao sistema. 
Com a sua implantação, deverão 
ser beneficiados 163 mil clientes, 

de 25 municípios. Ela deverá ser 
a principal fonte de fornecimento 
de energia nessas localidades, 
deixando a atual linha como su-
plente, para entrar em operação 
em caso de falhas. A afirmação 
é do diretor institucional da 
Enel Distribuição Goiás, André 
Gustavo e de Reginaldo Santos, 
diretor de alta tensão da empresa. 

d CONCLUSÃO

 “Tião Caroço”, Clarival 
de Miranda, Pedro Ivo, Ita-
mar Barreto e Ernesto Roller 
ficaram apenas na promessa. 
Moradores da região e a popu-
lação de Formosa, esperavam 
a ponte sobre o Rio Paranã há 
20 anos.  Com 72 metros de 
extensão, feita em concreto, 
substitui a ponte antiga de 
madeira, facilitando o tráfego 
na região para transporte esco-
lar e escoamento da produção 
agropecuária. O governador 
Ronaldo Caiado e o prefeito 
Gustavo Marques entregaram 
pronta a ponte sobre o Rio Pa-
ranã, na rodovia GO-484, em 
Formosa. Com investimento 
de quase 2 milhões e meio de 

reais a construção faz parte do 
Programa “Goiás em Movi-
mento” - Eixo Pontes e melhora 
o acesso aos assentamentos 
rurais da região, facilitando 
a locomoção para todos que 

dependem da rodovia no dia a 
dia. O prefeito agradeceu pelo 
atendimento da demanda, afir-
mando que estradas arrumadas 
e pontes organizadas melhoram 
a qualidade de vida

Rede já está em Formosa. 
Falta funcionar   

Prefeito e governador. Parceria Gustavo agradece ações no município  Secretária e primeira-dama. Trabalho

População que precisa de atenção

Ponte foi finalmente entregue 

Funcionário da empresa 
tente explicar

Estrutura deverá ser melhorada
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d CONQUISTAS

Alvorada chega aos 58 anos com 
desenvolvimento sócio estrutural

 Prefeitura realiza programação para comemorar aniversário do município com inaugurações e torneio esportivo   

Prefeitura de Simolândia dá continuidade 
ao trabalho de recuperação do município 

d DESENVOLVIMENTO

O trabalho de recuperação 
administrativa no município de 
Simolândia continua com as 
ações da prefeita Ildete Gomes 
Ferreira/DEM e sua equipe de 

trabalho.  A harmonia entre as 
autoridades municipais com 
o Governo do Estado e seus 
representantes, tem resultado 
em avanços. No dia 15 de outu-

bro o município recebeu novas 
estruturas de trabalho com a 
entrega oficial de benefícios à 
população. Acompanhada pelo 
vice-prefeito, Cleiton Farias de 
Oliveira, do suplente de senador, 
Pedro Chaves, do ex-prefeito de 
Alvorada do Norte, Alessandro 
Moreira dos Santos, vereadores 
de Simolândia, Alvorada do Nor-
te e Posse a prefeita “Dona Dete” 
e seu marido, deputado “Iso 
Moreira”, realizou a entrega do 
cheque no valor de R$ 250 mil 
para a reforma da Escola Muni-
cipal Jardim Brasil. O recurso 
já está na conta. Além disso, o 

município recebeu um caminhão 
caçamba 0km, através de emen-
da parlamentar do ex-senador 
Wilder Morais e uma pá carrega-
deira fruto de emenda destinada 
pelo suplente de senador, Pedro 
Chaves.   Ainda foi assinada or-
dem de serviço para a execução 
de 53 mil metros quadrados de 
malha asfáltica, obra de R$ 1,5 
milhão do Programa Goiás em 
Movimento, que segundo “Iso 
Moreira”, nasceu de uma par-
ceria entre o Estado de Goiás, 
por meio da Agência Goiana 
de Infraestrutura e Transportes/
Goinfra e a prefeitura.

