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n RETROCESSOS

Um ano sem avanços na gestão
de alguns prefeitos novatos
Com dinheiro mas sem competência administrativa, vários municípios da região
ficaram estacionados em 2021, afirma vereadores

Cristiomário. Muitos atrasos

Kleverton. Constantes ausências

Vilmar. Muita inércia

Pablo. Só frustração

Altran. Longa demora

Helder. Má assessoria

Com um ano à frente das prefeituras, prefeitos eleitos em 2020 não conseguiram impor seus nomes frente a administração e não têm marcas ou obras.
Essa é a avaliação que vereadores fazem dos prefeitos Cristiomário de Sousa/PSL (Planaltina de Goiás), Kleverton Barbosa/DEM (Teresina de Goiás),
Vilmar Costa/PSB (Cavalcante), Pablo Geovanni/PSD (Campos Belos), Altran Avelar/DEM (Flores de Goiás) e Helder Bonfim/Solidariedade (Posse).
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n DESCASO

Só problemas no trecho urbano da rodovia federal em Formosa
Obras na BR-020 que
tinham previsão de término no final de 2021, estão
paralisadas e sem previsão
de serem concluídas. Hoje
na realidade são queixas da
lentidão, falta de manutenção
e os acidentes que acontecem
diariamente.
Desvios com poeira, lama e buracos

n DEFICIÊNCIAS

Governo de Goiás demora 19
dias para tapar parcialmente
“buraco” aberto na GO-118
Presidente da Goinfra diz
que executou recuperação provisória do trecho em regime
emergencial. Já o governador
Caiado, pediu um mês para resolver o problema que surgiu no

dia 24 de dezembro e somente
no dia 19 de janeiro teve pista
parcialmente liberada para caminhões, precisando ser interditada
novamente dois dias depois. No
simples desmoronamento do
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Condições ruins em trecho movimentado

asfalto, governo mostrou lentidão e falta de capacidade em
dar resposta rápida na liberação
do tráfego de veículos pesados,
preferindo isolar várias cidades e
seus acessos à Brasília e Goiânia.

JUSTIÇA SEQUESTRA BENS DE SEIS PESSOAS
DENUNCIADAS PELO MP EM FORMOSA, POR
FRAUDE EM LICITAÇÃO DURANTE MANDATO
DO EX-PREFEITO ERNESTO ROLLER
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ENTREVISTA COM JACÓ ROTTA. PRESIDENTE DO
SINDICATO RURAL DE CABECEIRAS SOBRE A
COLHEITA DO FEIJÃO E OUTROS ASSUNTOS
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n ATUAÇÃO

Ações em janeiro mostram o ritmo da
administração em São João d´Aliança

A pista cedeu. O problema foi aumentado

Página 11

A Conferência Nacional de
Educação/CONAE 2022, realizada na câmara de vereadores
pela prefeitura, definiu as ações
na educação municipal para os
próximos dez anos. No dia 15,
com patrocínio do Ministério do
Turismo e apoio da prefeitura,
aconteceu a primeira edição do
“Cultura na Feira”, realizada
no novo Centro Cultural, na
entrada da cidade. A prefeitura
lançou também os atendimentos advocatícios, no âmbito do
direito da família.

Débora Domingues. Prefeita sem crises
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Invernada

Pessoas com idade acima de 70 anos, lembram que foi em
1978 que Formosa viveu um final e início de ano tão chuvoso
como agora. HÁ 44 ANOS NÃO SE VIA NA CIDADE UM VOLUME TÃO
GRANDE DE CHUVAS. Construtores afirmam que não se lembram,
ou nunca viram em Formosa a chuva atrapalhar e mesmo interromper obras de construção civil como dessa vez.

O prefeito de Formosa, Gustavo Marques chegou ao terceiro
ano de mandato à frente da prefeitura. No dia 1ª de janeiro de
2022, completou um ano dentro do mandato para o qual foi
reeleito em 2020. AS OPINIÕES SÃO DIVERSAS A RESPEITO DOS
RESULTADOS. Gustavo no total, deverá ficar seis anos à frente
do Executivo.

Comparação

O fato é que Gustavo tem melhor desempenho do que os
últimos prefeitos (coloque na balança Ernesto Roller e Itamar Barreto). ADMINISTRANDO PROBLEMAS HISTÓRICOS DO MUNICÍPIO o
atual prefeito só precisa se desgarrar do passado e planejar sua
administração para os próximos três anos.

Formosa deve
viver em 2022 uma
maior normalidade
na sua administração pública com o
APAZIGUAMENTO
ENTRE O PREFEITO
E O VICE-PREFEITO.
Gustavo e Samir
Issan Issa de Almeida Sahori (foto),
se acertam em prol
de uma melhor
convivência. Quem
ganha é a municipalidade.

Expectativa

O vice prefeito de Formosa, Samir Sahori/PSC, membro da
Igreja Assembleia de Deus/ Madureira, que durante programa de
rádio, foi anunciado pelo deputado federal “Glaustin da Fokus”,
como pré-candidato a deputado estadual, DEVERÁ REPENSAR
ESSA CONDIÇÃO PARA ESSE ANO. Na eleição para prefeito
em 2024, ele já é o candidato natural à sucessão de Gustavo
Marques.

Queimação

Outro político formosense que está extremamente e irreversivelmente desgastado e sem condições de se reerguer
politicamente é o ex-deputado e ex-prefeito Ernesto Roller, que
SÓ APARECE EM REDES SOCIAIS XINGANDO E ESBRAVEJANDO
CONTRA QUEM PROMOVE A JUSTIÇA. Ernesto tem sido muito infeliz
em suas decisões e declarações e mais infeliz ainda quando o
assunto é beneficiar Formosa.

Extemporâneo

Após a segunda derrota consecutiva em suas tentativas
politicas, o policial militar Hernany Bueno, desaparecido desde
2020, quando perdeu a eleição para prefeito de Formosa, deve
ressurgir nesse ano com a sua voz calma e sem convencimento.
Ele provavelmente deverá ser um dos candidatos a deputado
nas eleições de outubro. HERNANY É O FAMOSO POLÍTICO DE
TEMPORADA. Só aparece em períodos eleitorais.

Tentamentos

Formosa deverá ter alguns poucos candidatos a deputado
estadual e dificilmente algum candidato a federal. O prefeito e
seu grupo deve apresentar um ou uma postulante à assembleia.
TAMBÉM, NOMES QUE JÁ TENTARAM E PERDERAM como Caetano,
Hernany e Wenner deverão se lançar.

Paraquedas

Em Goiás são 41 deputados estaduais, 17 federais e 3 senadores. FORMOSA COM CERCA DE 74 MIL ELEITORES É UMA PRAÇA
DISPUTADA NA BUSCA DO VOTO. Candidatos e parlamentares em
campanha que nunca pisaram na cidade e no município, deverão,
a partir de junho/julho dar início à temporada de caça ao votante.

Direção

O prefeito Gustavo Marques e a primeira-dama Caroline
Marques, deverão se encaixar em novo partido que seja da base
do governador Ronaldo Caiado. CAROLINE QUE PODERÁ SER
CANDIDATA A DEPUTADA ESTADUAL, estaria melhor em uma sigla
mais leve e com necessidade de menos votos para se eleger.

Grupinho

Andorinha

Negativos

Decorrências

Trégua

Mesmice

Em Formosa, Perillo se reuniu em torno de bebidas e petiscos
para falar de política dentro do seu partido o PSDB, que no município e na região, praticamente deixou de existir. PARA MUITOS
O QUE O EX-GOVERNADOR E SUA TURMA QUEREM EM FORMOSA,
É CONTINUAR ATRAPALHANDO o seu desenvolvimento.

Em dezembro do ano passado esteve em Formosa o exgovernador Marconi Perillo, que para o município foi um dos piores
governadores da história. PERILLO, SE REUNIU EM TORNO DE
ALGUNS SUBMISSOS NA CASA DO EX-PREFEITO “NENEM ARAÚJO”.
Marconi é aquele que não repassou as verbas devidas para o setor
de saúde de Formosa, deixando inúmeras obras paradas, além
de compromissos não cumpridos nas suas gestões e de seu vice,
José Eliton, que assumiu no seu lugar.

A verdade é que a classe política de Formosa continua embaralhada e sem um rumo que beneficia a população. Enquanto
parlamentares estaduais e federais DISTRIBUEM EMENDAS EM
TODOS OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO, VISITANDO E CONHECENDO
SEUS PROBLEMAS, EM FORMOSA ISSO NÃO ACONTECE. Um dos
motivos é a dispersão dos políticos em torno de questões de interesse pessoal.

