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n fraqueza

Primeiro ano de mandato chega ao fim sem
que prefeitos e vereadores de Campos Belos e
Monte Alegre resolvam a falta de hemodiálise
O sofrimento de pacientes continua sem
que membros do poder
público consigam sair
do campo da conversa em busca de uma
clínica de hemodiálise
nos governos em Brasília ou Goiânia. Nova
reunião sem resultado, realizada no final
de novembro com o
secretário estadual de
Saúde de Goiás, Ismael
Alexandrino, também
não resolveu o assunto
de forma definitiva.
Comissão formada por
prefeito, secretários e
vereadores de Campos
Belos e Monte Alegre
de Goiás, mais uma vez
voltou para suas cidades sem a solução para
um problema histórico
dos dois municípios.
Página 08

Sofrimento. A espera é de décadas para uma solução que só o Poder Público pode dar

n trabalho

Prefeitura de Formosa lança “Espaço Gerações” além
de nova creche e programa “Social no seu Bairro”
O prefeito Gustavo Marques e a secretária de Desenvolvimento Social do município, Caroline Marques,
entregaram para a população,
no dia 3 de dezembro o Espaço
Gerações, no Jardim Oliveira,
local que integra atividades
sócio assistenciais, sócio culturais, recreativas, esportivas, formação e qualificação

profissional. Em novembro a
prefeitura lançou as obras do
novo CMEI no Setor Vila Verde, que beneficiará os bairros
da região, além de colocar em
prática o programa “Social no
seu Bairro”. Segundo Caroline, o objetivo é aproximar as
pessoas aos serviços essenciais
que a prefeitura disponibiliza.
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Novas lideranças na subseção e compromisso com a advocacia

Prefeito e engenheiro florestal. Primeiro
ano de desafios e trabalho

Ministério da Defesa e
prefeituras da região realizarão
Projeto Rondon em 2022

Caroline e Gustavo. Benefícios diversos neste final de ano

Subseção OAB de
Formosa passa para as
mãos de Edimar Amorim
eleito presidente

n representação

n volta

Realizada em intervalos de
três anos, as eleições na Ordem
dos Advogados do Brasil, Seccional de Goiás e Subseção de
Formosa aconteceram no dia
19 de novembro. Advogados
e advogadas votaram nas três

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
PRIMEIRO ANO DE
ADMINISTRAÇÃO DO
PREFEITO MARCUS RINCO
E SUA EQUIPE EM ALTO
PARAÍSO DE GOIÁS

Página 06

chapas concorrentes, diferente
da eleição de 2019, quando
apenas uma chapa concorreu.
Nesse ano a disputa foi acirrada
com vantagem para a Chapa
“Compromisso OAB Formosa”.
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General Rosty. Projeto de auxílio às comunidades com universitários

Governo Federal, por meio
do Ministério da Defesa e prefeitos da região assinaram em
novembro, acordo de cooperação, que estabelece as responsabilidades de cada uma das
partes para realização em julho
de 2022 da operação “Lobo-

-Guará”, dentro do Projeto
Rondon. O projeto contemplará
os municípios de Alvorada do
Norte, Alto Paraíso de Goiás,
Buritinópolis, Cabeceiras, Cavalcante, Flores de Goiás, Nova
Roma, São João D’Aliança e
Teresina de Goiás.
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Rumos

O partido do Movimento Democrático Brasileiro/MDB DE
FORMOSA JÁ ESTÁ SE ARTICULANDO PARA VOLTAR
AO PODER, NUMA EVENTUAL VITÓRIA DA CHAPA
CAIADO/DANIEL/ANA PAULA. A definição antecipada da
cabeça de chapa para as eleições de 2022 ao Governo de Goiás,
com Ronaldo Caiado/União Brasil e Daniel Vilela/MDB, filho de
Maguito Vilela, ou ainda Ana Paula Rezende Machado Craveiro/
MDB, filha de Iris Rezende, como vice, leva para o governo e
seus cargos, já a partir de janeiro do ano que vem, “emedebistas”
que serão nomeados em funções estaduais.

Papel

Descaso

Pessoas do grupo do ausente “Tião” são os primeiros a dizer
que ele abandonou Formosa e que para sacramentar esse abandono, resolveu impor na eleição do ano que vem, UM NOME
QUE NÃO TEM NADA A VER COM A SUA TURMA.

Postulante

A primeira-dama Caroline Cichetti Marques, que é a atual
secretária de Desenvolvimento Social do município, poderá ser
a primeira mulher da história local a se eleger deputada estadual,
como representante de Formosa, se for mesmo candidata. PARA
ISSO, DEVERÁ SE DESINCOMPATIBILIZAR DO CARGO
ATÉ MARÇO DO ANO QUE VEM.

Acomodação

E por falar em Caroline Marques, ela e seu marido o prefeito Gustavo Marques, deverão procurar no início do ano que
vem UM NOVO PARTIDO PARA A DISPUTA, deixando o
Podemos.

“Paradão”

Na penúltima visita feita por Caiado a Formosa, no final
de outubro o presidente do diretório estadual do MDB, Daniel
Vilela, ligou para o presidente do MDB formosense, Enedino
Vieira, pedindo que o representasse na recepção ao governador.
O sinal de SINTONIA ENTRE FORMOSA E GOIÂNIA SE
MOSTROU COM A IDA DO DIRIGENTE EMEDEBISTA
LOCAL AO AEROPORTO para dar as boas-vindas. (foto)

Relações

Se reeleito em 2022, Caiado e seu próximo vice-governador
ou vice-governadora os jovens Daniel ou Ana Paula, deverá abrir
espaços pra os novos partidos de sua base. Entre eles o MDB,
QUE TEM PESSOAS MUITO PRÓXIMAS A FORMOSA E
REGIÃO NO COMANDO. Entre eles o ex-deputado federal,
Pedro Chaves, membro da Executiva da sigla no Estado e cotado
para assumir uma secretaria no começo do próximo ano.

Desnecessário

Assim como no final de 2019 o nome de Ernesto Roller, atual
secretário de Governo de Ronaldo Caiado É O PRIMEIRO A
SER LEMBRADO PARA DEIXAR O CARGO QUE AINDA
OCUPA no Palácio Pedro Ludovico Teixeira em Goiânia. Com
a reforma administrativa anunciada novamente pelo governador,
Roller dessa vez, deve mesmo perder a “mamata”.

Coragem

Uma das desculpas para que Ernesto saia do governo até o
final desse ano ou início de 2022 é a desincompatibilização eleitoral, que nada mais é do que a liberação legal para que uma pessoa
que ocupa cargo público possa se candidatar. Roller, segundo
informações da capital, vai se afastar ou desincompatibilizar
para disputar as eleições de 2022. O problema para o ex-prefeito
de Formosa É O FATO DE QUE NINGUÉM ESQUECEU O
QUE ELE FEZ, AO SER UM DOS PIORES PREFEITOS DA
HISTÓRIA e de ter “fugido” no final do segundo ano de mandato.

Transtorno

Ainda sobre Ernesto. Ele, além de abandonar Formosa e o
formosense no final de 2018 e de lá até hoje não ter beneficiado
em nada o município, recentemente passou a xingar e a querer
enfraquecer o trabalho de quem luta para melhorar Formosa,
promovendo a Justiça. Ao usar de forma muito desrespeitosa os
termos “MERDA”, “ORDINÁRIO” e “CACHORRO” contra o
promotor de Justiça Douglas Chegury, Ernesto DESRESPEITA
A TODOS OS CIDADÃOS DE BEM, QUE QUEREM VER
FORMOSA SER CONSERTADA dos muitos erros do passado.

Desfaçatez

“Tião Caroço”, segundo membros de seu combalido grupo em Formosa já jogou a toalha e deverá mesmo ficar fora
das eleições do ano que vem. O deputado estadual eleito por
Formosa em 2018, tem uma das piores avaliações dentro da assembleia legislativa do Estado. E os motivos são vários. Agora,
chegando ano eleitoral, ELE SE MOSTRA INCUMBIDO DE
VIABILIZAR O NOME DO CANDIDATO A DEPUTADO
ESTADUAL DE SUA IMPOSIÇÃO. Uma pessoa sem a menor
afinidade com Formosa, morador de outra região e distante
do Nordeste goiano. “Tião”, ao virar as costas para Formosa
em 2019, 2020, 2021, quer em 2022 dizer que continua sendo
amigo dos formosenses.

2022
em Formosa, vai
acontecer
Carnaval?
Festa do
Divino
Espírito
Santo?
Exposição
agropecuária? Essa
p e rg u n t a
tem sido
feita na
cidade.
Sobre a
sempre esperada “Pecuária”, realizada pelo Sindicato Rural de Formosa,
seu presidente, Ivan Ornelas (foto), diz ainda não saber se poderá
ou não promover a festa. A questão é que tudo vai depender do
andamento da pandemia E SOBRETUDO SE O SETOR DE
SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO autorizarem.