Em 1958, Alvorada do 
Norte surgiu como 
povoado e no dia 23 

de outubro de 1963 foi emanci-
pado e desmembrado do muni-
cípio de Sítio d’Abadia. Os 58 
anos de emancipação político 
administrativa foram comemo-
rados em 2021 com obras e o 
registro de um grande desenvol-
vimento ao longo dos últimos 
anos. A prefeitura, por meio da 
prefeita Iolanda Holiceni Morei-
ra dos Santos e do vice-prefeito 
Valdivino Pereira dos Santos, 
respeitando o enfrentamento ao 
Covid-19 e adotando todas as 
medidas de cuidado, elaborou 
uma programação especial de 
comemoração, entregando di-
versas obras para a população. 
Os deputados federal, “Adriano 
do Baldy” e estadual, Iso Mo-
reira, também participaram dos 
eventos, o lado do ex-prefeito, 
Alessandro Moreira, vereado-
res, secretários e população. No 
aniversário de Alvorada desse 
ano, foram entregues pelas auto-

ridades a pavimentação asfáltica 
do Bairro Novo Ipiranga e no 
Setor Trevo de Alvoradinha; a 
praça da quadra poliesportiva 
coberta da Escola Municipal 
Professora Guiomar de Souza 
Santana e entregues ainda um 
veículo Gran Siena 0 km para a 
secretaria municipal de Assistên-
cia Social e um HRV 0 km para 
o gabinete municipal.  Ainda na 
programação foram assinadas as 
ordens de serviço para o início 
das obras de construção da praça 
com estacionamento da quadra 
coberta da Escola Guiomar de 

Sousa Santana e ampliação do 
cemitério municipal. O deputado 
“Adriano do Baldy”, também 
anunciou a ordem de pagamento 
no valor de aproximadamente 
R$ 2,3 milhões que serão desti-
nados a pavimentação asfáltica 
em outros setores da cidade. A 
programação esportiva do ani-
versário aconteceu na quadra de 
esporte no setor Alvoradinha, 
nas modalidades futsal feminino 
e masculino e futebol no Estádio 
Rosenão.  Foram realizados jo-
gos amistosos entre as equipes 
BVB Alvoradinha X APEC Pos-
se Gladiadoras, Alvorada X Man 
City Buritinópolis e no estádio as 
partidas entre Seleção de Vetera-
nos de Alvorada X Ceilândia de 
Posse; Point Cell de Alvorada X 
Pânico de Buritinópolis, Seleção 

de Alvorada X Carreteiro FC 
de Cidade Ocidental e Pânico 
Alvorada X Seleção do Rosário.

Autoridades em prol do desenvolvimento

Grupo unido e trabalhando

Asfalto e melhorias nos setores 

Esporte como integração e lazer 

Prefeita agradece os benefícios A entrega aconteceu de forma unida 

Veículo novo e já trabalhando

Máquina atendendo necessidades Utilidade em todo o município 
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d bENEFíCIOS

Prefeito Cristiomário 
recebe Caiado em Planaltina

No dia 20 de outubro, foi re-
alizada a cerimônia para entrega 
de 2.075 cartões do programa 
“Mães de Goiás” e dos 1.196 
Chromebooks para estudantes 
do 3⁰ ano do Ensino Médio em 
Planaltina de Goiás. O prefeito 
Cristiomário de Sousa Medei-
ros/PSL, vereadores, secretários 
e a população, receberam o go-
vernador Ronaldo Caiado/DEM 
e sua comitiva para a entrega do 
benefício que complementa a 
renda de centenas de famílias, 
possibilitando a compra de 
alimentos e medicamentos. A 
importância dos Chromebooks 

na vida desses alunos também 
é grandiosa e colabora com a 
formação acadêmica, destacou 
o prefeito. Os cartões contem-
plam mulheres com filhos de 
zero a seis anos, em situação de 
vulnerabilidade social, explicou 
o governador. “Para se ter uma 
ideia, com o programa, passam 
a entrar no comércio de Planal-
tina todo mês, quase R$ 520 
mil, afirmou. Durante o evento, 
organizado pela Prefeitura de 
Planaltina de Goiás e Governo 
do Estado, as mães beneficiá-
rias já saíram da Paróquia do 
Espírito Santo com o cartão e 