Desunião

Um das situações em que Formosa perde na política e na
sua representação, tanto em Brasília, como Goiânia é o fato de
vereadores em período eleitoral, apresentarem e pedirem votos
para candidatos sem compromisso com o município. O que se vê
são vereadores e vereadoras recebendo cachê para apoiar esse
ou aquele, que DEPOIS DE ELEITOS, DESAPARECEM DO MAPA
formosense.

Trajeto

Eleita vereadora em 2020 com 1.377 votos. A mais votada
entre os 19 eleitos a delegada de Polícia Civil, Fernanda Martins
de Lima/Solidariedade É HOJE A PARLAMENTAR FORMOSENSE DE
MAIOR OPOSIÇÃO AO PREFEITO. Pós-graduada em criminologia, a
paulista de Jales, lidera um grupo dentro da câmara denominado
“Bancada Independente”.

Desempenho

O deputado
federal José Nelto
(foto), que diz ter
adotado Formosa
vem se queimando
mais e mais no
decorrer dos dias
na região. Brigas
com vereadores
(quase no tapa)
e pessoas da comunidade. Além
de MUITA PROPAGANDA ENGANOSA
EM TORNO DE SUA
ATIVIDADE PARLAMENTAR A FAVOR
DE FORMOSA. Nelto
que tem dito que irá
transferir seu título de eleitor para Formosa, já é visto por analistas
políticos como uma pedra no sapato de quem receber o seu apoio.

“Triero”

A Defesa Civil de Formosa, vinculada à secretaria municipal de
Meio Ambiente é composta por uma equipe de uma única pessoa.
Edvaldo Alves (foto), o popular “Passarinho” É O RESPONSÁVEL
DESDE 2017 POR AÇÕES PREVENTIVAS, DE SOCORRO, ASSISTENCIAIS E RECONSTRUTIVAS, destinadas a evitar desastres ou minimizar
seus impactos, reduzir os riscos e os danos sofridos pela população
em caso de alagamentos, por exemplo.

Lacrando

Comparação entre carta do chefe da Anvisa e nota de repudio
de vereadores em Formosa, exigindo retratações. No primeiro caso
do presidente da República e no segundo do prefeito, que se tornaram sem efeito algum. PERDA DE TEMPO PARA QUEM QUER UMA
CONFISSÃO DE CULPA DE QUEM ENTENDE QUE NÃO ERROU. Exigir
que chefes de Executivo se retratem, principalmente quando essas
exigências partem de opositores e adversários é muita imaturidade.

Deficiência

Ainda reflete muito, uma das maiores perdas do município de
Formosa e da região no quesito segurança. Na administração do
então prefeito Itamar Barreto A CLASSE POLÍTICA DE FORMOSA
DEIXOU QUE O GOVERNO FEDERAL, POR MEIO DO MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA, desativasse o importante posto PRF do município.

Desprestígio

A desativação do posto da PRF em Formosa, COLOCOU A PRINCIPAL CIDADE DA REGIÃO ENTRE DOIS POSTOS DISTANTES ENTRE
SI. Um ainda no DF, ao lado do posto de combustíveis São Roque e o
outro no recém inaugurado posto da PRF na longínqua Simolândia.

Comodidade

Doar cesta básica para ex-sem-terras assentados, que receberam chácaras de graça do governo para plantar, criar e produzir
é sinal dos tempos. As chuvas desse período mostram que o assistencialismo e a falta de atividade agropecuária JOGAM POR TERRA
OS PROPÓSITOS DE SE CRIAR PROJETOS DE ASSENTAMENTOS
VIÁVEIS e produtivos.

Novamente?

Transtornos e mais transtornos para moradores e todas as
pessoas que precisam acessar a BR-020 no perímetro urbano
de Formosa. Enquanto a duplicação e construção dos viadutos
estavam em andamento o deputado FEDERAL JOSÉ NELTO NÃO SE
CANSOU DE DIZER QUE ERA O PAI DA OBRA. Agora que está parada
o deputado se isenta das responsabilidades.

Desordem

No trecho urbano da BR-020 em Formosa é só buraco, lama,
poeira e LENTIDÃO NOS 12 QUILÔMETROS, ESSA É A REALIDADE.
Caminheiros, motoristas de ambulâncias e todos os condutores de
veículos estão com dificuldades na passagem pelo local.

Contras

Assim como na política nacional, em Formosa existe a turma
do quanto pior melhor. Aqueles que torcem pelo fracasso e que
só destacam os problemas e eventuais erros. Sobre os acertos,
conquistas e trabalhos desenvolvidos passam em branco. SÃO PESSOAS CONHECIDAS, SEM DIGNIDADE, HONESTIDADE E HONRA, SE
DIZENDO SÉRIAS E COM PLATEIA. Na verdade uma simples busca
no passado de alguns já é o bastante para se ter as provas de que
são raposas vestidas de ovelhas. Perigosos e frágeis.

Lugares

Em Formosa, como era de se esperar na época das chuvas o
maior transtorno do cidadão são as ruas e avenidas. A QUANTIDADE
DE BURACO NO ASFALTO EM TODAS AS REGIÕES DA CIDADE É EXCESSIVA E ALGUNS DOS BURACOS NO CENTRO JÁ SÃO HISTÓRICOS
E REINCIDENTES HÁ ANOS. Alguns na Praça Rui Barbosa, ruas
Olímpio Jacinto, Emílio Póvoa, Visconde de Porto Seguro e outras
reaparecem a cada ano, sempre nos mesmos lugares. São os
buracos de estimação.

Falhas

No maior acidente rodoviário registrado nos últimos anos
em Formosa, na BR-020, dia 12 de janeiro desse ano, com seis
mortes, envolvendo um Chevrolet Spin e um ônibus da Transbrasil
próximo ao Distrito do Bezerra, o ÔNIBUS ESTAVA IRREGULAR COM
SUAS AUTORIZAÇÕES. Segundo a Agência Nacional de Transportes
Terrestres/ANTT o coletivo não poderia estar transportando passageiros.

Assessoria Jurídica: Leoson Carlos Rodrigues
Comercial: Josiane Barros (61) 99878-0439
Colaboradores: Evônio Madureira (61) 99825-5247
Douglas Braz Batista - Fotografia - (61) 98207 0038
Rua Crixás, nº 15, Sala 02 - Cep 73.807-120 - Centro- Formosa/GO

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

O tabelião José Túlio Valadares (foto), com um faturamento
bruto mensal em torno de R$ 1 milhão e meio em seu cartório de
registro de imóveis em Formosa, parece obcecado em ser síndico
no condomínio onde mora. ESSA OBSESSÃO JÁ FEZ COM QUE
ELE PERDESSE POR DUAS VEZES A ELEIÇÃO NO SANTA FELICIDADE e da última vez, de forma quase humilhante, quando sua
chapa conquistou apenas 19 votos. Acostumado a exigir, cobrar e
conduzir procedimentos dentro do seu cartório o rapaz ainda não
entendeu que carisma e boas relações são tudo dentro de um
processo sucessório.

Projeto

Entre os poucos nomes lembrados em Formosa, para encabeçar uma disputa ao cargo de deputado estadual em outubro
desse ano, está o de Marco Aurélio Basso de Matos Azevedo,
ex-presidente da Subseção da OAB local. Com três mandatos à
frente da importante entidade classista, Marco, APESAR DE NÃO
COGITAR A POSSIBILIDADE DE UMA CANDIDATURA, VEM SENDO
INCENTIVADO.