Trato

O deputado federal José Nelto, não consegue decolar em
meio à população de Formosa. Sua forma de tratar as pessoas
com aspereza e até grosseria, na opinião de muita gente, é o
problema apresentado pelo parlamentar. NELTO, AO INVÉS
DE SE FORTALECER, SE ENFRAQUECE EM FORMOSA,
para onde diz que irá transferir seu título eleitoral no mês de
março. Sua última façanha. Foi bater boca em evento festival com
vereador, que cobrou dele o andamento das obras de duplicação
da BR-020, atualmente paradas com seus viadutos.

Documento

Em Formosa se aguarda a elaboração e aprovação da nova
planta de valores do município, ano 2022. Nessa planta que
estabelece os valores do metro quadrado de todos os terrenos
urbanos, o que se espera é que os preços sejam justos e que
condomínios inexistentes não constem na tabela. E também,
que OS CONDOMÍNIOS EXISTENTES, QUE NÃO ESTÃO
COTADOS, passem a fazer parte da planilha que calcula, entre
outras coisas, os valores do ITBI e IPTU.

Apressados

Após uma campanha tensa e marcada por personagens
camuflados a disputa para a sucessão na diretoria da Subseção
da OAB em Formosa, realizada no dia 19 de novembro, teve
momentos mais parecidos com piada. UM DOS DOIS CANDIDATOS DERROTADOS E SEU GRUPO, CHEGARAM A
RESERVAR ANTECIPADAMENTE ESPAÇO DE FESTAS,
para a comemoração da vitória. Deu ruim.

Deslize

Os advogados da Prefeitura de Formosa que formaram fileira
a um projeto fracassado de poder dentro da OAB local, erraram.
Ao errarem, expuseram o chefe, prefeito Gustavo Marques. O
certo seria, afirma um grande grupo de colegas de profissão,
TANTO OS COMISSIONADOS, COMO OS CONCURSADOS, TEREM FICADO NEUTROS.

Atenções

Pelo perfil e disposição do presidente e diretoria eleita da
importante OAB de Formosa, as relações institucionais deverão
mudar a partir da posse em janeiro. A entidade de representação
de todos os advogados, DEVERÁ SER MAIS PRESENTE NAS
QUESTÕES SOCIAIS DO MUNICÍPIO, passado a ser mais
presente também na vida das pessoas.

Merecimento

Eleita, após desenvolver uma campanha limpa, sem rasteiras
e conchavos obscuros, a nova diretoria da OAB tem O COMPROMISSO DE DAR MAIS APOIO AOS ADVOGADOS
E TAMBÉM DE SE APROXIMAR DAS INSTITUIÇÕES,
melhorando as relações, bem como evitar desrespeito às prerrogativas profissionais.

Parceria
A parceria
do bem, entre os
amigos Nivaldo
Falcão (Maçonaria) e D`Artagnan
Costamilan (Empresário) se estendeu por todo
esse ano, COM
A DOAÇÃO DE
MUITAS CADEIRAS DE RODAS,
ENTREGUES
AOS NECESSITADOS. (foto)

Mediocridade

No geral, o rendimento apresentado pela Câmara de Vereadores de Formosa durante todo o ano, não poderia ser pior. Sob
a presidência de um vereador ACUSADO E INVESTIGADO
PELOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS ESTADUAL E FEDERAL
o Legislativo formosense segue cambaleando.

Cumplicidade

Preso pela Polícia Civil/PC no dia 4 de setembro, o ex-superintendente municipal de trânsito de Formosa, Antônio
Carlos Martins, tenente PM da reserva, completou 3 meses na
cadeia. O QUE SE SABE, É QUE O MOTIVO PRINCIPAL
FORAM AS LIBERAÇÕES DE VEÍCULOS APREENDIDOS,
SEM QUE SEUS PROPRIETÁRIOS REGULARIZASSEM A
DOCUMENTAÇÃO. Em troca disso, corria um dinheiro, diz a
PC. O que se sabe, é que nessas liberações, feitas por Martins,
haviam pedidos de vereadores, que usando do cargo, beneficiavam companheiros.

Passivos

Apreensão realizada no dia 28 de novembro, que levou para
o pátio da SMT uma camionete utilizada como carro de som,
chama a atenção. O carro do locutor Breno, que também foi
preso, estava no momento da abordagem, com documentação
atrasada desde 2016. Ele, o locutor, mereceu por parte de alguns
vereadores, ainda não se sabe o motivo, uma ajuda financeira
para se ver livre da prisão. RESTA SABER SE ESSA AJUDA,
VAI SE ESTENDER TAMBÉM AO CARRO e se pessoas como
“Nema” presidente da câmara e “Mundim” líder do prefeito, vão
interferir na tentativa de liberar o veículo irregular.

Quadrilha

Em Formosa, assim como em várias outras cidades o maior
foco hoje de notícias falsas, injurias, difamações, provocações e
também ameaças são produzidas em grupos de WhatsApp. FORMOSA TEM PELO MENOS QUATRO GRUPOS, CRIADOS
E MANTIDOS, PELO QUE PAREÇE, COM O PROPÓSITO
DE DISSEMINAR INTRIGAS E CRIMES. O que para muitos
é normal, na verdade se trata de crimes cibernéticos, que têm
penas mais duras, cometidos por várias pessoas todos os dias,
com a cumplicidade e responsabilidade dos administradores
desses grupos.

Assessoria Jurídica: Leoson Carlos Rodrigues
Comercial: Josiane Barros (61) 99878-0439
Colaboradores: Evônio Madureira (61) 99825-5247
Douglas Braz Batista - Fotografia - (61) 98207 0038
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(61) 3432-2288/99647-4051/(63) 99210-6929

Disponível

Diante de impasses entre
advogados e Justiça Federal
em Formosa o juiz federal,
Eduardo Cubas, foi quem buscou proximidade com a classe
advocatícia da região. Cubas,
ao propor uma conversa com
as três chapas que disputaram
a sucessão na OAB local,
antes da eleição, MOSTROU
QUE ESTÁ ABERTO AO DIÁLOGO. A intenção, afirmou,
é que todas as divergências
envolvendo a serventia, advogados e advogadas previdenciários da comarca sejam
resolvidas.

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

De chinelo e bermuda presidente da Câmara
de Formosa participa de evento formal
realizado pelo Legislativo de Alto Paraíso

Representação legislativa que não representa o formosense

O

presidente da Câmara de Vereadores de Formosa,
Acinemar Gonçalves Costa
o “Nema”, chamou a atenção
de todos os participantes do
II Simpósio de Práticas Legislativas do Nordeste Goiano, promovido pela Câmara

Municipal de Alto Paraíso de
Goiás. O vereador, que exerce
o seu segundo mandato e que
atualmente preside a mesa diretora da Câmara de Formosa,
chegou ao local do evento trajando bermuda e calcando um
chinelo de dedo. O desleixo
e a falta de respeito com os

organizadores e participantes
causou constrangimento, por
ser um acontecimento sério e
diante do fato de que “Nema”,
além de estar ali, recebendo
diária com dinheiro público,
representava, junto com os
outros vereadores formosenses, toda a população do

n histórias

Em 2021 morreram quatro
ex-governadores de Goiás

Desrespeito com trajes de clube esportivo

município. No dia 26 de novembro, Alto Paraíso recebeu
o II simpósio, promovido
pelo Legislativo local e o
Interlegis/Senado. A atividade contou com palestras
ministradas pela consultora de

orçamento público do Senado
Federal, Helena Assaf Bastos,
especialista em auditoria de
instituições financeiras e
sistemas pelo Banco Central.
Além dela, também participaram vereadores e vereadoras

n mudanças

Roller está entre os nomes que
deixarão o governo em 2022

Maguito Vilela, dia 13 de janeiro, Helenês Cândido, 18 de março;
Ary Valadão, 9 de agosto e Iris Rezende no dia 9 de novembro

Maguito Vilela, covid

Helenês Cândido, covid

Ary Valadão, pneumonia

Quatro ex-governadores de Goiás morreram
neste ano, dois deles de Covid-19: Maguito Vilela,
aos 71 anos; Helenês Cândido, 86 anos; Ary Valadão
aos 102 anos e Iris Rezende, 87 anos. Iris morreu em
São Paulo, após mais de três meses internado, onde
tentava se recuperar de um acidente vascular cerebral
que sofreu em agosto em Goiânia. Ele dedicou mais
de 60 anos à vida pública como vereador, deputado
estadual, deputado federal, senador, governador
e ministro do governo federal. Maguito também
morreu em São Paulo, logo após vencer a eleição
para prefeito da capital. O então prefeito licenciado
de Goiânia, ficou internado na Unidade de Terapia
Intensiva/UTI do Hospital Albert Einstein, lutando
contra uma infecção pulmonar, em decorrência do
coronavírus, do qual havia se recuperado. Maguito
foi vereador, prefeito, governador e senador. Em 2020
foi eleito prefeito com 52% dos votos no 2º turno,
tomou posse de forma virtual e se licenciou do cargo.
Helenês Cândido também morreu de Covid-19, quando esperava para ser transferido de ambulância do
hospital em que estava internado para um leito de UTI
em Caldas Novas. Segundo a família, ele aguardou
pela vaga por três dias. Seu corpo foi enterrado em
Morrinhos, cidade onde nasceu. Helenês era advogado e foi prefeito, deputado estadual e governador
de 1998 a 1999. Valadão, morreu de pneumonia em
Goiânia. Após o diagnóstico, uma médica receitou
antibióticos e o orientou a ficar em casa, mas a saúde
estava frágil e ele não resistiu. A família disse que
o corpo foi sepultado no mesmo jazigo do filho Ary
Ribeiro Valadão Filho, que morreu em 1981, após um
acidente aéreo em Alto Paraíso de Goiás. Ary, pai,
nasceu em 14 de novembro de 1918 em Anicuns, onde
foi prefeito por dois mandatos, elegeu-se deputado
estadual por mais duas vezes e foi deputado federal
por três mandatos consecutivos.