o crédito de R$ 250 mensais em 
mãos. No evento, Cristiomário 
anunciou que a prefeitura vai se 
espelhar no projeto do Governo 
de Goiás e também vai distribuir 
computadores para os estudantes. 
“Coisa boa a gente copia. Tenho 
que entregar também para as 
crianças que estudam nas escolas 
municipais”, disse o prefeito de 
Planaltina. Estiveram presentes 
à solenidade a primeira-dama 
do município, Kelly de Sousa; o 
vice-prefeito, José Venceslau de 
Sousa/PP; o presidente da câmara 
municipal, Salvador de Paula, 
além dos vereadores “Carlinho 
Imperador”, “Carlinho do Egi-
to”, Denis Franco, Hernandes, 
Isaías, Fábio Paixão, “Gaúcho”, 
Genival, “Goods”, Ivan, Jailton, 
Juvenir, Lindomar, Neto Nobre, 
“Piloto”, “Professor Lincon”, 
Raimundo Gudes, Théo, “Tini-
ca”, Victor, “Dimba” e “Juni-
nho”. Também compareceram o 
deputado federal delegado Wal-
dir Soares; prefeito de Água Fria 
de Goiás, José Eduardo Oliveira 
Neto; diretor administrativo e fi-
nanceiro da Agência de Fomento 
de Goiás, José Alves. represen-
tante do deputado federal José 
Mário Schreiner, Genedir Ribas; 
comandante do Comando de 
Operações de Divisas, tenente-
-coronel Vanderlan Nazareth 
Rodrigues; comandante do 9° 
Comando Regional Bombeiro 
Militar, tenente-coronel Douglas 
Castilho de Queiroz; o delegado 
regional de Polícia Civil, José 
Antônio Sena; o ex-prefeito de 
Planaltina de Goiás, “Dinha”; a 
coordenadora regional de Educa-
ção de Planaltina de Goiás, Di-
nalva Cantallops Sastre Ferreira; 
o padre Darci Neres da Rocha, 
entre várias outras pessoas. 

Em São João d´Aliança cada vez mais
ruas e avenidas recebem asfalto 

Prefeita de São João d`Aliança e prefeito 
de Formosa com produtores da região na 

Goinfra em busca de atendimentos 

d DESENVOLIMENTO

Segundo levantamentos rea-
lizados pela prefeitura a principal 
reivindicação da população urbana 
do município é a pavimentação 
asfáltica. A prefeita Débora Do-
mingues Carvalhêdo Barros/PL 
e sua equipe de trabalho, tem 
realizado nos últimos anos, ações 
que aumentem a quantidade de 
ruas e avenidas asfaltadas e nesse 
momento segue realizado obras 
de construção asfáltica na Ave-
nida São João e em trechos das 
ruas Três e Gercino. As parcerias 
formadas com parlamentares em 
Brasília, tem possibilitado que 
mais pessoas passem a morar 
em vias asfaltadas, melhorando 
a qualidade de vida de toda a 
população. Na segunda quinzena 

de outubro, Débora assinou, junto 
com o secretário de Infraestrutura 
do município, Ednei Crisostomo, o 
contrato e a ordem de serviço para 
a obra de pavimentação asfáltica 
da Avenida Sebastião Teles, que 
dá acesso à “pista de pouso” da 
cidade. A prefeita explica que além 
da pavimentação, será realizada 
a drenagem e a construção de 
meios-fios, sarjeta e calçadas. Ela 
explica que a obra será realizada 
através de emenda da deputada fe-
deral Magda Mofatto/PL, ao custo 
de um milhão de reais, e que esse 
dinheiro já está na conta da prefei-
tura para ser utilizado em momen-
to oportuno e não agora, devido ao 
início do período chuvoso.

ESTRUTURA -  Ainda em 

Brasília, acompanhada pelo pre-
sidente da câmara de vereadores, 
José Fernandes Graças Neto/ 
CIDADANIA, a prefeita Débora 
participou de audiência com o 
senador Vanderlan Vieira Cardoso/
PSD. Os dois representantes de 
São João d`Aliança apresentaram 
demandas do município e reivin-
dicaram recursos para execução 
de pavimentação asfáltica; custeio 
para saúde e construção de uma 
ponte sobre o Rio das Brancas - na 
estrada vicinal de acesso à região 
do Corrente. Segundo Débora, 
como de costume, o senador ou-
viu os pedidos e destinou uma 
motoniveladora (patrol) nova, que 
segundo ela, será entregue até o 
início de novembro. 

d UNIÃO

Reunião na Agência Goiana 
de Infraestrutura e Transportes/
Goinfra com a prefeita Débora 
Domingues e Gustavo Marques 
e produtores rurais da região do 
Vale do Paranã. Na ocasião foi 
reivindicado ao presidente do 
órgão, Pedro Henrique Ramos 
Sales a construção de pontes 
na GO-116 - que liga Formosa, 

passando pelo Distrito do Forte, 
até Alto Paraiso de Goiás - que 
estão sendo realizadas pela Com-
panhia de Desenvolvimento dos 
Vales do São Francisco e do 
Parnaíba/Codevasf em parceria 
com a agência. Segundo Débora 
a informação é a de que foram 
montadas duas frentes de serviço, 
uma em Formosa e outra em São 

João. Outra informação obtida foi 
a realização da manutenção de 
desvios, que no momento estão 
praticamente intransitáveis – as 
equipes de trabalho da Goinfra 
estão nos locais realizando os re-
paros. Para o prefeito de Formosa 
a reunião conjunta foi bastante 
produtiva na busca de melhorias 
para a população.