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

O primeiro ano de gestão de alguns prefeitos
da região praticamente passou em branco
Não faltou dinheiro para as prefeituras. Faltou competência para alguns, afirmam vereadores de vários municípios do Nordeste goiano

U

Prefeito Cristiomário. Planaltina

Prefeito Kleverton,” Mano”. Teresina

m ano após tomar
posse nas prefeituras, alguns prefeitos do Nordeste goiano, eleitos
em 2020, não conseguiram
impor seus nomes frente a administração e não têm marcas
ou obras. Na região, outros
prefeitos, também eleitos pela
primeira vez, vêm conseguindo
deslanchar suas administrações.
A pandemia da Covid-19 não
pode ser usada como desculpa
para justificar os erros e a falta

de desenvolvimento, uma vez
que a mesma situação é enfrentada por administradores com
bom desempenho. Para alguns
o argumento é o de que se trata
de pouco tempo de gestão, e
para outros as tarefas do dia-a-dia e os afazeres corriqueiros
de qualquer prefeitura, foram
suficientes para justificar o
desempenho do ano passado
e seus salários. Para quem conhece a fundo a região, e seus
municípios o ano de 2021, para

Prefeito Vilmar “Kalunga”. Cavalcante

muitos administradores foi
marcado pela inoperância e falta
de capacidade de resolver os
problemas, para os quais foram
eleitos. A população de cidades
como Planaltina, por exemplo,
que elegeu um delegado de polícia na esperança de ver tempos
melhores, no final de um ano
está frustrada com o trabalho
do prefeito e sua equipe.
SITUAÇÕES - Moradores
de Teresina, zonas urbana e rural, se sentem traídos pela pro-

n ASCENÇÃO

Câmara de Formosa é
presidida por Roberta Brito

Prefeito Pablo. Campos Belos

paganda enganosa, feita durante
a campanha e diante dos resultados alcançados pela administração no final do ano passado. Na
vizinha Cavalcante, município
acima da média na região,
dotado de receita superior, por
conta do ICMS gerado por usina
hidrelétrica, turismo e outras
fontes o prefeito, um ex-líder
de associação, não conseguiu
demonstrar desprendimento e
nem competência. Em Campos
Belos, outro delegado de polícia

Prefeito Altran. Flores

assumiu a prefeitura em janeiro
de 2021. A decepção e frustação
com o chefe do Executivo é tão
grande que faz com que as pessoas cometem as diferenças e a
falta de compromisso do atual
prefeito com o município. Em
Flores de Goiás, com seus muitos assentamentos e problemas
históricos, acumulados por uma
série de administrações fracas o
prefeito conquistou a antipatia
da população de forma rápida,
uma vez que no decorrer de uma

Prefeito Helder. Posse

ano, não conseguiu deslanchar
e nem resolver as necessidades.
Em Posse o problema é emblemático, ao suceder um prefeito
considerado ruim o atual, que é
médico, continua perdido e sem
rumo, como se fosse o primeiro
mês de trabalho. No balaço
geral dessas administrações o
resultado é que a maioria dos
moradores carentes, comerciantes, funcionários públicos e
população em geral, não estão
satisfeitos com seus prefeitos.

n DESEMPENHO

Genedir Ribas assessora
deputado federal em questões
do agronegócio e estradas

Mesa dos trabalhos para 2022

A Câmara Municipal de
Formosa, com seus 15 vereadores e 4 vereadoras é
presidida em 2022 pela vereadora Roberta Brito Schwerz
Funghetto/PP. A mesa diretora
dos trabalhos legislativos do
município também é composta
por Marcos Goulart de Araújo/
PP, vice-presidente; Cátia Rodrigues Silva/PSD, primeira
secretária; Filipe Vilarins Lacerda/PTB, segundo secretário
e Clésio Gomes Santana/Soli-

dariedade, terceiro secretário.
Com uma orçamento em torno
de R$ 800 mil por mês a nova
presidente tem entre os seus
desafios o de resgatar a credibilidade da câmara perante a
população, depois que nos últimos anos, praticamente todos
os ex-presidentes se tornaram
réus ou estão sob investigação
do Ministério Público por improbidades e outros crimes.
Roberta, que exerce o segundo
mandato de vereadora, reeleita

em 2020 com 957 votos, é a
segunda mulher a ocupar o
cargo de presidente na história
do Legislativo formosense. A
primeira mulher na presidência
foi Mariete Faleiro em 1998.
A atual presidente no discurso
de posse, citou a evolução da
representatividade feminina
na política local e se comprometeu em desenvolver uma
gestão com a participação de
todos os vereadores em prol
da população.

Genedir e “Zé Mário”. Parceria

O e x - v e r e a d o r, e x -presidente do Legislativo e
primeiro suplente do PP na
Câmara de Formosa, Genedir
Ribas é um dos responsáveis pelo bom desempenho
do trabalho parlamentar do
deputado federal por Goiás,
José Mário Schreiner/DEM,
representante do agronegócio
no Congresso Nacional. “Zé
Mário”, atual presidente da
Federação da Agricultura e
Pecuária de Goiás/Faeg, se
transformou em 2021 no parlamentar goiano com uma das
maiores relações de requerimentos, solicitações e ofícios
Clésio, Cátia, Roberta, Marcos e Filipe. Vereadores

expedidos e protocolados, no
sentindo de viabilizar benefícios em rodovias estaduais.
Na região, atendendo solicitação do assessor Genedir e
da classe política de Cabeceiras, o parlamentar conseguiu
finalmente junto a Agência
Goiana de Infraestrutura e
Transportes/Goinfra, acelerar
e concluir o longo processo
político administrativo de
pavimentação da necessária
e urgente rodovia GO-591,
ligando Cabeceiras a Unaí,
uma rota de escoamento da
produção agropecuária que
ainda causa problemas e

prejuízos na região. A interferência de “Zé Mário”, está
sendo decisiva para que o
Governo de Goiás resolva
esse assunto. O processo de
pavimentação da GO-591
está na fase de licitação para
contratação da empresa que
fará a obra, prevista para ter
início até julho. Na lista de
atendimentos do deputado
nas questões rodoviárias do
Estado estão a GO-180 em
Jataí, restauração da GO-184
em Aporé. Melhoria de trechos nas GOs 180, 178 e 467
em Jataí, estratégicas para o
desenvolvimento do Estado.
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d REPRESENTAÇÃO

Eleição de síndica no Santa Felicidade em Formosa
dá nova vitória para a empresária Angelita
Duas mulheres vencem disputa nas duas eleições de maior repercussão realizadas no final do ano passado na região

D

uas eleições movimentaram o final de 2021 em
Formosa. A escolha da mesa
diretora na câmara de vereadores, com a vitória de Roberta Brito Schwerz Funghetto,
como presidente do Legislativo
municipal e a eleição para a
definição da administradora do
Condomínio Residencial Santa
Felicidade. Cerca de 190 condôminos votaram em dezembro, com a maioria reelegendo
a síndica, empresária Angelita
Rosso Giuliani, para mais dois
anos à frente do mais estruturado e valorizado condomínio
urbano da região. Pela segunda vez consecutiva, Angelita
disputa e vence as eleições
internas do residencial com o
cartorário José Túlio Valadares
Reis Júnior, que nesta segunda
eleição, com relação a 2019,
conseguiu um número ainda

menor de votos. As eleições de
síndica, realizadas no Santa Felicidade, chama a atenção por
ser o local de Formosa onde residem pessoas representativas
de praticamente todos os segmentos sociais e profissionais
da região. São empresários,
produtores rurais, políticos,
profissionais liberais, juízes de
Direito, promotores de Justiça,
entre outros, que convivem em
um local, segundo a sindica
Angelita, pensado e realizado
para funcionar bem. Além de
Angelita, síndica, também
foram eleitas para o conselho
consultivo, Jânia Stroschon,
Mirian Muhi e Paula Trindade.
Na apuração final dos votos
o resultado foi de 160 votos
para a chapa 1 (Angelita) e 19
votos para a chapa 2 (Túlio),
composta ainda pelo juiz Fernando Samuel, Rodrigo Aprá e
Eduardo Baron.

d AÇÕES

Tradição se repetiu
no final de 2021
com empresários
doando cestas de
Natal em Formosa

Capitão Pacheco. Trabalho social

A inciativa acontece desde 2018 e no final do ano passado
mais de 1300 cestas foram novamente entregues para crianças e
adultos. Dezembro foi mais um mês com os problemas e incertezas
desse período de pandemia. Muitas famílias formosenses estão em
situação difícil e a maioria sem perspectivas financeiras e vivendo
dentro de um desamparo social, que atinge várias camadas da população. Em Formosa o número de doadores e de pessoas dispostas
a ajudar nas carências de quem passa dificuldades já foi maior e
mais atuante. Segundo o policial militar da reserva, capitão Pacheco o que parece é que as pessoas estão com medo de manterem
contato por conta dos riscos de contágio do coronavírus. Pacheco
foi um dos coordenadores junto à Polícia Militar na distribuição
de cestas de Natal no final de 2021, dentro da parceria entre a PM
e os empresários Angelita Giuliani e D`Artagnan Costamilan, que
entendem que a participação da instituição é importante e prática,
uma vez que policiais têm acesso a todos os locais da cidade.
Foram cestas compostas de brinquedos para meninos e meninas,
com panetone, caixa de chocolates e vários outros itens, além de
produtos de higiene.