Iris Rezende, AVC

das câmaras municipais do
Nordeste goiano, que abordaram temas como: orçamento
público, regimento interno,
lei orgânica do município e
instruções sobre captação de
recursos federais.

Caiado e Daniel, preparativos e articulações para a campanha

Está praticamente confirmada a aguardada reforma no
secretariado do governador
Ronaldo Caiado/União Brasil.
A oportunidade para realinhar
as forças aliadas dentro de sua
gestão chega com o momento
de desincompatibilização dos
auxiliares que também vão
participar do pleito de 2022.
A exemplo de José Vitti, que
deixou a Secretaria de Indústria

e Comércio/ SIC, para trabalhar
pela eleição para deputado, outros nomes do governo Caiado
também devem pedir exoneração, em breve. Ernesto Roller é
um dos nomes mais lembrados
pela base caiadista quando se
fala dos auxiliares que devem
deixar o governo para disputar
as eleições. Engrossam essa
lista o presidente da Goinfra,
Pedro Sales, o secretário Geral

da Governadoria, Adriano da
Rocha Lima, o presidente da
Agrodefesa, José Essado Neto,
o presidente do Detran, Marcos Roberto Silva e o assessor
especial da governadoria, Lívio
Luciano. Os espaços que serão
abertos darão ao governador
a oportunidade de reforçar
as alianças que já vem sendo
costuradas para dar suporte
tanto para sua candidatura à
reeleição, quanto para redirecionar a gestão em seu segundo
mandato. Entre os partidos que
devem ser contemplados com as
vagas que serão deixadas pelos
auxiliares que estão de saída
está o Solidariedade (liderado
por Armando Vergílio) e o PSC
(que tem em sua presidência
Eurípedes do Carmo). Ainda
deve favorecer o PP, que em
um ato de reaproximação já
abocanhou a SIC, que agora tem
a frente o Joel Sant’Anna Braga
– mas que a depender das configurações que se encaminham,
pode ampliar a participação do
governo. E tem o MDB, que por
já ter Daniel Vilela na composição da chapa, na função de
vice, deve ocupar posições no
primeiro escalão do governo.

n situação

Em Goiás número de título eleitorais
irregulares é muito grande
São 580 mil títulos. Desse total 180 mil foram cancelados.
Prazo final para regularização é 4 de maio de 2022

Nas eleições de 2020, quase
um terço de eleitores habilitados
a votar não compareceram às
urnas no primeiro turno. Pode-se alegar que em meio a uma
pandemia (em outubro de 2020, a
Covid-19 já havia matado quase
200 mil brasileiros) 29,5% de
eleitores/as tiveram receio de
aglomerações ou por medo de
passar ou com medo de pegar
a Covid-19. Num país onde o
voto é obrigatório é uma decisão
individual que afeta o coletivo
como um todo. De acordo com
a Agência Senado, em alguns
municípios o número de eleitores
que não compareceram às urnas
ultrapassou 40%. A abstenção
em Goiânia foi de 36,7% e

Regularização nos cartórios eleitorais

segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral em Goiás 580
mil títulos estão em situação
irregular. Desse total, 180 mil
foram cancelados. O Cadastro

Nacional de Eleitores fechará no
dia 4 de maio de 2022. Ou seja,
até lá será preciso convencer os
eleitores a regularizar o título e a
importância de votar consciente.
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d REPRESENTAÇÃO

Maioria elege Edimar Amorim presidente
da Subseção OAB de Formosa
R

Edimar. Juventude e dinamismo

d ASCENSÃO

Advogado Nilson Ribeiro se torna
o primeiro conselheiro titular
da OAB/GO por Formosa

Nilson. Atuação

Natural de Toledo/PR,
Nilson Ribeiro dos Santos
mudou-se para Formosa em
1982, recebendo o título de
cidadão formosense em 2017.
Ao longo dos anos, consolidou sua atuação em Formosa e Nordeste goiano, com
destaque no Direito público.
Em 2021, aceitou disputar as
eleições do dia 19 de novembro como membro da Chapa
“Compromisso OAB”, capi-

taneada pelo advogado Rafael
Lara e foi eleito para ocupar
o cargo de conselheiro pelos
próximos três anos. Nilson explica que entre as suas funções
como conselheiro, estão a de
julgar as questões decididas
pelo presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil/OAB,
Seccional de Goiás; por sua
diretoria; pelo tribunal de ética
e disciplina; pelas diretorias
das subseções e da caixa de
assistência dos advogados.
Nilson, que disputou pela primeira vez uma eleição, se diz
honrado em integrar o Conselho Seccional da OAB/GO.
Para ele, é uma oportunidade
de contribuir com o avanço da
advocacia goiana e representar
os advogados formosenses e
do Entorno do Distrito Federal, ampliando a participação
da região na agenda da OAB e
estreitando os caminhos entre
a seccional e a Subseção de
Formosa.

d PROCESSOS

Juiz afirma que Justiça Federal
de Formosa está entre as
melhores do país

Sede da Justiça. Resultados

O juiz Eduardo Luiz Rocha Cubas, da Justiça Federal
de Formosa e jurisdição nos
municípios de Água Fria de
Goiás, Alto Paraíso de Goiás,
Alvorada do Norte, Buritinópolis, Cabeceiras, Campos
Belos, Cavalcante, Damianópolis, Divinópolis de Goiás,
Flores de Goiás, Formosa,
Guarani de Goiás, Iaciara,
Mambaí, Monte Alegre de
Goiás, Nova Roma, Planaltina,
Posse, São Domingos, São
João d’Aliança, Simolândia,
Sítio d’Abadia, Teresina de
Goiás e Vila Boa, afirma que
a subseção judiciária é uma
das mais atuantes do Brasil,

em termos de serviços judiciários. O juiz destaca que pode
dizer com tranquilidade, uma
vez que estatísticas não mentem, que a Justiça Federal de
Formosa é uma das melhores
do país, e cita que, mesmo no
ano da pandemia, recebeu do
Conselho Nacional de Justiça/
CNJ o selo ouro de qualidade
dos serviços judiciários. Formosa foi a primeira unidade
a ter praticamente todos os
processos digitalizados, o que
em muito ajuda os advogados,
diz. Estrutura física e técnica,
liberdade de diálogo e respeito
ao atendimento são pontos
observados, esclarece o juiz.

ealizada em intervalos de três anos,
as eleições na Ordem dos Advogados do Brasil,
Seccional de Goiás e Subseção de Formosa aconteceram
no dia 19 de novembro. Em
Formosa, no total foram 257
votos, dos quais 6 brancos e
5 nulos. Advogados e advogadas votaram nas três chapas
concorrentes, encabeçadas por
Ademilton Gabriel da Silva Chapa “Muda OAB Formosa”;
Cleberson Roberto Silva - Chapa “Ordem Unida Formosa”
e Edimar Alves de Amorim
Filho - Chapa “Compromisso
OAB Formosa”. Diferente
da eleição de 2019, quando
apenas uma chapa concorreu,
elegendo o atual presidente,
Marco Aurélio Basso de Mato
Azevedo, nesse ano a disputa
foi acirrada e dividida entre
três candidatos que ocupam
cargos na atual diretoria. Com
as apurações dos votos, realizados em urna eletrônica,
cedidas pela Justiça Eleitoral a
chapa do atual secretário geral
adjunto venceu a eleição, para

d IMPULSO

Chapa eleita e comprometida

um mandato com início em
janeiro de 2022 a janeiro de
2025. O resultado ficou assim:
Edimar Amorim, com 92 votos;
Cleberson Roberto, 90 votos
e Ademilton Gabriel com 64
votos. Além de Edimar, presidente, foram eleitos também,
Lívia Ledo, vice-presidente;
Eduardo Augusto, secretário
geral; Leoson Carlos, tesoureiro e Maria Helena, secretária
geral adjunta. Com a vitória da

Chapa “Compromisso OAB”
na seccional de Goiás, encabeçada pelo advogado trabalhista
Rafael Lara Martins e apoiada
em Formosa pelo grupo de
Edimar, foram eleitos também
como conselheiro seccional
titular, Nilson Ribeiro dos Santos e Bruno Pereira dos Santos
como suplente do conselho.
Com quatro chapas concorrentes, Rafael Lara, que foi eleito
para comandar a Seccional

Goiana pelo próximo triênio
(2022-2024), recebeu 7.279
votos válidos, o equivalente a
39,5%. No seu primeiro discurso como presidente eleito da
OAB Goiás, fez duras críticas
aos adversários que enfrentou
nas urnas, dizendo que a advocacia escolheu os candidatos
que fizeram uma campanha
limpa, impondo a derrota “a
quem é sujo e não tem vergonha na cara”.