 Prefeita no gabinete de Vanderlan em Brasília Débora e secretário no gabinete na prefeitura 

Prefeitos e produtores em Goiânia

População com o governador e prefeito Caiado prestigia Planaltina

IMAGENS DA VISITA
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d FACILITAÇÃO

Medicina da Unirv em Formosa sob suspeita
CASO LEMBRA O CURSO DE DIREITO DA IESGO, QUANDO A INSTITUIÇÃO DE ENSINO EMITIU DIPLOMA DE 
CONCLUSÃO FALSO E FOI DESCOBERTA. A DÚVIDA AGORA, ESTÁ NO FATO DA UNIRV NÃO TER CHECADO 

A DOCUMENTAÇÃO, SUA PROCEDÊNCIA E VERACIDADE ANTES DE MATRICULAR OS FALSÁRIOS  

A Polícia Civil/PC 
cumpriu mandado 
de busca, apreen-

são e prisão temporária, no dia 
27 de outubro a 19 estudantes 
de Medicina nos municípios 
goianos de Formosa e Goiané-
sia além de Barreiras/BA. Eles 
são suspeitos de terem ingres-
sado no curso de forma ilícita, 
ao fazerem a transferência de 
outra unidade apresentando 
documentos falsos. Na práti-
ca, oito instituições de ensino 
espalhados pelo país tiveram 
seus documentos falsificados. 
Todas as unidades confirma-
ram as irregularidades. Como 
pano de fundo, os estudantes 
aproveitavam o período final 
de cada etapa do curso de Me-
dicina para solicitar esse tipo 
de transferência fraudulenta, 
alguns deles, atualmente, já em 
fase de internato e atendendo 
à comunidade na prestação de 
serviço médico de emergência 
– gerando riscos à vida e à saú-
de das pessoas. A Universidade 
de Rio Verde/UniRV, que em 
Formosa possui um campus, 
instalado na Avenida Brasília, 
Formosinha e na Rua Visconde 

de Porto Seguro, Centro, no 
antigo Colégio do Planalto, 
informou que identificou frau-
de documental praticada por 
alguns dos candidatos nos pro-
cessos de “transferência exter-
na” para os cursos de Medicina 
oferecidos pela instituição. 

FORMOSA - A documen-
tação falsificada, consiste em 
“históricos escolares” e de-
mais impressos necessários 
à comprovação de matrícula 
como aluno regular em cursos 
de graduação de Medicina em 
instituições de ensino bra-
sileira, pública ou privada, 
devidamente autorizadas ou 
reconhecidas pelo Ministério 
da Educação. Os nomes dos 
presos não foram divulgados. 
Grande parte deles estudava 
no Paraguai e falsificou do-
cumentos de faculdades no 
Brasil para transferência para 
outras faculdades também no 
país. As instituições que foram 
alvo da falsificação informa-
ram que eles nunca estudaram 
lá”, esclareceu o delegado. 
Alguns nunca sequer estuda-
ram Medicina e já entravam 
no quinto ou sexto período do 

curso na UniRV. Em Formosa 
a PC, por meio do Grupo Es-
pecial de Repressão a Crimes 
Patrimoniais/GEPATRI, deu 
cumprimento ao mandado de 

prisão temporária em desfavor 
de uma estudante pelo suposto 
cometimento dos crimes de 
falsidade ideológica, associa-
ção criminosa e periclitação da 

vida e da saúde. Foi apurado 
ainda, que os envolvidos, paga-
vam valores entre R$ 40 mil e 
80 mil reais para aquisição de 
documentação irregular para 

posterior ingresso nas uni-
versidades. As investigações 
continuam para identificar 
outros envolvidos na prática 
criminosa.

Cartórios de Goiás passam a reconhecer 
firma por autenticidade de forma digital
Procedimento permite que assinaturas em documentos sejam 
reconhecidas por meio da plataforma nacional e-Notariado

Mais rolos na secretaria de 
Saúde em Formosa 

d FALCATRUA

Denúncias contra empresá-
rios por fraudes em licitações 
é recebida pela Justiça, que 
determina sequestro de R$ 2 
milhões em bens dos acusados, 
além de mantê-los presos. Se-
gundo o MP que investiga, não 
foram até o momento aponta-
dos funcionários do município 
suspeitos de participação no 
esquema criminoso, mas que 
as investigações continuam. 