Angelita. Reeleita síndica

d DETERMINAÇÃO

OAB de Formosa com nova diretoria dá início
aos trabalhos de representação dos advogados
O início de gestão do presidente Edimar Amorim à frente
da Ordem dos Advogados do
Brasil/OAB - Subseção de
Formosa, está sendo de ajustes,
adequações e trabalho. A nova
diretoria que assumiu no dia 1ª
de janeiro para um mandato de
três anos, também é composta
pela vice-presidente, Lívia
Ledo; Eduardo Augusto, secretário geral; Leoson Carlos,
tesoureiro e Maria Helena, secretária geral adjunta. Segundo
Edimar, todos os advogados,
membros da diretoria, são
experientes e estão determinados a cumprirem as promessas
feitas no período de campanha.
No dia 13, parte da diretoria
formosense, participou em
Goiânia da cerimônia de posse do advogado Rafael Lara
Martins na OAB - Seção Goiás
e se tornou o 27º presidente a
dirigir a entidade em seus 91
anos de história, e o primeiro
dirigente oriundo da área tra-

balhista. Na solenidade, que
contou com a participação de
representantes dos três poderes estaduais, também foram
empossados quatro diretores,
88 novos conselheiros seccionais, titulares e suplentes; além
da nova diretoria da Caixa de
Assistência dos Advogados de
Goiás/Casag. A sintonia histórica existente entre a subseção
de Formosa e a seccional de
Goiás, para Edimar Amorim e
Leoson Carlos, que estiveram
na posse de Lara, continua
sendo o principal fator para o
bom desempenho das atividades classistas e profissionais
dos advogados na região e no
Estado. Em seu discurso, o
novo presidente da OAB-GO
anunciou projetos de sua gestão, voltado ao empreendedorismo e às condições de acesso
e permanência no mercado de
trabalho para os profissionais
em início de carreira e para a
advocacia sênior.

d RELAÇÕES

Diretoria da OAB visita
prefeito Gustavo Marques

Diretoria no gabinete do prefeito. Amistosidade

Equipes da PM nas entregas das cestas

Crianças presenteadas nos bairros

Túlio. Tentativas

O prefeito de Formosa,
Gustavo Marques de Oliveira e
o procurador geral do município, Ítalo José Barbosa Xavier,
receberam na tarde de quinta-feira, dia 20 de janeiro a visita
no gabinete da nova diretoria
da Subseção de Formosa da Ordem dos Advogados do Brasil/
OAB. O presidente da entidade,
Edimar Amorim, acompanhado
pela vice-presidente, Lívia
Ledo; Eduardo Augusto, secretário geral; Leoson Carlos,
tesoureiro e Maria Helena,
secretária geral adjunta, fizeram uma reunião amistosa e de
cortesia ao chefe do Executivo

municipal e aproveitaram para
apresentar reivindicações do
interesse da classe advocatícia
formosense. Nas solicitações
protocoladas a melhoria nas
instalações físicas de trabalho
para os procuradores do município; indicação de advogados
inscritos nos quadros da OAB/
GO, para participarem dos
conselhos municipais e ainda a
regulamentação da distribuição
dos honorários sucumbenciais
aos advogados públicos de
Formosa. Gustavo agradeceu a
diretoria e se prontificou a analisar e atender de forma rápida as
demandas dos advogados.

Leoson, Maria Helena, Rafael Lara e Edimar
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d APROXIMAÇÃO

Segunda edição do “Social no seu Bairro” idealizado
por Caroline Marques repete a abrangência do primeiro

L

ançado pela prefeitura, através da
secretaria de Desenvolvimento Social em novembro
do ano passado o programa
“Social no seu Bairro”, idealizado e conduzido pela secretária
Caroline Cichetti Marques, tem
o objetivo de levar serviços que
a Prefeitura de Formosa disponibiliza até as pessoas, esclarece
Caroline. A primeira edição
do programa, realizado nos
bairros Jardim Planalto e Bela
Vista, mostrou a importância do
evento e nesse ano, em janeiro,
os atendimento aconteceram
no Village e Parque São Francisco, nas imediações da Lagoa
Feia. O programa leva para os
moradores de bairros, vários
serviços da prefeitura e nessa
segunda edição foram ofertadas
aplicações de vacinas contra
Covid-19 e Influenza; inscrições
para benefícios da Organização
das Voluntárias de Goiás/OVG;
orientações médicas, odontológicas e nutricionais; atendimento psicológico; atendimento do
Sebrae e outras atividades.

Projeto tem ajudado as pessoas

Caroline. Idealizadora das ações

Primeira-dama e prefeito. Atendimentos

Moradores nas imediações da Lagoa Feia. Benefícios

d RECUPERAÇÃO

Operação tapa buraco nas ruas

Rede Estadual de
Hemocentros alerta
para níveis críticos
no estoque de
sangue em Goiás

Recuperação de trechos atingidos

Homens e máquinas nas ruas

Após o período prologado
de chuvas e diante da qualidade
do asfalto existente na maioria
das ruas e avenidas do município, a Prefeitura de Formosa,
através da secretaria de Obras
está realizando a operação tapa
buracos. Com a estiagem provisória no grande volume de agua
registrado nos últimos 30 dias,
as equipes estão espalhadas
pelo centro e bairros realizando a recuperação e fazendo a
manutenção com tapa-buracos,
além do nivelamento e aplicação de micro revestimento, nos

d NECESSIDADE

locais prejudicados. O objetivo,
segundo o secretário Elmon
Abadio de Oliveira é diminuir
os danos sofridos pelo asfalto
com o tráfego de veículos e
acúmulo de águas pluviais sobre
as ruas e melhorar as condições
de tráfego. Ele lembra que todo
o trabalho está sendo executado
por homens e máquinas da prefeitura. Já o prefeito Gustavo
Marques, afirma que “Estamos
realizando a operação tapa buracos nos pontos mais críticos
e continuaremos nas ruas que
necessitem dos serviços. O

Revestimento em vários locais

objetivo é deixar todas as ruas
da cidade em condições seguras

para o trânsito de veículos e
pedestres”.

d AQUISIÇÃO

Frota da prefeitura é melhorada e ampliada
A Prefeitura de Formosa
segue aumentando sua frota,
com a aquisição de veículos
zero quilômetro com recursos
próprios do município. Segundo
o prefeito Gustavo Marques de
Oliveira, todos os carros adquiridos são do ano, de vários
modelos e para serem utilizados
no trabalho em inúmeras áreas
da administração. Na última
aquisição, um Fiat Mobi, foi
entregue na secretaria de Agricultura, para melhorar o atendimento das ações e também o

Prefeito Gustavo entrega mais um carro

transporte de produtos e fiscalização do Serviço de Inspeção
Municipal/SIM, entre outras
necessidades. Desde 2019 a
prefeitura vem melhorando e
aumentando a frota com camionetes e outros veículos leves e
pesados, motocicletas e máquinas diversas. Todos os setores
da administração municipal,
incluindo conselhos tutelares e
outros já foram beneficiados e
passaram a proporcionar maior
suporte, melhorando os serviços
prestados à população.

Bolsas preciosas

A Rede Estadual de Hemocentros – Rede Hemo, registrou no mês de janeiro um déficit de 41% em seu estoque de
sangue e hemocomponentes. Nesse mesmo período, em 2021,
o déficit era de 22%. Segundo a diretora técnica da unidade,
Ana Cristina Novais, diante do aumento de casos de covid-19
e influenza, muitos doadores frequentes deixaram de ir ao
Hemocentro neste período de férias, enquanto a demanda por
sangue aumentou. “O número de doadores voluntários caiu
e estamos com a coleta abaixo do ideal, por isso, pedimos a
toda população que está em boas condições de saúde que vá
até uma das nossas unidades e nos ajude a continuar salvando vidas”, reforça Ana Cristina. Para reverter este quadro, a
equipe de captação vem intensificando as ações em busca de
doadores voluntários.
DOADORES - Para fazer uma doação de sangue é necessário estar saudável, ter peso acima de 50 kg, apresentar
documento com foto válido em todo o território nacional e
idade entre 16 e 69 anos, sendo que antes de completar 18
anos é necessária uma autorização dos pais ou responsáveis.
Quem tomou a vacina da febre amarela deve aguardar 30 dias
para fazer uma doação. Já para vacina contra gripe, o prazo
é de 48 horas. No caso da vacina contra o novo coronavírus
é preciso esperar 48 horas após a dose de Coronavac, e sete
dias após a aplicação das demais. Pessoas que tiveram contato
com pacientes infectados ou com suspeita de covid-19, devem
ficar 14 dias sem poder doar. Já para quem foi considerado
caso suspeito ou confirmado, o prazo de inaptidão é de 30
dias após a remissão dos sintomas.