Presidente do Sindicato Rural de Cabeceiras
afirma que bacia leiteira só cresce no município

O Sindicato Rural de Cabeceiras é o grande incentivador e
através da parceria com o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural/Senar Goiás, consegue junto
com pecuaristas, aumentar a bacia leiteira do município por meio
de assistência técnica e acompanhamento. Segundo o produtor
Jacó Isidoro Rotta, presidente
do Sindicato de Cabeceiras, as
atuações da entidade e do Senar,
mudaram a realidade da atividade
de criação do gado leiteiro na
região. Ele explica que de cinco
tanques de resfriamento de leite
há um ano, hoje Cabeceiras conta
com 24 tanques produtivos no
município. Jacó diz ainda que
está muito animado com a ativi-

dade na região e que o Programa
de Gestão da Pecuária Leiteira/
PGPL SENAR/GO, reformulou o trabalho e aumentou de
forma significativa a produção.
Ele explica que esse programa
aborda os principais sistemas
de produção, como assistência
técnica assistida, tecnologias em
alimentação animal e técnicas
de manejo com aulas teóricas
e práticas. O presidente afirma
que o PGPL está em andamento
e que mais produtores rurais e
trabalhadores rurais, acima de 18
anos de idade podem participar e
que os cursos são gratuitos. Para
se beneficiar, basta procurar o
sindicato rural para saber das
datas de realização.

Serviço:

Sindicato Rural de Cabeceiras
Av. Tancredo Neves, nº 777 - Centro
Telefone: (61) 3636-1037

Jacó. Representação séria

d CONHECIMENT0

Arno recebe na Fazenda Bianco visita de engenheiro suíço
em torno de preservação ambiental e produção agrícola
Proprietário da Fazenda
Bianco, município de Cabeceiras, às margens da Rodovia
GO-346, o produtor rural e
empresário Arno Bruno Weis,
também é reconhecidamente
um dos grandes ambientalistas
e ecologistas da região, por
conta de sua atuação nessa área
e pelas técnicas implantadas na
sua propriedade. As viagens
internacionais que tem feito
pela Europa, Oceania e Oriente
Médio, além das visitas técnicas
feitas no Sul do país, colocam
Arno como uma espécie de
autoridade no assunto preservação e melhoria da qualidade
de vida. No final de novembro
o produtor recebeu em sua
fazenda a visita do engenheiro
civil executivo, Gustav Meier,
cidadão suíço e morador da
cidade de Schinznach. Gustav,
funcionário aposentado da empresa também suíça Syngenta,
líder mundial no segmento
agrícola é outro grande incentivador e conhecedor das práticas
consorciadas de conservação e
exploração racional da agricul-

Arno e Gustav. Amizade e compartilhamento

tura de grande escala. Em sua
breve passagem pelo Brasil,
o engenheiro fez questão de
conhecer a Fazenda Bianco e
suas inovações na produção de
grãos e preservação ambiental.
SOLUÇÕES - Para Arno,
existem descasos cometidos
por ambientalistas e ecologistas

brasileiros, e sobretudo pelo
poder público. Ele pergunta
com o que as entidades e órgãos
ambientais estão contribuindo
com o bem-estar ambiental do
país, a não ser o fato de multar
e travar empreendimentos. Ele
cita situações como recuperação
de nascentes e técnicas para

evitar estiagens e enchentes
em córregos, evitando também
erosões e assoreamentos. Outro
assunto comentado no encontro
entre Arno e Gustav, foram as
faixas de domínio das rodovias
goianas, que na avalição dos
dois é outro descaso. Arno se
refere às extensões nas margens
das rodovias, que deveriam
ter no mínimo 10 metros para
cada lado, servindo como área
de escape segura para quem a
utiliza. Além disso, lembra que
para essas faixas de domínio,
em seus limites com as cercas,
existem três tipos de árvores
que poderiam ser plantadas:
Para evitar erosões, o Eucalipto; em locais com pedras e
pedregulhos a Acássia Magnum
e para absolver a poluição,
fuligens e diminuir a sonorização dos veículos a espécie
indicada é o Pinos Americano,
contribuindo, assim, com o
meio ambiente. Arno lembra
que árvores exóticas para uma
boa contribuição ambiental e
econômica são regras em países
da Europa.
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d FORMOSA

Prefeitura lança “Espaço Gerações” além de
creche no Vila Verde e programa “Social no seu Bairro”

Canteiro de obras da nova creche

A

Gustavo. Mandato positivo

prefeitura inaugurou
no dia 3 de dezembro
o Espaço Gerações, no
Bairro Jardim Oliveira, local que
integra atividades sócio assistenciais, sócio culturais, recreativas,
esportivas, formação e qualificação
profissional. Desenvolvido por
meio da secretaria municipal de
Desenvolvimento Social, segundo
Caroline Marques Cichetti, secretária, trata-se de um espaço onde

toda a população pode participar
em todos os programas. Lançada
em novembro, as obras do novo
centro municipal de educação
infantil/CMEI de Formosa no
Setor Vila Verde, que beneficiará
diretamente os bairros Parque
Laguna e Vila Verde, está em
andamento. Com as presenças
do prefeito Gustavo Marques, da
secretária de Desenvolvimento
Social, Caroline Marques, deputa-

do federal José Nelto, vereadores
e população a obra foi lançada sob
a expectativa das comunidades que
há anos reivindicam uma creche
na região. Gustavo explicou que
a unidade é do tipo 1 pró escola,
e terá capacidade mínima de 180
crianças, podendo chegar a mais
de 350 crianças, dependendo da
quantidade de turnos que serão
implantados, explicou. Ele disse
ainda que a previsão de entrega da
creche é para 2022 e que a construção não irá parar, até que fique
pronta e funcionando.
ATENDIMENTOS - Ainda
em novembro a prefeitura colocou
em prática o programa “Social no
seu Bairro”, que segundo a secre-

d covid

Mais de 152 mil doses aplicadas em Formosa
Em Goiás a transmissão comunitária do coronavírus teve
início no final de março de 2020.
No município de Formosa o primeiro caso suspeito foi registrado
em fevereiro de 2020. Em mais de
21 meses de pandemia o quadro
epidemiológico formosense até o
dia 03 de dezembro era de: 32.265
notificações da doença; 11.613

casos confirmados, 295 mortes
e 11.139 altas de casos curados.
Dados fornecidos pelo Núcleo
de Vigilância Epidemiológica de
Formosa, mostram que no período
de 20 de janeiro de 2021 a 3 de
dezembro, 151.811 doses da vacina foram aplicadas. Desse total,
85.570 na primeira dose; 58.489,
segunda; 3.440, doses únicas e

4.312 de reforço. Em Formosa a
secretaria municipal de Saúde, sob
a responsabilidade do secretário
Breno Miranda, informa que as
vacinas seguem sendo aplicadas
no ponto “Drive (dirigir) Thru
(através),”, instalado na Avenida
Maestro João Luiz do Espírito
Santo, entre o hospital estadual e o
Colégio Sérgio Fayad.

d legislação

eSocial para saúde e segurança do
trabalho gera dúvidas desde a sua
implantação em outubro