Denúncia em desfavor de 
Cláudio Santana dos Santos e 
José Adimilson de Oliveira, por 
suposta fraude a licitações, foi 
recebida pela Justiça. Os dois 
foram presos no dia 13 de se-
tembro. Ao receber a denúncia, 
a Justiça transformou as prisões 
temporárias em preventivas 
e determinou o sequestro de 
quase R$ 2 milhões dos dois, 
para ressarcimento dos danos 
ao patrimônio público. A in-
vestigação identificou o desvio 
de R$ 2 milhões da prefeitura 
em 2020 e 2021, na compra 
de medicamentos com ordem 
judicial para fornecimento, 
com dispensa de licitações. 
Segundo o Ministério Público/
MP, que formula a denúncia, 
para realizar o esquema, os 
envolvidos utilizavam empre-
sas em nome de “laranjas” e 
de fraude a licitações para o 
fornecimento de medicamen-
tos a preços superfaturados ao 
Fundo Municipal de Saúde. Em 
alguns casos, o preço cobrado 
era 200% acima dos valores 
de mercado. Os envolvidos 
no esquema apresentavam 
orçamentos falsificados de 
empresas que desconheciam 
o uso da documentação, com 
preços acima do mercado, 
para direcionar a licitação para 
aquela que pretendiam ver 
vencedora. No decorrer das 
investigações, após a quebra 
de sigilos bancário, fiscal e te-
lefônico dos envolvidos, o MP 
descobriu que Cláudio Santana, 
por meio da JA Medicamentos 
Hospitalares, venceu vários 
processos licitatórios e que 
o verdadeiro proprietário da 
empresa é José Admilson. A 3ª 
Vara Criminal da Comarca de 
Formosa, ao analisar o pedido 
do MP, converteu as prisões de 

temporária para preventiva, de-
terminando o sequestro de bens 

dos dois acusados para garantir 
o ressarcimento dos prejuízos.

d NOVIDADE

Reconhecer a firma autên-
tica do comprador e do vende-
dor, assim como dos demais 
documentos onde era exigida a 
presença física do cidadão nos 
cartórios de notas, agora podem 
ser feitos à distância. Lançado no 
dia 18 de outubro o novo módulo 
de reconhecimento de firma por 
autenticidade da plataforma e-
-Notariado (www.e-notariado.

org.br) permite a realização 
deste ato de forma totalmente 
digital. Comumente exigido em 
documentos como transferência 
de veículos automotores de qual-
quer valor, firma do fiador no 
contrato de locação, autorização 
de viagem de menores, assim 
como quaisquer outros contra-
tos ou documentos de natureza 
econômica de valor apreciável, 

o reconhecimento de firma passa 
a ser feito de maneira virtual, por 
meio do envio do documento ao 
cartório, videoconferência com o 
tabelião e assinatura eletrônica. 
Para realizar o reconhecimento 
pelo e-Notariado o usuário deve 
ter firma aberta no cartório es-
colhido e um certificado digital 
Notarizado ou ICP-Brasil. Após 
escolher o Cartório de Notas 
(que pode ser consultado no 
site www.e-notariado.org.br), 
o cidadão assina o documento 
original e o envia à unidade. Na 
sequência, é marcada uma vide-
oconferência para confirmar a 
identidade e capacidade civil do 
solicitante. Em seguida, o usu-
ário assina eletronicamente um 
termo de validação, o tabelião 
reconhece a firma autêntica no 
documento original, disponibi-
lizando-o para retirada ou para 
que seja entregue ao destinatário. 

Fachada do prédio. Campus Formosa

Facilidades inda com preços salgados 

Sede do Ministério Público da comarca

PC indicia quatro pessoas por 
incêndios na Chapada dos Veadeiros

Com repercussão mundial crimes foram esclarecidos 
pela delegacia regional de Formosa 

d RESPONSAbILIDADES

A Polícia Civil/PC, con-
cluiu os três inquéritos referen-
tes aos incêndios na Chapada 
dos Veadeiros, registrados em 
setembro deste ano. As inves-
tigações resultaram no indicia-
mento de quatro autores por 
crimes ambientais, além do 
crime de incêndio qualificado. 
Os procedimentos foram enca-
minhados ao Poder Judiciário 
para possível responsabilização 
penal dos denunciados. Segundo 
as investigações, um dos focos 
do incêndio ocorreu de maneira 
culposa, pela conduta impruden-
te de dois autores no manuseio 
de materiais de construção, oca-
sionando a queima do condomí-
nio Vale Azul, em Alto Paraíso. 
Uma das vítimas relatou que 
o fogo causou um prejuízo de 
aproximadamente R$ 150 mil. 
As outras duas investigações 