SERVIÇO:
Unidade de Coleta de Formosa
(Hospital Estadual)
Telefones: (61) 3642-3418 / 3707
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d ENTREVISTA

d AJUSTE

COM O PRESIDENTE DO SINDICATO
RURAL DE CABECEIRAS, JACÓ ISIDORO
ROTTA, SOBRE O INÍCIO DA COLHEITA E
A PRODUÇÃO DE FEIJÃO NO MUNICÍPIO,
QUE AO LONGO DOS ANOS SE
TRANSFORMOU EM UM DOS MAIORES
PRODUTORES DESSA LEGUMINOSA
NO ESTADO. O BRASIL SE DESTACA
NESSA CULTURA E HOJE É O MAIOR
PRODUTOR E CONSUMIDOR MUNDIAL
DE FEIJÃO, PRINCIPAL
FONTE DE PROTEÍNA NA DIETA DA
POPULAÇÃO BRASILEIRA

T

Jacó. Presidente do sindicato

RIBUNA NEWS Qual a realidade da
cultura do feijão no
município de Cabeceiras?
JACÓ ROTTA - Atualmente
a cultura do feijão sequeiro e irrigado ocupa uma área de mais ou
menos 15% das áreas cultivadas em
Cabeceiras. O feijão hoje é uma cultura importante na rentabilidade do
produtor, uma cultura rápida. Com
isso ele consegue plantar o milho
safrinha mais cedo, diminuindo os
riscos climáticos.
TRIBUNA NEWS - Com
relação aos anos anteriores, quais
os avanços na produção desse
grão no município e região? Qual
a estimativa de produtividade
nesse ano?
JACÓ ROTTA – Em referência a este ano da safra 2021/2022,
devido ao alto custo de produção
e preços não muito rentáveis, a
área de feijão foi reduzida em
torno de 30% em relação ao ano
de 2020/2021. A produtividade
média está em torno de 35 sacas

por hectare.
TRIBUNA NEWS - Qual a
área estimada do plantio de feijão
em Cabeceiras, e quais as variedades mais plantadas?
JACÓ ROTTA - Nesse ano
2021/2022 a área estimada de feijão
ficou em torno de 3.200 hectares
em comparação aos anos anteriores
foi bem menos devido aos custos
e preço baixo. As variedades mais
plantadas são o feijão carioca, que
é a cultivar mais comercializada no
Brasil. Mas tem outras cultivares
que estão sendo plantadas para
exportação. Uma delas é o feijão
rajado, que além de garantir um
preço melhor, não perde qualidade
para os demais. Hoje os países que
mais importam são China, Índia
e Emirados Árabes. Um mercado
promissor.
TRIBUNA NEWS - Como
está a estrutura logística do município, como estradas etc. E o
papel desempenhado pelo Poder
Público de Cabeceiras para o

incremento do agronegócio?
JACÓ ROTTA – Em relação à
logística e estrada etc, está a desejar.
Precisamos de estradas e boas pontes
para o escoamento da produção. Isso
é fundamental para o desenvolvimento de Cabeceiras, um município
onde a agricultura e a pecuária são
pujantes. Uma rodovia importante
que liga Goiás com Minas Gerais a
rodovia estadual GO-591, que ainda
não tem asfalto é uma das prioridades de Cabeceiras. Mas no final
do ano passado, graças ao trabalho
do deputado federal José Mário
Schreiner, presidente da Faeg, junto
a Goinfra, conseguiu-se a licitação
dessa obra. Agora vamos aguardar
o início da pavimentação.
TRIBUNA NEWS - Quais
as estratégias do sindicato para
dinamizar essa produção nas
próximas safras? E de que forma
a entidade pode colaborar com os
produtores?
JACÓ ROTTA - O Sindicato
Rural de Cabeceiras atua na estratégia de defender o produtor, para que
ele possa trabalhar tranquilo. Exemplo estratégico disso foi a redução
no imposto cobrado sobre o feijão
“PROTEGE”, que era de 15% sobre
a saca. Conseguimos baixar essa taxação para 1%, graças à intervenção
junto aos órgãos estaduais, com auxílio importantíssimo da FAEG. Essa
foi uma conquista importante para o
produtor. Outra medida foi a renovação do decreto 100/97 com o Estado,
para redução da alíquota referente ao
milho, sorgo etc, que havia vencido.
Essa renovação junto à secretária
estadual da Fazenda foi uma luta
acirrada. Temos ainda a segurança
rural, que está sempre atuante. Em
parceria com o Senar Goiás, temos
cursos profissionalizantes em todas
as áreas do nosso seguimento.

d DÚVIDAS

Inauguração de nova linha da Enel
ainda não resolve os constantes
apagões em Formosa e região

Autoridades na inauguração da nova linha

A Enel Distribuição Goiás
inaugurou em dezembro a nova
linha de distribuição de alta tensão
- Brasília Leste - Itiquira, segundo
a empresa, para atender Formosa
e parte do Nordeste goiano. O
investimento anunciado na rede,
considerada a obra mais importante
entregue pela companhia desde
que chegou a Goiás, foi de R$ 40
milhões e se tornou nas palavras dos
representantes um divisor de águas
para a realidade do fornecimento de
energia elétrica em 24 municípios
da região. Ao todo, 163 mil clientes
seriam beneficiados diretamente
pela linha, com melhoria da qualidade da energia, estabilidade dos
níveis de tensão, suplência em casos
de falhas e aumento da oferta de
energia disponível. A inauguração
na Subestação Itiquira, em Formosa, contou com a presença do

diretor de alta tensão da Enel Brasil,
Fernando Andrade, do presidente
da Enel Goiás, José Nunes e do
diretor de infraestrutura e redes da
Enel Goiás, José Luís Salas. O governador Ronaldo Caiado também
participou, além de prefeitos.
PROBLEMAS - Com 56 quilômetros de extensão, a nova linha
conecta a subestação Brasília Leste,
no Distrito Federal, à Subestação
Itiquira, de onde parte a alimentação
para diversas outras subestações da
companhia. Pouco mais de um mês
após a inauguração e do anúncio
das melhorias, a população de Formosa e cidades como Posse, São
Domingos, Divinópolis de Goiás,
Alvorada do Norte, Simolândia e
várias outras, ainda não contam
com o efeito desejado e continuam convivendo com prologadas
interrupções no fornecimento. Em

cidades importantes como Posse, o
mês de janeiro foi marcado com até
14 horas sem energia em um único
dia. Em outras a interrupção chega
a 12 horas seguidas e acontecem
também na zona rural. Em Formosa
os constantes apagões ainda persistem e tudo isso, segundo moradores,
sem uma explicação da empresa
e diante do aumento crescente do
valor cobrado. A linha inaugurada,
atende os 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 Joao D´Aliança, Simolândia, Sítio D´Abadia, Teresina
de Goiás e Vila Boa.

Ações do MP-GO por meio da 6ª Promotoria
de Justiça geram impactos positivos nas
sociedades de Formosa e Cabeceiras
Nos anos de 2020/2021 a 6ª Promotoria de Justiça de Formosa, curadoria do cidadão (saúde, idosos, pessoas
com deficiência, e direitos fundamentais
remanescentes) e do patrimônio público, realizou diversas ações importantes,
com resultados concretos na melhoria
dos serviços públicos em Formosa e
Cabeceiras:
1) Garantia de médico ortopedista
24 horas, 7 dias por semana no Hospital
Estadual de Formosa
2) Garantia de contratação de
médico especialista para a realização
de exames com o aparelho de vídeo
endoscopia flexível na UBS 15, em
Formosa, com previsão para início dos
exames em janeiro de 2022.
3) Ação civil pública para exigir
que o IMED, responsável pela gestão
do Hospital Estadual de Formosa e
Estado de Goiás garantam a efetiva utilização do aparelho mamógrafo digital,
comprado pelo município de Formosa e
cedido ao hospital. (autos nº 558702865.2021.8.09.0044)
4) Mandado de segurança para
a garantia de suplemento alimentar
(leite) para todos os pacientes que
dele necessitem, pelo município de
Formosa, tendo sido deferida a liminar,
cumprida pela Secretaria Municipal
de Saúde (autos judiciais nº 524247858.2021.8.09.0044)
5) Ação Civil Pública para exigir
que o IMED, responsável pela gestão do
Hospital Estadual de Formosa e Estado
de Goiás adquiram aparelho tomógrafo
para uso no hospital (foi contratada
clínica em Formosa para a realização
de tomografias, o que diminuiu os problemas causados pelo deslocamento de
pacientes até hospital em Luziânia, para
a realização de tomografias, em março
de 2021, porém há a necessidade de
que seja adquirido e instalado aparelho
tomógrafo nas dependências do Hospital de Formosa) (autos judiciais nº
5377961-60.2021.8.09.0044, ainda não
tendo sido analisado o pedido liminar)
6) Ação Civil Pública em face do
município de Formosa, para obrigá-lo a obedecer a todas as normas
relativas à transparência em seu sítio
eletrônico, tendo sido deferida parcialmente a liminar (autos judiciais nº
5377992.17.2020.8.09.0044)
7) Ação Civil Pública em face do
município de Formosa, para obrigá-lo
a nomear aprovados para o cargo de
guarda municipal, em concurso público
realizado em 2014, tendo sido homologado acordo judicial, para nomeação
dos aprovados dentro do número de
vagas (34), até o efetivo preenchimento de 34 vagas (ação judicial nº
5382412.65.2020.8.09.0044)
8) Ação Civil Pública em face do
SEANEF e do Estado de Goiás, para
obrigar a clínica de hemodiálise a regularizar todas as não conformidades sanitárias constatadas a partir de requisição
de fiscalização por parte do Ministério
Público, tendo sido deferida a liminar,