A quarta
fase de implantação do Sistema de Escrituração Digital
das Obrigações
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas/eSocial, tem gerado
muita dúvida
e preocupação
entre empresas
de Formosa. Os
questionamenFabio. Orientações
tos sobre os dados
de saúde e segurança do trabalho/SST à plataforma do
eSocial, fica entre os escritórios de contabilidade e empresas de medicina do trabalho com a obrigatoriedade
de transmissão dos eventos de SSTeSocial vigorando
desde o dia 13 de outubro para empresas com faturamento acima de R$ 78 milhões (o chamado Grupo 1).
O motivo é que nesta nova fase, após sete anos desde
o início do cronograma de implementação do eSocial,
acabou criando-se a dúvida sobre quem deve fazer
o envio das informações relacionadas à segurança e
medicina do trabalho. A resposta é: a responsabilidade é da área interna especializada da empresa ou
da empresa contratada de serviço especializado em
engenharia e em medicina do trabalho. Lembrando
que as dúvidas devem aumentar quando as empresas
do grupo 2 e 3, formado por pessoas jurídicas com
faturamento inferior a R$ 78 milhões, empregadores
optantes pelo Simples Nacional e empregadores pessoas físicas passarem a ter obrigatoriedade da SST no

eSocial a partir do dia 10 de janeiro de 2022.
ESCLARECIMENTO - Segundo Fábio Gomes,
diretor executivo da Câmara dos Dirigentes Lojistas/
CDL de Formosa e CEO executivo na empresa ACI
Certificado Digital os escritórios de contabilidade
não são responsáveis por enviar dados de saúde ao
governo e um dos motivos são as especificidades das
informações, e o seu tratamento ao eSocial que não
podem ser feitas por qualquer pessoa. Além disso, esse
tipo de trabalho não está na finalidade de serviços que
as organizações contábeis exercem para as empresas, esclarece. Essa tarefa sempre foi executada por
prestadores de serviços específicos, da qual responsabilidade técnica é atribuída a profissionais médicos
e engenheiros, serviço que é contratado justamente
pelas empresas, sem ligação dos escritórios contábeis
neste procedimento, afirma Fábio. Em Formosa, com
a definição de que escritórios de contabilidade não
têm a atribuição de expedir dados de saúde, várias
clinicas especializadas estão habilitadas e podem ser
contratadas para realizarem esse serviço.
CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO
DO SST NO ESOCIAL
Obrigatoriedade dos eventos da fase 4 do sSocial
seguirão conforme o cronograma abaixo:  
Grupo 01: 13/10/2021 – Empresas com faturamento anual (em 2016) superior a R$78 milhões.
Grupo 02: 10/01/2022 –Empresas com faturamento anual (em 2016) de até R$78 milhões e que
não sejam optantes pelo Simples Nacional.
Grupo 03: 10/01/2022 –Empregadores pessoa
física (exceto doméstico) optantes pelo SIMPLES,
produtor rural PF e entidades sem fins lucrativos.

Estrutura inaugurada e entregue

tária Caroline, tem o objetivo de
aproximar as pessoas aos serviços
essenciais que a Prefeitura de
Formosa disponibiliza, por meio
da secretaria de Desenvolvimento
Social. Ela diz que se trata de um
conjunto de ações que ampara o
cidadão em suas necessidades,
implantando e promovendo atendimento social em bairros com
maior vulnerabilidade social. Ela
esclarece também que muitas
pessoas ainda têm dificuldades em
acessar os serviços públicos, situação agravada pela pandemia da
Covid-19, o que torna o programa
ainda mais importante e necessário. O “Social no seu Bairro”,
foi realizado no Jardim Planalto e
Bela Vista, colocando as famílias
que moram nesta região em contato
direto com a política de assistência
social. A ação, afirma a secretária,
permitiu que a secretaria passasse
a conhecer melhor os usuários e o
território de atendimento, para que
se possa mapear as demandas individuais e coletivas da comunidade.

Caroline. Superações e trabalho

d estrutura

Hospital Estadual investe
em melhorias no prédio

As obras que fazem parte do projeto de manutenção periódica
contemplaram diferentes setores da unidade

Fundos do hospital. Também recuperado

O Hospital Estadual de Formosa/HEF, dá continuidade ao
processo de estruturação predial,
renovando em novembro o piso
de 10 cômodos hospitalares. Segundo a diretoria do hospital a
implantação destas obras tem o
objetivo de proporcionar mais
conforto e comodidade aos usuários e colaboradores. Setores como
recepção, triagem, enfermaria,
unidade de terapia intensiva/UTI,
pronto-socorro, centro obstétrico,
núcleo interno de regulação, ouvidoria, serviços especializados
em engenharia de segurança e em
medicina do trabalho e comissões
de controle de infecção hospitalar,
passaram pelo processo de troca de
piso, pintura e colocação de nova
sinalização. “O foco é a preservação da vida, no entanto, existem
demandas de ordem estrutural que
precisam de atenção também. As
últimas renovações realizadas no
HEF contemplam a todos, uma
vez que a troca dos pisos facilita a
mobilidade de pacientes, familiares
e dos próprios colaboradores”,
observa Vânia Fernandes, diretora
da unidade.
AVANÇOS- Desde que foi
estadualizado, em abril de 2020, o
HEF passou por diversas melhorias
que levaram a unidade a um novo
patamar de excelência em sua própria história. A começar pelos leitos
de UTI que hoje são 20. Vânia,
afirma que a UTI chegou em virtude
do avanço da pandemia, mas que
passando este momento delicado,
as vagas para atendimento dos casos de média e alta complexidade
ficarão como legado para a população. Na parte interna, além de
pintura e renovação de ambientes,
houve substituição de mobílias da
recepção e outras áreas, inclusão de

Salas com piso e equipamentos novos

painel com informações do hospital
em linha cronológica, placas de si-

nalização e a manutenção frequente
de todos os setores.
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d trabalho

Aumento salarial para servidores e adesão a
sistema nacional de igualdade racial em Alvorada

A

Participação importante da equipe administrativa

pesar da pandemia
da Covid -19, que
se prolongou du-

rante todo o ano, Alvorada do
Norte é um dos poucos municípios da região com conquistas

Parceria firmada entre prefeitura e os sistemas de proteção

reais para a população e servidores públicos do município. O
reajuste salarial autorizado pela
prefeita Iolanda Holiceni Moreira
dos Santos de 4,52%, retroativo
ao mês de março de 2021, contempla servidores municipais da
prefeitura, incluindo Educação,
além dos funcionários da câ-

mara de vereadores. Os valores
retroativos e o valor salarial já
reajustado, foram pagos no dia 1º
de dezembro. A prefeita afirmou
que os aumentos nos salários são
justos e valorizam o funcionalismo. Ela ressalta a importância
da sintonia entre o Executivo
e Legislativo municipais, destacando que os projetos de leis
que concederam os reajustes aos
servidores foram aprovados por
todos os vereadores, que entenderam a necessidade da medida.
PARTICIPAÇÃO - Em Goiânia, Iolanda assinou termo de
adesão ao Sistema Nacional de
Promoção da Igualdade Racial/
SINAPIR. A adesão de Alvorada
do Norte ao sistema, segundo a
prefeita, tem o objetivo de firmar
o compromisso do município
com a adesão ao sistema de organização e de articulação voltado
à implementação de políticas e
serviços destinados a superar as
desigualdades étnicas existentes. Participaram do evento na
capital o prefeito de Goiânia,
Rogério Cruz, primeira-dama,
Thelma Cruz, vereadores, o
secretário nacional de Políticas
de Promoção e Igualdade Racial,
Paulo Roberto, e várias outras
autoridades.

Prefeita está atenta às possiblidades sociais

d ações

Ministério da Defesa assina
acordos de cooperação com
prefeituras da região para
realização do Projeto
Rondon em 2022
Prefeita de Alvorada do Norte, Iolanda
Holiceni Moreira dos Santos, umas
das gestoras a firmar o acordo com o
Governo Federal, afirma que todos se
beneficiam com o projeto

Assinatura e desenvolvimento das metas

d crescimento

Em Alvorada são anunciados investimentos
na Educação e Saúde com recursos próprios

Conquistas e benefícios durante todo o ano

Mais um veículo para a estrutura

Prefeita é destaque na região pelo empenho

Equipe e parceiros importantes no crescimento

No final de novembro a prefeita Iolanda assinou ordem de
serviço para execução de obras
de construção da cobertura do
pátio, portal de entrada e reforma geral da Escola Municipal
Professora Odília Justa da Silva,
totalizando investimentos no
valor de R$ 591 mil. São melhorias que segundo a prefeita já
foram iniciadas. Iolanda explica
que a qualidade na educação, em
todos os seus níveis, passa pela
estrutura física das escolas e que
investimentos no dia-a-dia e nas
condições da educação pública,
como prédios e sua segurança,
além da valorização profissional,
refletem na qualidade do ensino.
Também no final de novembro
a prefeita entregou para a secretaria municipal de Saúde um
veículo Cronos 0km, no valor
de quase R$ 80 mil para atendimento às demandas do setor. Na
entrega de mais esse veículo, estiveram o vice-prefeito Valdivino

Pereira dos Santos; Alessandro
Moreira, ex-prefeito; vereadores,
secretária de Educação, Esporte
e Lazer, Cidea Aparecida de
Oliveira; secretário de Saúde,
Nilson Viturino de Souza, além
de pessoas da comunidade, diretoras de colégios e servidores da
prefeitura.