concluíram pela ocorrência de 
crime doloso, foram intencio-
nais. Um deles ocorreu em uma 
estrada vicinal para o Distrito de 
São Jorge e o outro, mais grave, 
ocorreu na Fazenda Cascata, res-
ponsável pela queima de 14.183 
hectares. As queimas, no total, 
consumiram uma grande área 
com cerca de 29 mil hectares. 
Os agentes comandados pelo 
delegado regional de Polícia 
Civil, José Antônio Machado 
Sena, identificaram os quatro 

suspeitos após troca de infor-
mações com equipes do Instituto 
Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade/ICMBio, e 
de levantamentos feitos com a 
ajuda de vários equipamentos, 
entre eles drones. “Importante 
destacar que esse indiciamento 
é inédito em Goiás, e só foi pos-
sível graças à uma parceria com 
o ICMBio, e porque os policiais 
estiveram no local logo que o 
primeiro foco de incêndio foi 
detectado”, pontuou o delegado.

Trabalho da PC solucionou 
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d LASTIMÁVEL

Gabriel Mendonça Araújo, torna público que recebeu da Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente de Formosa-GO, a Licença 
Ambiental de Funcionamento (Renovação) n°63/09.2021, até a data 
de 27/09/2025 para Atividade de Avicultura, localizada na Rodovia 
GO 486 Km 19,5 e 21 à esquerda, no Distrito de Bezerra, zona 
rural de Formosa-GO.

Prefeito de São Domingos se envolve em 
briga de rua na vizinha Divinópolis de Goiás 
Muito ruim para a imagem de qualquer prefeito. Em outubro de 2020, Cleiton Martins havia sido alvo de uma tentativa de homicídio. 

O prefeito Cleiton 
Gonçalves Mar-
tins/PL, 43 anos, 

se envolveu, na madrugada do 
domingo, dia 10 de outubro, 
em uma briga de bar, na cida-
de de Divinópolis de Goiás, 
distante apenas 19 KMs de 
São Domingos. Cleiton, afirma 
que estava com amigos em um 
bar da cidade vizinha, quando 
uma pessoa começou a filmá-
-lo, em sua mesa, e a agredi-lo 
verbalmente com xingamentos. 
Por esse motivo o prefeito 
afirma que reagiu às agressões 
e partiu para cima da pessoa. 
Vídeos mostram o momento 
da confusão, que ocorreu por 
volta de uma hora da manhã e 
mostra uma pessoa se aproxi-
mando de uma mesa, composta 
de várias pessoas, e agredin-
do fisicamente uma delas. O 
agredido, Robertth Moreira, 24 
anos, levou uma “garrafada” 
na cabeça, que segundo ele, foi 
deferida pelo filho do prefeito, 

“Gabriel” e foi chamado de 
“veado”, por ser gay. Uma das 
pessoas que filmaram, afirma 
que quem aparece nas imagens 
agredindo o rapaz é Cleiton, que 
nega a agressão, mas afirma que 
de fato estava no local e que 
participou da briga. Em outu-
bro do ano passado o prefeito 
já havia sito notícia em todo o 
Estado, quando o ex-vereador, 
Herculanito Lima, foi preso em 
flagrante após tentar matá-lo a 
tiros. Nessa ocorrência, o então 
prefeito, candidato à reeleição, 
ao tentar evitar os disparos, 
entrou em luta corporal com o 
ex-vereador, trocando socos.

C O N S E Q U Ê N C I A S 
- Clayton, após a confusão, 
explicou que Robertth vinha 
difamando pessoalmente e em 
rede social, e que há dois finais 
de semana antes das agressões, 
foi acusado por Robertth de ser 
chefe de quadrilha. O prefeito 
explica que já havia processado 
o rapaz e que mesmo assim, ele 

foi até a sua mesa filmando e se 
referindo a ele como ladrão, cor-
rupto e corno, além de drogado, 
cheira pó e alucinado. O prefeito 
de Divinópolis de Goiás, Char-
ley Rodrigues Tolentino/Repu-
blicanos, reagiu contra o prefei-
to da cidade vizinha e disse que 
se tivesse sido avisado na hora, 
teria feito a prisão do colega em 
flagrante, por agressão, racismo, 
homofobia e ameaça de depre-
dação ao patrimônio público, já 
que, segundo relatos, logo após 
a briga, Cleiton Gonçalves se 
dirigiu ao hospital municipal, 
para atendimento, onde amea-
çou quebrar a porta da unidade 
de saúde. Charley destaca que 
“é inacreditável o que ocorreu” 
e repudia a atitude do prefeito de 
São Domingos. “Ele provocou 
briga em nossa cidade, algazarra 
e foi ao hospital com ameaça de 
depredação ao patrimônio públi-
co. Não sei como a comunidade 
de São Domingos está aceitando 
um prefeito que vai totalmente 