com a determinação também de realização de fiscalização a cada dois meses
por parte do Estado de Goiás (autos judiciais nº 5407692.38.2020.8.09.0044)
9) Ação Civil Pública em face da
Câmara Municipal de Formosa, para
obrigá-la a paralisar o pagamento de
gratificações indevidas a agentes públicos, tendo sido cumprida a obrigação
espontaneamente (autos judiciais nº
5417081-47.2020.8.09.0044)
10) Ação Civil Pública em face do
município de Formosa, para suspender a
realização de shows no Carnaval 2020,
porém foi indeferida a liminar, estando
em apuração eventual superfaturamento
dos referidos shows (autos judiciais nº
5087521.36)
11) Ação Civil Pública em face
do município de Formosa e da empresa Portal do Sol, para a suspensão
do serviço público de cremação de
corpos, tendo em vista a ausência de
legislação que normatize o referido
serviço, porém foi indeferida a liminar
e a antecipação de tutela recursal em
agravo de instrumento interposto pelo
Ministério Público (autos judiciais nº
5555631.22.2020.8.09.0044)
12) Ação Civil Pública em face do
município de Formosa, com pedido liminar de suspensão do Pregão 46/2020,
pois tratava de kit de medicamentos e
suplementos sem comprovada eficácia
na prevenção e tratamento contra
covid-19, no que entende o Ministério
Público ser desperdício de dinheiro público e gera falsa sensação de proteção à
saúde, agravando os problemas de saúde
pública relacionados à pandemia, tendo
sido deferida a liminar, posteriormente
revogada pelo TJGO (autos judiciais nº
5504384.2.2020.8.09.0044)
13) Mandado de Segurança impetrado em face do responsável pelo
SEANEF (clínica de hemodiálise de
Formosa), para obrigá-lo a garantir
sessões de hemodiálise de 4 horas,
médicos as nefrologistas, enfermeiros
especialistas em nefrologia, técnicos
de enfermagem na quantidade determinada nas normas sanitárias, tendo sido
deferida a liminar (autos judiciais nº
5594227-41.2021.8.09.0044)
14) Ação Civil Pública em face
do município de Formosa, para obrigá-lo a reformar os equipamentos da
praça do Bairro Jardim das Américas, tendo sido proferida sentença
de procedência do pedido, da qual o
município apelou, estando o processo
aguardando julgamento do recurso de
apelação pelo TJGO (autos judiciais nº
5192333.32.2020.8.09.0044)
15) Ação Civil Pública em face
do município de Formosa, para obrigá-lo a realizar as obras e equipamentos
necessários às medidas preventivas de
combate a incêndio de pânico no Centro
Comercial Ibrahim Jorge, tendo sido
indeferido o pedido liminar e a antecipação de tutela recursal no agravo de
instrumento interposto pelo Ministério
Público, que requereu o julgamento
antecipado da lide (autos judiciais nº

Andrea Barcelos. Titular
da 6ª promotoria
5191984.29.2020.8.09.0044)
16) Ação Civil Pública em face do
Centro de Reintegração Deus
Proverá, com pedido liminar de
interdição do local, tendo em vista a
constatação de diversas e graves irregularidades sanitárias, bem como da
realização de internações involuntárias,
em contrariedade às normas aplicáveis
às comunidades terapêuticas, tendo sido
deferido o pedido liminar (autos judiciais nº 5084620-95.2020.8.09.0044);
17) Diversas recomendações
expedidas para os municípios de Formosa e Cabeceiras, para que adotassem
medidas preventivas de controle da
disseminação da covid-19, bem como
para a vacinação da população
18) Dezenas de mandados de
segurança para garantia de vagas em
UTI, realização de exames e cirurgias,
bem como garantia de medicamentos
19) Diversas ações visando a
condenação de agentes públicos e
beneficiários por atos de improbidade
administrativa em tese praticados
20) Recomendações, reuniões e
acompanhamento da questão relativa à
retomada e regularização do transporte
coletivo público urbano em Formosa
21) Acompanhamento e fiscalização da conclusão de várias obras públicas, tais como: ciclovias das Avenidas
Cristalina e Califórnia em Formosa
(concluídas); construção do CAPS
AD III em Formosa (concluída, com
serviço em funcionamento); construção
de ponte sobre o Rio Paranã, GO-458
(concluída pela empresa contratada
pela GOINFRA, em 01.07.2021);
obra da Policlínica Regional Unidade
Formosa (a Secretaria de Estado da
Saúde informou que está com 97% de
execução, com previsão de inauguração
em dezembro de 2021), construção de
três creches modelo Pro-infância em
Formosa, no Jardim das Américas,
Parque Laguna e Distrito do Bezerra
22) Várias ações em defesa das
pessoas idosas, especialmente de acolhimento institucional de pessoas idosas
em situação de risco
23) Centenas de atendimentos
nas diversas áreas de atribuição da 6ª
Promotoria de Justiça de Formosa,
por diversos meios, presencial, sítio
eletrônico do MPGO (MP Cidadão),
whatsapp, telefone.

d ESPERA

Na região cerca de 85
projetos ainda dependem da
disponibilização de energia

Condomínios residenciais, com
apartamentos vendidos, estrutura
de lazer e segurança sem energia
elétrica. Essa ainda é a realidade de
alguns empreendimentos em Formosa, que dependem de energização da
Enel Distribuição Goiás e da linha
inaugurada em dezembro do ano
passado. Diretores de empresas que
investem em Formosa como a 7LM
Empreendimentos Imobiliários, contam que a falta de disponibilidade de
carga elétrica, além de prejudicar a
entrega das obras concluídas ou em
andamento, barra o desenvolvimento
e o lançamento de novos projetos.
Aproximadamente 85 empreendimentos no Nordeste de Goiás ainda
dependem da liberação de energia
prometida pela Enel. Entre esses
clientes, estão escolas estaduais, uma
policlínica estadual, uma faculdade,
novos loteamentos e expansão de
outros já iniciados, condomínios
residenciais, armazéns para secagem

de grãos, indústrias, comércios,
granjas de aves e sistemas de irrigação. A informação da Enel é de que
somando a potência de todos esses
pedidos, são cerca de 42 MVA de
demanda reprimida.
CLIENTES – Grupos empresariais como a Charrua, produtor e
comercializador de grãos, com 30
anos de atuação, iniciou na produção
agrícola em 2000, com a primeira
safra na Fazenda Santa Maria, em
Flores de Goiás. “Plantamos no
formato sequeiro, sem irrigação,
por algumas safras e em 2008 iniciamos os primeiros estudos para
a instalação de pivôs de irrigação
na fazenda. Fizemos levantamentos
topográficos, análises ambientais e
de oferta de energia, mas não havia
carga disponível, então deixamos o
projeto na gaveta”, conta Joel André
Pes, sócio proprietário do grupo. Em
2012, o grupo decidiu retomar o
projeto de irrigação. Deram entrada