Iolanda com general. Reconhecimento dos esforços

Membros do Ministério da Defesa e prefeitos da região assinaram em novembro, acordo de cooperação, que estabelece as
responsabilidades de cada uma das partes para realização em julho
de 2022 da operação “Lobo-Guará”, dentro do Projeto Rondon. O
projeto contemplará na região os municípios de Alvorada do Norte,
Alto Paraíso de Goiás, Buritinópolis, Cabeceiras, Cavalcante, Flores de Goiás, Nova Roma, São João D’Aliança e Teresina de Goiás.
O coordenador-geral do projeto, general de Divisão, Édson Skora
Rosty, falou da importância do planejamento prévio e ressaltou o
papel fundamental dos municípios para que o “rondonista” consiga
acessar a comunidade e promover a troca de conhecimentos que
o projeto propõe. Nessa operação, o Ministério da Defesa contará
com o apoio do Governo do Estado de Goiás, do 32º Grupo de
Artilharia de Campanha do Exército Brasileiro e de instituições
de ensino superior. Cada município selecionado receberá acadêmicos de duas instituições de ensino, com dez integrantes cada
uma, durante doze dias, que trabalharão por meio de oficinas de
diferentes áreas do conhecimento, divididas entre as seguintes
áreas: cultura; direitos humanos, justiça; educação; saúde; comunicação; tecnologia e produção; meio ambiente; e trabalho. Sob a
coordenação do Ministério da Defesa e parceria com os ministérios
da Educação, Desenvolvimento Social e Agrário, Saúde, Meio
Ambiente, Integração Nacional, Esporte e a Secretaria de Governo
da Presidência da República o Projeto Rondon tem o objetivo de
desenvolver ações que beneficie as comunidades e a capacitação
da gestão pública.
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São João d´Aliança está
transformada aos 68 anos
sob administração de Débora
O

Melhorias em locais necessitados

Trabalho aguardado em andamento

Homens e máquinas no trabalho

As transformações são sentidas por todos

Tapa buracos constantes

Serviço é feito em toda a cidade

município chegou aos
68 anos de emancipação político administrativa no dia 13 de novembro,
sob a administração da prefeita
Débora Domingues Carvalhêdo
Barros, que exerce seu segundo
mandato consecutivo. Reeleita em
2020 com uma das maiores porcentagens de votos na região, Débora
revoluciona a administração local e
hoje é reconhecida como uma das
gestoras municipais mais dinâmicas
do Estado. Em novembro, várias
ações da prefeitura, concluídas e
em andamento, mostram o desenvolvimento do município nas zonas
urbana e rural. Até pouco tempo a
população convivia com problemas antigos, como lama e poeira
em ruas centrais e movimentas,
realidade mudada como no setor
Norte, na Avenida São João, que
hoje é uma das vias da cidade que
passa por profunda transformação. São diversas ruas, avenidas
e praças revitalizadas e prontas,
com a prefeitura realizando constantes melhorias na infraestrutura
urbana. Neste período chuvoso,
equipes realizam por toda a cidade

Prefeita. Mudando uma realidade para melhor

operações tapa buraco, garantindo
melhor trafegabilidade com planejamento. Na zona rural a prefeitura
tem uma relação extensa de obras
em estradas e pontes e já é, há vários anos a administração que mais
investiu em recuperação de estradas

vicinais da história do município.
Em novembro, novas ações de melhorias realizadas pelas equipes da
prefeitura atenderam reivindicações
e reconstruíram a ponte no João
Paulo, resolvendo o problema e
garantindo mais segurança.

Etapas de melhoria em uma das pontes

d entidade

Consórcio de saneamento da região se fortalece para 2022

O Consórcio Intermunicipal
de Saneamento Básico e Ambiental do Nordeste Goiano/Cisbango,
realizou no plenário da Câmara de
Vereadores de São João d´Aliança,
no dia 26 de novembro a sua 29ª
assembleia geral. Foram tratados
temas como a filiação dos municípios de Formosa, Planaltina de
Goiás e Água Fria de Goiás ao
consórcio, que com os novos três
membros, passa a ser composto
por 25 municípios. Também foram
tratados assuntos inerentes a descentralização dos licenciamentos
ambientais, implantação do sistema
de inspeção municipal/SIM e a
construção de aterros sanitários.
Para a prefeita de Buritinópolis,
Ana Paula Soares Dourado, atual
presidente do Cisbango, o encontro
foi bastante produtivo, uma vez que
contou com praticamente todas as
lideranças políticas do Nordeste

Fria de Goiás; Rubens Francisco,
Vila Boa; Altran Lopes, Flores de
Goiás; Charley Rodrigues, Divinópolis de Goiás; Kleverton Barbosa,
de Teresina de Goiás; Vilmar Costa,
Cavalcante; Marcus Rinco, Alto
Paraíso de Goiás; Paulino Batista

José Fernandes; Romeu Junior,
vice-prefeito de Nova Roma; João
Maurício, secretário de Meio Ambiente e representante do prefeito
de Planaltina de Goiás e o corpo
técnico do Cisbango, João Orestes
e Uriel.

Grupo de prefeitos unidos pela causa ambiental

Goiano, e onde foi possível debater
as principais demandas existentes
nos municípios dessa região.
Participaram do evento, além
de Ana Paula as prefeitas Débora

Evento foi positivo e promissor

Domingues Carvalhêdo Barros, de
São João e Ildete Gomes de Simolândia; Filipe Campos, prefeito
de Monte Alegre de Goiás; José
Eduardo Oliveira Neto, de Água

Débora, Ana Paula e Ildete Gomes. Três prefeitas da região

d fraqueza

2021 chega ao fim sem que prefeitos e vereadores
de Campos Belos e Monte Alegre consigam resolver
problema da falta de hemodiálise na região
O sofrimento de pacientes crônicos continua sem que
membros do poder público consigam sair do campo da
conversa em busca de uma clínica de hemodiálise no
governo em Brasília ou Goiânia
Mais uma reunião foi realizada com o secretário estadual de
saúde do Estado de Goiás, Ismael
Alexandrino sem que o assunto
fosse definitivamente resolvido.
Uma comissão formada por vereadores de Campos Belos e Monte
Alegre de Goiás, mais uma vez
voltou para suas cidades sem a solução para um problema histórico
dos dois municípios. Dezenas de
pacientes são submetidos a uma
verdadeira tortura e precisam se
deslocar cerca de 800 quilômetros
por dia, três vezes por semana,
para conseguirem realizar em
Posse ou Formosa as sessões de
hemodiálise para não morrer. A
grande maioria dos pacientes é
composta de idosos e acamados.
A comissão de prefeitos, vereadores e secretários de saúde da
região, que mais uma vez não foi
atendida pelo Governo de Goiás,
segundo um dos membros, tentou
novamente mostrar ao governo
que a instalação de uma clínica de hemodiálise representa a
amenização do sofrimento de pacientes e familiares, que além do

Vieira, Colinas do Sul; Everton
Francisco o “Tuta” prefeito de
Cabeceiras e Gustavo Marques, de
Formosa. Estiveram também na assembleia, a vice-prefeita “Cleonice
Tozinha” e o presidente da Câmara
Municipal de São João d’Aliança,

Providências ainda só nas palavras

tratamento árduo, que os deixam
debilitados, precisam enfrentar os
deslocamentos em rodovias perigosas. Ismael Alexandrino disse
de forma evasiva que o governo
estadual assume o compromisso
de agilizar o processo de análise e
homologação do projeto de uma
clínica de hemodiálise em Campos
Belos e expôs o caminho para que
as secretarias municipais de Saúde
terão que percorrer. Sobre o pedido
de vereadores para que o Estado
construa uma Policlínica em
Campos Belos o secretário disse

que, neste mandato, a viabilidade
da policlínica é impossível, e
somente a clínica de hemodiálise
pode ser possível a médio e longo
prazo. Está à cargo da Secretaria
de Saúde de Campos Belos, enviar
ao Governo do Estado, em caráter
de urgência, as plantas e os projetos da clínica de hemodiálise para
estudo da equipe do secretário
estadual. Cleide Abreu, secretária
municipal de saúde, afirma que
não pode dar uma data, mas fará o
possível para a documentação ser
protocolada.

Que a magia do amor e a fraternidade se fortaleçam
nos lares e no coração de cada cidadão

Feliz Natal e próspero Ano Novo!