Em Posse médico é preso após negar atendimento 
a paciente que morreu no hospital municipal

Médico sem registro para trabalhar no Brasil 
é detido no hospital de São João d’Aliança

na contramão da ética, da moral 
e dos bons costumes”, afirma. 

Toletino, disse ainda que “Se ele 
(Clayton) quiser fazer bagunça, 

que faça no território dele. Aqui 
ele não vai fazer mais bagunça”.

d OMISSÃO

O médico Thalles Clewer-
ton da Silva Nascimento, regis-
trado no Conselho Regional de 
Medicina/CRM com o número 
24.771, que trabalhava no 
Hospital Municipal de Posse, 
foi levado para a delegacia de 
polícia no dia 09 de outubro, 
após negar atendimento a um 
homem que passou mal e mor-
reu na unidade municipal de 
saúde. Segundo informações, 
o paciente começou a sofrer 
insuficiência respiratória du-
rante a madrugada e o médico 

plantonista do hospital foi 
chamado para atender, sem que 
a solicitação fosse atendida por 
Thalles. Uma das enfermeiras 
informou à Polícia Militar, 
que o quadro clínico do pa-
ciente piorou e o médico foi 
chamado por diversas vezes, e 
que mesmo assim não realizou 
o atendimento, pois estaria 
dormindo. O paciente sofreu 
uma parada cardíaca e morreu 
sem ser atendido pelo médico. 
Thalles Clewerton foi condu-
zido para a delegacia e deve 

responder pelo crime de homi-
cídio culposo. A Prefeitura de 
Posse, comandada pelo prefei-
to Helder Silva Bonfim que é 
médico, por meio da secretaria 
municipal de Saúde e do hos-
pital, diante da repercussão da 
omissão de socorro, informou 
que os servidores envolvidos 
neste caso foram afastados. E 
que o Hospital de Posse está 
apurando os acontecimentos 
para saber o que aconteceu na 
unidade hospitalar durante a 
madrugada do sábado dia 09.

d FALSIDADE

Aluísio Santos Viana, 40 
anos, foi detido no dia 5 de ou-
tubro, suspeito de usar o nome 
de um médico e atender irregu-
larmente no Hospital Municipal 
Santa Madalena em de São João 
d’Aliança. Na Polícia Civil/PC 
o médico formado na Bolívia, 
mas sem a habilitação para atuar 
no Brasil, afirmou que é brasi-
leiro, nascido em Castanhal/PA. 
Segundo informações da Policia 
Militar/PM, que efetuou a prisão 
o caso foi descoberto após um 
homem denunciar que o profis-
sional tinha agredido verbalmen-
te seu filho durante uma consulta. 
Os militares foram ao hospital 
após o pai denunciar que o ho-
mem que atendia como médico 
não pediu exames para o filho e 
prescreveu remédios. No entanto 
o pai ouviu de um atendente de 
farmácia que um dos remédios 
receitados, poderia fazer mal ao 
menino. Ao procurar novamente 
o profissional, houve a agressão 
verbal. O pai do menino não quis 
registrar ocorrência pela agressão 
verbal contra o então “médico”, 
porém, quando os policiais veri-
ficaram os documentos pessoais, 

viram que o nome dele estava 
diferente do que constava no 
carimbo médico usado por ele. 

ESCLARECIMENTO -  Em 
depoimento à PC, ele disse que é 
médico formado na Bolívia, mas 
que ainda não fez a validação 
obrigatória do diploma no Bra-
sil. Por isso mandou fazer um 
carimbo com o nome de outro 
médico para poder atuar em mu-
nicípios da região. Ele exerceria 
ilegalmente a profissão desde 
agosto de 2020 em cidades como 
Colinas do Sul, Alto Paraíso de 
Goiás, Águas Lindas de Goiás e 
outras. Foi registrado um Termo 
Circunstanciado de Ocorrência/