Energia ainda é aguardada na zona rural

nas licenças ambientais, finalizaram
os estudos e viabilizaram recursos.
Já em 2015, todas as licenças necessárias foram concedidas e o projeto
estava pronto para começar. Contudo, novamente não havia oferta de
energia disponível e o projeto foi
paralisado. Em 2019 a Enel anunciou que a energia chegaria e a partir
daí, diz Joel, foi dado novamente
início ao projeto com construção de
barragem e compra de equipamentos
e instalação. Ao todo, a Fazenda
Santa Maria contará com 33 pivôs
elétricos, que vão irrigar uma área
de 2.670 hectares, que representa
65% da área total da fazenda. Para
se ter uma ideia, um hectare irrigado
produz, em média 90 sacas de soja.
Já um hectare no sequeiro, produz
de 68 a 70 sacas. Com a disponibilidade de energia um aumento em
média de 20 sacas de produção por
hectare, sem precisar aumentar a
área de plantio.
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d APURAÇÃO

José Gouvêa ex-prefeito de Posse tem todas as
contas aprovadas pelo TCM-GO no final de 2021
Tribunal emite certidão a favor do ex-gestor que
administrou o município de 2013 a 2016

O

gabinete do conselheiro, Joaquim Alves de
Castro Neto, presidente do
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás/
TCM-GO, emitiu no final do
ano passado a certidão de
número 842/2021 a favor do
ex-prefeito José Gouvêa de
Araújo/MDB, que entre os
anos de 2013 e 2016, administrou o município de Posse.
No documento assinado por
Joaquim de Castro, consta
que as contas do exercício
financeiro dos quatro anos
da gestão de Gouvêa foram
apreciadas pelo tribunal de

ano a ano e que os balanços
gerais foram todos aprovados pelo plenário do tribunal.
Na certidão, ainda consta
que as informações para
a apreciação e aprovação

das contas do ex-prefeito,
foram expedidas pela superintendência de secretaria do
TCM-GO e que podem ser
consultadas e acompanhadas
no site www.tcmgo.tc.br.

d NECESSIDADE

Goinfra informa que
asfalto da GO-591
de Cabeceiras a
Unaí começa a ser
construído no primeiro
“Iso Moreira” destina milhões de reais em emendas
próprias na região e firma parcerias com senadores e semestre de 2022
José Gouvêa. Contas acertadas

d ATUAÇÃO

deputados federais na viabilização de novos recursos

Deputado da região

O deputado estadual
Aloísio Moreira dos Santos/
DEM, conhecido no Estado
por “Iso Moreira”, ex-prefeito de Simolândia e eleito
deputado por seis mandatos consecutivos, continua
sendo no Nordeste goiano
o parlamentar mais presen-

Senador e “Iso”. Visitas

te e com o maior volume
de emendas parlamentares
destinadas aos municípios.
Em suas redes sociais, ‘Iso”
divulga que no período de
janeiro de 2019 a janeiro
de 2022, foram destinados
mais de R$ 17 milhões às
cidades, por meio de prefei-

turas e lideranças políticas.
São investimentos destinados à saúde e utilizados na
aquisição de ambulâncias,
veículos diversos, compra
de equipamentos e custeio
das unidades hospitalares.
Além do trabalho de destinar emendas, o deputado

d REALIDADE

Formosa também sofre com
chuvas e alagamentos

Apesar de não possuir
nenhum rio com grande volume de água no seu perímetro urbano e de ser uma
cidade praticamente plana,
Formosa tem sofrido com
os problemas causados pelo
excesso de chuva ao longo
dos anos. Vários bairros são
atingidos pelo grande volume
das enxurradas, causando
prejuízos em muitas casas e
gerando transtornos e riscos
para muitas famílias. Segundo o responsável pela Defesa
Civil do município, Edvaldo
Alves de Sousa, dezembro de
2021 e janeiro de 2022, foram
marcados com problemas
enfrentados por pessoas de
praticamente toda a cidade,
com destaque para alguns
lugares que passaram por situações difíceis. Locais como as
avenidas Valeriano de Castro,
Anhanguera e Brasília tiveram
pontos de alagamento com as
fortes chuvas. Nos bairros
Vila Verde, Bela Vista, Dom
Bosco e todos os outros que
possuem relevo mais baixo
também tiveram problemas.
A prefeitura com sua estrutura
de máquinas e mão de obra

Bairros mais baixos atingidos

Casas invadidas pela lama

realizou serviços e mantém
vistoria nos locais afetados e
nas casas atingidas. Medidas
paliativas foram realizadas,
que segundo o representante
da Defesa Civil do município,
impediram novos problemas.
As chuvas de final e início de

ano, abriram buracos e causaram riscos e transtornos em
vários setores, centro e zona
rural. Apesar dos problemas
registrados em dezembro e
início de janeiro a prefeitura
não chegou a decretar estado
de calamidade pública.

é o anfitrião na região de
vários deputados federais e
senadores, mantendo parcerias e indicando ao lado
de prefeitos e vereadores
as demandas e necessidades, que são incorporadas às
prioridades e compromissos
desses parlamentares. Os
resultados alcançados por
“Iso Moreira” são positivos
e a consequência do trabalho
é o reconhecimento do eleitor
e os votos nas suas reeleições.
AGENDA - Uma das parcerias atuais é com o senador
Vanderlan Vieira Cardoso/
PSD, que nos primeiros dias
de janeiro desse ano, resultou em visitas a Simolândia,
Flores de Goiás, Alvorada do
Norte, Buritinópolis, Mambaí
e Guarani de Goiás. Em todos esses municípios, foram
entregues benefícios à população como equipamentos
agrícolas; caminhão pipa; pá
carregadeira; retroescavadeira
e motoniveladora. Também
participou dessas visitas o
superintendente da Companhia de Desenvolvimento dos
Vales do São Francisco e do
Parnaíba / Codevasf, Abelardo Vaz. Todos os benefícios
entregues foram frutos de
emendas parlamentares do
senador Vanderlan Cardoso
e da nossa parceria, esclarece
o deputado. “Foram aproximadamente R$ 10 milhões
em maquinários entregues no
Nordeste goiano neste início
de ano. .

Obra faz parte das prioridades do
governo estadual para esse ano,
informa assessoria de Pedro Sales

Asfalto na 591. Obra mais aguardada da região

A obra mais aguardada pela população de Cabeceiras,
Formosa e por todas as pessoas que precisam se deslocar
das regiões do Entorno Norte de Brasília e Nordeste goiano
para a cidade mineira de Unaí é a pavimentação asfáltica
da rodovia GO-591, em percurso de aproximadamente 15
quilômetros na divisa de Goiás com Minas Gerais. O prefeito de Cabeceiras, Everton Francisco de Matos o “Tuta”,
que desde 2017, quando assumiu seu primeiro mandato é a
pessoa que mais se empenha para que a obra seja realizada,
durante o ano de 2021, somou forças com o vice-prefeito,
Manoel Teixeira e todos os vereadores da base, junto ao
Governo do Estado, com apoio de deputados estaduais e
federais, para que finalmente o “asfalto dessa estrada saia
do papel”. Na segunda quinzena de janeiro desse ano, a
reportagem do Jornal Tribuna News, procurou a assessoria de comunicação do presidente da Agência Goiana de
Infraestrutura e Transportes/Goinfra, Pedro Sales, para
que fossem atualizadas todas as informações a respeito
da obra. A resposta da agência é a de que esse trecho da
GO-591, faz parte das obras prioritárias da Goinfra e está
sendo concluído o processo de licitação. Além disso a assessoria de Sales, informa que as obras terão início ainda
no primeiro semestre de 2022, ou seja, até julho.
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d ACOLHIMENTO

Prefeitura de são João d´Aliança começa
ano com atendimentos na zona rural

Débora e Robson Pereira. Incra

O

primeiro mês do
ano no município,
foi marcando com
a administração da prefeita
Débora Domingues Carvalhêdo
Barros, cumprindo agenda com
comunidades rurais na busca
de soluções para as questões do
campo. A prefeita e parte de sua
equipe de trabalho, estiveram
na região do Distrito do Forte,
Serra Bonita e nos projetos de
assentamentos Benemilson,
Vida Nova e Barra, entregando
cestas básicas, gás e brinquedos
para as famílias. Segundo Débora, essas visitas são importantes,
tanto para a prefeitura, como
para as pessoas residentes nestes

locais. O Poder Público precisa
ir até as comunidades, afirma.
Nestes cinco locais, paralelo à
entrega dos benefícios, foram
feitos levantamentos das principais necessidades das pessoas, nesse momento, quando
um número muito grande de
famílias ainda sofrem com os
estragos causados pela chuva.
Também na zona rural, Débora
Domingues, acompanhada pelo
superintendente regional do
Incra para o Distrito Federal
e Entorno, Robson Pereira da
Silva, participou do lançamento do processo de vistoria no
Projeto de Assentamento Mingau, preparando a titulação e