São os votos da Câmara Municipal de Alto Paraíso de Góias

Marlony Dias Bernardes

Andre Luiz Rodrigues
dos Santos

Helena Maria da
Conceição Gomes

Marconey Correia

Agenor da Silva
Bastos Neto

João Vitor

Renata Novaes de Freitas

Victor Hugo Martins
Afro de Torre

Eliomar Bertoldo
de Siqueira
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“Iso Moreira” chega ao final de 2021
como deputado mais atuante da região
O

Ildete, “Iso”, Sales, Rubens e Mônica

deputado estadual, Aloísio Moreira dos Santos
o “Iso Moreira” / União
Brasil, continua como o único representante legítimo do Nordeste
goiano na Assembleia Legislativa
do Estado de Goiás/Alego, já que
os outros dois parlamentares eleitos em 2018, Sebastião Monteiro
Guimarães Filho o “Tião Caroço”
e Paulo César Krauspenhar, “Paulo
Trabalho” se recolheram e não são
mais vistos na região, exceto em
raras exceções. “Iso”, que exerce
o seu sexto mandato consecutivo,
tem residência fixa na cidade de
Simolândia, município administrado pela segunda vez por sua
mulher, Ildete Gomes Ferreira, a
“Dona Dete”. Ele continua sendo
o deputado mais atuante e presente
da região Nordeste, apesar de ter
expandido a sua representação por
vários municípios de outras região
do Estado. Em Vila Boa, onde sem-

pre teve participação decisiva no desenvolvimento, o deputado continua
sua parceria com o prefeito Rubens
Francisco Lopes, seja na liberação
de emendas parlamentares, como
nas audiências com autoridades do
governo estadual na capital. Em
uma dessas reuniões mais recentes
com secretários e gestores de órgãos,
o deputado acompanhado da prefeita
de Simolândia e do prefeito de Vila
Boa, com sua mulher, Mônica Vieira, estiveram na Agência Goiana de
Habitação/Agehab, para audiência
com o presidente, Pedro Sales. Na
agência, acompanharam as diversas
demandas protocoladas de interesse
dos dois municípios. “Iso Moreira”
em suas redes sociais, afirma que
não existe sorte na condução de uma
mandato parlamentar e sim trabalho
e para isso, disponibiliza sua equipe
interna do gabinete número 7 da
Alego e seus auxiliares externos, no
sentido de melhorar o atendimento.

Parte da equipe do deputado na ativa

9

d perigo

Deputado “Iso Moreira” faz
requerimento de melhorias na
BR-020 no Distrito de Santa Maria
Trecho da estrada é motivo de protesto feito
por moradores e muitas reclamações diante
das mortes de pedestres

Manifestação da rodovia contra mortes no local

Manifestações promovidas
por moradores do Distrito de
Santa Maria, município de Flores
de Goiás em novembro, fechando
um trecho da BR-020, após mais
um atropelamento, chamou a atenção de autoridades da região. Na
última morte registrada no trecho
urbano da rodovia no distrito, um
homem de 24 anos morreu atropelado por um ônibus. A reação
dos moradores foi colocar fogo
em pneus e galhos de árvores
para fechar a via. O perímetro
urbano que corta a localidade não
tem sinalização e os moradores

cobram redutores de velocidade,
lombadas e iluminação neste trecho da BR. O deputado estadual
“Iso Moreira” , apesentou no dia
23 de novembro, durante sessão
híbrida da assembleia legislativa,
requerimento, solicitando a instalação de redutores de velocidade,
iluminação e sinalização no trecho
do distrito. O deputado afirma que
a rodovia mesmo sendo federal,
nada impede que esforços sejam
feitos para resolver o problema, na
tentativa de diminuir os acidentes
que ocorrem com frequência no
local.
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d previsão

Campos Belos deve cancelar eventos
públicos de réveillon e carnaval
A

Prefeito Pablo. Cancelamento

prefeitura anunciou
no início de dezembro que o prefeito
Pablo Geovanni Moreira Batista, poderá cancelar eventos
públicos, como o réveillon e
o carnaval, caso haja aumento
considerável de contaminação do
coronavírus na cidade. Grandes
eventos no país, como o réveillon
do Rio de Janeiro, em Copacabana, já foram cancelados em virtude do temor de uma nova onda
da Covid-19 com a cepa ômicron.
A secretária de Administração de
Campos Belos, Ana Paula, afirmou no dia 4 de dezembro que
recebeu pedidos de explicação
por parte do comandante da 42ª
Companhia Independente da Polícia Militar do Estado de Goiás,
major João Afonso Bérquo Neto,
que questiona a existência de
alvarás provisórios emitidos pela
prefeitura para eventos que ocorrem em locais particulares. Para
ela, um aumento de novas contaminações será muito ruim para
o município. Primeiro porque
os estabelecimentos comercias

driscos

Carnaval em GO é alvo de recomendações

O Ministério Público Federal/MPF e o Ministério Público do Estado de Goiás/
MP-GO, recomendam juntos,
que o Governo do Estado e
prefeituras elaborem planos
para o desenvolvimento de
ações, a fim de que as festividades populares de réveillon
(2021/2022) e carnaval (2022)
sejam organizadas e realizadas
observando-se a Constituição
e a legislação. As recomendações são de caráter preventivo

e têm como principal objetivo
o cumprimento, por parte do
poder público, de medidas de
segurança sanitária comprovadamente eficazes para evitar o
fortalecimento da pandemia de
Covid-19, notadamente quanto
ao aumento de casos e óbitos,
da aceleração de contágio e da
sobrecarga do sistema de saúde.
De acordo com o procurador
da República, Ailton Benedito, um dos que assinam as
recomendações, não é possível

ainda excluir a possibilidade de
recrudescimento da pandemia
nos próximos meses e durante o
ano de 2022, com um eventual
aumento de casos, inclusive
com óbitos, semelhantemente
ao que acontece nos Estados
Unidos, Reino Unido, Alemanha, Rússia, China e outros
países. Assinam as recomendações, além do procurador, os
promotores de Justiça Marcus
Antônio Ferreira Alves e Marlene Nunes Freitas Bueno.

Carnaval tradicional na mira da vigilância

e os empresários não suportariam mais qualquer tipo de

“lockdown” e depois porque os
servidores da saúde municipais

estão esgotados, extenuados e
fatigados.

davanço

Passa a funcionar em Goiás plataforma de
atendimento do registro de imóveis pela internet
Qualquer pessoa pode obter
a certidão de um imóvel de forma
eletrônica e simplificada, com rapidez e segurança, sem qualquer
custo extra. Essa possibilidade
passou a ser realidade no dia 30 de
novembro, com o lançamento do
Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado/SAEC, sob a
gestão do Operador Nacional do
Sistema de Registro Eletrônico
de Imóveis/ONR, em todos os
cartórios de registro de imóveis
do Estado de Goiás. A solenidade de lançamento aconteceu no
Salão Nobre da Presidência do
Tribunal de Justiça de Goiás, com
a presença do corregedor-geral da
Justiça de Goiás, desembargador
Nicomedes Domingos Borges, o
presidente do Tribunal de Justiça
do Estado de Goiás, desembargador Carlos Alberto França, e o
desembargador Marcelo Martins
Berthe, do Tribunal de Justiça
de São Paulo, que representou a
ministra Maria Thereza de Assis
Moura, corregedora nacional de
Justiça. A iniciativa de transferir
a gestão do Sistema de Registro
Eletrônico de Imóveis/SREI em

Presidente do TJ-GO no lançamento

Goiás, para o operador nacional
do sistema é da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de
Goiás, já que compete ao órgão
estabelecer normas técnicas
para a concreta prestação dos
serviços registrais em meios
eletrônicos, bem como editar
ou baixar atos administrativos
ou normativos necessários ao
desenvolvimento e implementação do trabalho da CGJGO e
Foro Extrajudicial. Para o juiz
Ricardo Dourado, responsável
pelo âmbito do Extrajudicial
em Goiás, a agilidade nos procedimentos, a simplificação do
atendimento aos usuários e a se-

gurança jurídica propiciado pelo
serviço, prestado de qualquer
lugar do Brasil, na via on-line,
sem qualquer custo extra aos
cidadãos, é um avanço sem precedentes. “O pioneirismo dessa
iniciativa com o uso da tecnologia e o lançamento do SAEC é
um passo muito importante na
qualidade e na celeridade dos
serviços oferecidos pelos cartórios de registro de imóveis, pois
tornam ainda mais acessíveis
procedimentos que interessam
a toda a sociedade, com simplicidade e segurança, sem gerar
nenhum ônus à população”,
enfatizou.
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d absurdo

Locutor de carro de som em Formosa diz que
vai transferir policiais que o prenderam
Preso por perturbação, embriagues e desacato, vereadores fazem “vaquinha” para arrecadar dinheiro e soltar o acusado pela Polícia Militar

Exageros e transtornos criminosos

N

o momento da
prisão, Breno
Marcelino Ferreira, conhecido por “Breno
Berlutinny”, disse aos policiais que é amigo de políticos e que por isso iria usar
sua influência para transferir
todos. Os crimes cometidos,
segundo a Policia Militar/
PM, foram os de desacato
consumado, conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão
da influência de álcool ou
de drogas e ainda tentativa
de corrupção ativa. Após a

prisão em flagrante de Breno
e a mulher Deisiane Xavier
Rodrigues, na noite de domingo, dia 28 de novembro,
um grupo de vereadores de
Formosa se uniram para fazer “vaquinha”, levantando
dinheiro para pagar a fiança e
a pensão alimentícia de uma
criança, da qual Breno é o
pai. Segundo o registro da
ocorrência, por determinação do COPOM, uma equipe
da PM, composta pelo cabo
João Luiz Pires Freire e o
soldado Luiz Gustavo Araújo Bachur de Queiroz, se des-