TCO pelo crime de exercício 
ilegal da medicina e após o 
depoimento, ele foi liberado. A 
Prefeitura Municipal de São João 
d’Aliança, através da secretaria 
municipal de Saúde, emitiu nota 
afirmando que o “médico” flagra-
do atuando no hospital municipal 
e acusado de exercício irregular 
da medicina não mantinha, nem 
nunca manteve nenhum vínculo 
contratual com a prefeitura. Na 
explicação a secretaria destaca 
que médicos e profissionais da 
saúde, contratados pelo mu-
nicípio, passam por rigoroso 
processo de credenciamento e 
que naquele dia a diretoria do 
hospital precisou cobrir a escala 
de um médico diagnosticado 
com COVID, e por indicação 
de outros profissionais, realizou 
a substituição do plantão com o 
suposto médico que trabalhava 
tirando folgas e plantões de mé-
dicos da região.  

Cleiton Martins. Prefeito é criticado por atitudes Robertth Moreira. Agredido fisicamente Charley Tolentino. Prefeito de Divinópolis. “Inadmissível”

Thalles Nascimento. Médico pode 
responder por homicídio Hospital de Posse. Unidade onde trabalhou o acusado 

Hospital de São João d`Aliança. Isento de culpa   
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d DEFICIÊNCIA

Asfalto da bR-020 que cedeu em Alvorada era novo e recém inaugurado

Governo lança Jogos Abertos de Goiás 
2021 com final em 2022

No quilômetro 180 
da BR-020, trecho 
urbano de Alvorada 

do Norte, o início do período 
chuvoso e as fortes chuvas que 
caíram na segunda quinzena de 
outubro, provocaram o desmoro-
namento da pista, que precisou 
ser interditada no sentido Bahia, 
fazendo com que o tráfego de 
veículos fosse desviado para 
o sentido contrário. O trecho 
que apresentou problemas após 
uma tempestade, foi entregue 
ao usuário pelo Departamento 
Nacional de Infraestrutura/DNIT 

há pouco mais de dois meses e 
ainda não está totalmente pronto. 
As obras que foram concluídas 
no início de agosto, com uma ex-
tensão total de seis quilômetros 
recém duplicados, foi destruída 
pela força da água na madrugada 
do dia 22 e apesar do estrago, não 
causou feridos. De acordo com 
o DNIT, as obras tiveram início 
em abril deste ano e fazem parte 
do contrato de restauração e de 
manutenção da 020, iniciado em 
2018. Os investimentos em Al-
vorada do Norte foram de quase 
13 milhões de reais. 

d INTEGRAÇÃO

O maior competição espor-
tiva do Estado será realizado 
em 21 municípios e projeta 
participação de 16 mil atletas 
goianos, distribuídos em 26 
modalidades.  No lançamento 
o governador Ronaldo Caiado 
destacou que a disputa é pre-
paração para classificatórias das 
olimpíadas e paralimpíadas de 
Paris, em 2024. Considerada a 
maior competição esportiva do 
Estado, o evento será realizado 
em 21 municípios e deve contar 
com a participação de 16 mil 
atletas goianos, distribuídos 
em 26 modalidades, das quais 
sete são paradesportivas. No 
evento de lançamento, dia 19 
de outubro no Palácio Pedro 
Ludovico Teixeira em Goiâ-
nia, o governador disse que 

a retomada das competições 
esportivas no Estado ocorre 
em momento oportuno, com 
queda no número de casos de 
Covid-19 e avanço da campa-
nha de imunização. Os Jogos 
Abertos seguem um rígido pro-

tocolo de segurança sanitária. A 
competição começou no dia 29 
de outubro, em Caldas Novas, 
com a fase classificatória. Em 
seguida, disputas em Britânia 
e Senador Canedo; Porangatu e 
Mozarlândia; Itauçu e Jaraguá; 

Formosa e Alvorada do Norte; 
Edéia e Itumbiara; Jataí e Iporá; 
e Luziânia. Na primeira fase, 
que vai se estender até o dia 19 
de dezembro, 14 municípios 
sediarão as classificatórias. Os 
vencedores disputam a fase re-
gional, que será dividida em seis 
sedes, até sair os finalistas, que 
disputarão os títulos dos Jogos 
Abertos, em Goiânia, em março 
de 2022. Segundo o secretário 
de Esporte e Lazer, Henderson 
Rodrigues, uma estrutura con-
sistente está sendo montada 
nesses municípios para a reali-
zação das disputas. “Todos os 
termos de cooperação foram 
assinados com as prefeituras, 
principalmente nas 14 cidades 
que terão as classificatórias”, 
afirmou.

Asfalto novo não aguentou a força da água

Jogos voltam ao calendário esportivo do Estado  