Veículo irregular e embriagues

locou para atender um caso
de perturbação do sossego
público na Avenida Valeriano de Castro, saída para o
Itiquira. Breno, visivelmente
bêbado, “fazia e acontecia” e
quando a polícia chegou quis
ser autoridade. Seu carro,
uma S10 Chevrolet branca,
placas GXT 3033, irregular,
com documentação atrasada
desde 2016 e sua habilitação,
apenas para moto, também
atrasada desde 2018, foi
o que os policiais encontraram. Além disso, a embriagues ficou evidente e

constatada.
“PODEROSO” - Chamado de irresponsável por
um dos policiais, foi conduzido e preso. No Hospital Regional, para onde foi
levado para realização do
exame de constatação do teor
alcoólico e corpo de delito,
segundo a polícia, Breno
causou tumulto e desordem, gritando, desacatando
a equipe e (se referindo à
todos como covardes, racistas, que forjam ocorrências,
vagabundos, e que queria
sair na “porrada” com os

Locutor ficou seis dias preso

policiais), ameaçando transferir os agentes de segurança
para outra cidade, usando
para isso a sua “influência
política”, porque “tem poder” e é amigo de políticos
da cidade. Não satisfeito
com a situação criminosa,
Breno e a mulher, tentaram
subornar os militares. Ao
conferir a situação jurídica
do acusado, já na delegacia,
a Polícia Civil/PC, descobriu
que contra Breno, constava
uma ordem de prisão, pelo
não pagamento de pensão
alimentícia a uma criança,

o que agravou a situação do
locutor. Sem condições de
pagar nem mesmo a fiança
arbitrada, ele se viu obrigado a acertar o valor total
também da pensão atrasada
para poder se livrar da cadeia. Em apoio explícito aos
crimes e desconsiderando
os trabalhos da PM e da PC
e o incomodo gerado à sociedade, alguns vereadores
formosenses se uniram para

arrecadar dinheiro, na tentativa
de resolver a situação do acusado e tirá-lo da Casa de Prisão
Provisória/CPP.

d SELVAgeRIAS

Novo caso de crueldade contra cães em
Formosa envolve dessa vez um advogado
O homem foi preso durante busca e apreensão e acusado de leviandade por Sindicato dos Delegados de Goiás
fogo e centenas de munições.
Entre as armas uma de uso
restrito, resultando na prisão
em flagrante do investigado.
Além e cometer os crimes
brutais contra os animais, o
advogado também é acusado
de ser leviano e de usar redes
sociais para ofender a honra
dos delegados de polícia,

Paulo Henrique Ferreira dos
Santos e José Antônio Machado Sena, coordenadores
da investigação. A atitude
do acusado, redeu uma nota
de repudio, emitida pelo
Sindicato dos Delegados de
Polícia do Estado de Goiás
contra Augusto e a favor dos
delegados.

RECEBIMENTO DE LICENÇA
AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO

Armamento apreendido e de responsabilidade do advogado

Augusto nega. Mas PC confirma os crimes

Depois da história de
maus tratos e extermínio
de animal, envolvendo uma
enfermeira e uma cadela em
2011, quando Camila Correia
foi filmada espancando uma
yorkshire na frente da filha,

Formosa volta ao noticiário
com a morte e decapitação
de cães. As polícias Civil
de Goiás e do Paraná, cumpriram mandados de busca
e apreensão nas residências
do acusado pela decapitação

de cinco cachorros. No caso
da enfermeira a Justiça condenou a mulher a pagar R$
20 mil de indenização por
danos morais coletivos. No
caso do homem, até agora
as consequências foram medidas judiciais com ordens
judiciais contra o advogado
Augusto Oliveira, 30 anos,
cumpridas na zona rural de
Formosa e Curitiba, capital
do Paraná. A Polícia Civil
esclarece que crimes cruéis
como estes merecem uma

pronta resposta estatal. Augusto, filho de família tradicional de Formosa, mas que
mora no Sul do país, segundo
a Polícia Civil de Goiás, arrancou as cabeças de 5 cães
de forma cruel e ao concluir
a investigação, ficou constatado que o advogado fez a
barbaridade para ameaçar a
madrasta. No cumprimento
das ordens judiciais contra
Augusto na zona rural de
Formosa e no Paraná, foram
encontradas sete armas de

JOSÉ HUMBERTO DE OLIVEIRA – CPF: 217.768.491-91
(LOTEAMENTO JARDIM PANORÂMICO – FAZENDA SÃO PEDRO), torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de Formosa-Goiás, a Licença Ambiental de Instalação
(renovação) nº: 80/11.2021, protocolo nº 2021.06.245 para a
atividade de Loteamento (Industrial e Comercial), no endereço:
BR-020, s/n KM 60 Zona Agroindustrial I – Formosa /GO.

COMUNICADO
SHIMIZU AGRO & QUIMICA torna público que recebeu
o extrato simplificado do TCA n. 21/2021 para atividade de fabricação de adubos, fertilizantes e fabricação de desinfetantes
domissanitários sito a Av. Secundária 02, s/n, Qd 01, Lt 2,25 e
26 – Distrito Agroindustrial – DAIF, Formosa/GO.
QUIRINO GERALDO MARTINS DE MELO, CPF n.º
400.112.911-68, torna público que recebeu da SEMMA Formosa - GO, a Licença de produção de carvão a partir do corte de
floresta plantada (eucalipto) e Licença de Empacotamento de
carvão para comercialização na Fazenda Santo Antônio, zona
rural de Formosa - GO.
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d diferente

Aline Campos liga seu nome a pousada
em São Jorge na Chapada dos Veadeiros

No Container teto de vidro e telescópio
Aline. Seu ônibus, acomodação

N

o dia 1º de dezembro a
modelo, atriz e empresaria, Aline Riscado,
agora Campos (ex- garota verão na
propaganda da Cerveja Itaipava),
aproveitou o clima na Chapada dos
Veadeiros. A morena decidiu abrir
um refúgio na região para hospedar
turistas que queiram visitar as be-

Conforto e exclusividade do ônibus

lezas do lugar, na pousada Refúgio
Veadeiros, Distrito de São Jorge,
município de Alto Paraiso de Goiás,
ao lado do Mirante do Por do Sol,
um dos lugares mais energéticos do
planeta. Cheio de charme o lugar
tem o diferencial de oferecer duas
opções singulares de acomodações,
com estilo e conforto o “Refúgio

Ônibus” e o “Refúgio Container”.
REFÚGIO ÔNIBUS: Todo pensado para se sentir dentro de um cenário
inédito. Ao se hospedar em um ônibus
dos anos 70, em meio ao cerrado se
vive momentos diferentes de tudo.
REFÚGIO CONTAINER:
Oferece um visual maravilhoso de dia
e a noite. Além de todas as paredes
laterais serem de vidro, também o teto
é todo de vidro, para contemplação do
céu estrelado do Centro Oeste. Um

deck mirante no segundo andar a 6
metros de altura do chão com a vista
mais incrível, uma lareira firepit e um
telescópio.

Serviço:
Refúgio Veadeiros
São Jorge/Alto Paraiso-GO
Reservas e informações
Via whats: (21) 966442882

d MÚSICA

Charles Valente faz shows pelo Nordeste goiano
São 10 shows pela região levando “Cultura na Feira” projeto do
compositor e poeta.Um dos expoentes da música popular goiana, o músico Charles Valente está com agenda
fechada para o Nordeste goiano a
partir do dia 20 de novembro, com
apresentação em várias cidades do
projeto “Cultura na Feira”. Serão
10 shows pela região, que contam a
trajetória do artista que apesar de estudar música em Brasília e construir
carreira nos grandes centros do país,
sempre foi apaixonado pela região da
qual é natural e escolheu para viver.
Como ele costuma pregar, “Não
troco meu Paranã pelo Mississipi de
ninguém”. Estão na lista de shows 10
cidades. O primeiro em Guarani de
Goiás, cidade que inspirou esse projeto. Posse, na casa do cantor a apresentação será no dia 29 de janeiro. O
artista percorrerá ainda as cidades
de Formosa, Mambaí, Simolândia,
Alvorada, Alto Paraíso, Cavalcante,
São João da Aliança e São Domin-

Cantor e músico na estrada

gos. Charles recebe o apoio da Lei
Rouanet de Incentivo à Cultura do
Governo Federal, primeiro projeto
aprovado para o Nordeste goiano,
abrindo portas para novos projetos.