No assentamento. Reta final para títulos definitivos de propriedade

Comunidades atendidas em momento difícil

regularização dos assentados,
uma das etapas finais para a
entrega dos títulos definitivos
de terra das propriedades para

seus donos. Robson, destacou
que o empenho da prefeita e de
seus secretários, além do trabalho dos vereadores, está sendo

Assistência social funciona na zona rural

muito importante para que o
Incra resolva de vez esse assunto
no Mingau. O superintendente
falou ainda que com os títulos de

terra definitivos, os proprietários
poderão investir com segurança
em suas propriedades e melhorar
a qualidade da vida de todos.

d DESEMPENHO

Três ações no mês de janeiro em São João d´Aliança
mostram o desprendimento da administração
SERVIÇO:

CREAS / São João d`Aliança
Rua 15 de Novembro
Bairro Monte das Oliveiras
Telefone (62) 98597-7321

Evento educacional histórico

A Conferência Nacional
de Educação/CONAE 2022,
realizada na segunda quinzena
do mês na câmara de vereadores
pela prefeitura, através da secretaria municipal de Educação,
com participação da prefeita
Débora Domingues Carvalhêdo
Barros, secretário Ronan Vieira
da Costa, professores da rede de
ensino e todos os segmentos da
educação, foi um marco para o
futuro do município. O objetivo
do evento, segundo a prefeita e
secretário, foi montar o plano
municipal de educação para os
próximos dez anos, com estratégias e metas, que segundo a prefeita, precisam ser alcançadas.
De forma democrática a conferência foi aberta e articulada
com a sociedade para que todos
participassem do desenvolvi-

Prefeita dá as boas vindas

Grupos culturais e população. Espaços

Tradições valorizadas

mento da educação nacional,
destacou Ronan. No dia 15,
com patrocínio do Governo Federal, através do Ministério do
Turismo e apoio da prefeitura,
aconteceu a primeira edição do
“Cultura na Feira”, realizada no
novo Centro Cultural, antigo
Centro de Tradições Gaúchas.
No roteiro da feira, artesanatos,

brinquedos para as crianças
e shows de artistas regionais,
como Charles Valente, Adriano
Lins, grupo de catira e o sulista,
representante da grande colônia, Luiz Masarro, com poemas
gaúchos. No campo dos benefícios sociais a prefeitura lançou
no início do ano, por meio da
secretaria de Assistência Social

os atendimentos profissionais
na área de advocacia, no âmbito
do direito da família. A prefeita
e a secretária Lilian Ferreira
Graças Santos, informam que
os serviços estão disponíveis
e que os interessados devem
procurar o Centro de Referência
Especializado de Assistência
Social.

d EXEMPLO

Prefeita acompanha o filho que
recebe vacina contra Covid

Em meio aos questionamentos sobre a vacinação contra Covid-19 de crianças de
5 a 11 anos, procedimento autorizado e avalizado pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária/ Anvisa ainda em dezembro do ano passado a prefeita de São João d´Aliança,
Débora Domingues dá o exemplo. A prefeitura, por meio da secretaria de Saúde iniciou a
vacinação voltada para o público infantil no dia 18 de janeiro. Andreia Abbes, secretária
municipal, explica que somente crianças acompanhadas dos pais podem vacinar em intervalos de 15 dias após tomar qualquer outra vacina. Ela explica também que crianças de 05
a 11 anos de idade com deficiências permanentes ou comorbidades, só poderão vacinar
mediante apresentação de relatório médico. No município, desde o início da pandemia,
segundo boletim da Covid, divulgado no dia 21 de janeiro, estão registrados 912 casos
da doença, com 875 curados, oito em isolamento social e ainda 29 óbitos. A prefeita ao
mostrar a importância da vacina e a necessidade de diminuir os casos em todas as faixa
etárias, mostrou em suas redes sociais o filho de 11 anos, Eloi Davi, tomando a primeira
dose da Pfizer. Débora afirma acreditar em Deus e na ciência e que tem plena convicção
de que só com responsabilidade social o Brasil vai conseguir vencer esse momento difícil.

Eloi Davi. 11 anos. Vacinado

25 de Janeiro/25 de Fevereiro de 2022 n

9

d TRABALHO

Alvorada inicia ano novo
com empregos e benefícios
Novas vagas, títulos definitivos de terra e estrutura para a zona
rural foram as conquistas de janeiro

O

Comunidade é beneficiada com títulos

início de ano em
Alvorada do Norte
foi marcado com o
surgimento de novos empregos
no poder público municipal,
com a publicação de edital
pela prefeitura de processo
seletivo simplificado para o
preenchimentos de 84 vagas
para contratação imediata e
129 para o cadastro de reserva.
As inscrições dos interessados

aconteceram no período de 19
a 21 de janeiro. Além disso a
prefeita Iolanda Holiceni Moreira dos Santos, entregou para
famílias assentadas do Projeto
de Assentamento Alvorada 01,
47 títulos de propriedade rural
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária/
INCRA. Segundo “Dona Idália”, presidente da associação e
representante dos assentados,

Audiência com o senador e reivindicações

Assentados com mais segurança

trata-se de uma conquista muito
importante para os produtores
rurais. Ela destaca que os proprietários que sempre sonharam
com esse momento, poderão
agora, investir em suas propriedades, ampliando e melhorando
cada dia mais, fazendo com
que a sua família tenha mais
dignidade. Além da prefeita,
participaram do evento o vice-prefeito Valdivino Pereira dos

Santos; Robson Pereira da
Silva, superintendente regional
do Incra para o Distrito Federal
e Entorno; deputado estadual
“Iso Moreira”; ex-prefeito de
Alvorada, Alessandro Moreira;
presidente da câmara, Weliton
Luiz do Amaral; vereadores Júlio Cézar Pereira da Conceição
e Claudio Roberto dos Santos,
presidente da Câmara de Simolândia; secretários do muni-

Vanderlan. Atendimentos no município

Prefeita na entrega dos documentos

Serviços da prefeitura nos assentamentos

cípio e membros da comunidade. Ainda em janeiro de 2022
a prefeita Iolanda solicitou, por
meio de oficio protocolado ao
senador Vanderlan Cardoso,
uma patrulha agrícola mecanizada. Em audiência com o senador a prefeita e o deputado “Iso
Moreira” foram atendidos com
o compromisso de Vanderlan de
entregar nos próximos meses o
benefício. Segundo Iolanda, a

patrulha agrícola mecanizada
será composta por um trator de
pneus 4x4 com grade aradora e
niveladora, arado, roçadeira e
outros implementos. “Esse maquinário, fortalece ainda mais
o apoio da prefeitura com os
pequenos produtores rurais de
Alvorada do Norte. A atenção
com os produtores gera emprego e renda para o município”,
afirma a prefeita.

Assinatura de emendas recebidas

d TRABALHO

Comemoração de aniversário em Simolândia passa por
novos veículos e construção de mais um colégio

Prefeitura, câmara de vereadores e população comemoraram os 34 anos de criação do município com obras e benefícios.
Uma vasta programação
marcou as comemorações no
aniversário de emancipação
político administrativa de
Simolândia, comemorado no
dia 14 de janeiro. Em seu
segundo mandato à frente do
Executivo a prefeita Ildete
Gomes Ferreira/DEM, ao lado
do marido, deputado estadual
“Iso Moreira” /DEM e do
vice-prefeito Cleiton Farias de
Oliveira/PP, promoveu vários
eventos com missa, culto, lançamentos de obras, benefícios
e entrega de veículos. Segundo

a prefeita, um dos pontos mais
positivos do momento vivido
por Simolândia é a harmonia
existente entre as autoridades
municipais com o Governo do
Estado e seus representantes,
situação que tem rendido resultados e avanços. Na programação desse ano, fizeram
parte a entrega de veículos
adquiridos através de emenda
parlamentar para utilização
na área da Saúde. Dois Grand
Siena, um Renault kwid, uma
van Mercedes Benz e uma
ambulância semi-UTI, todos

zero quilometro e adquiridos
por meio de emenda de autoria de “Iso Moreira”. Com
a presença de autoridades,
convidados e população a
prefeita também inaugurou e
entregou a reforma geral do
Centro Popular de Abastecimento e Lazer/CEPAL, uma
área coberta para realização
de múltiplos eventos, que estava degradado e abandonado.
Além da importante obra, a
prefeita e o deputado assinaram ordem de serviço para a
construção do novo Colégio

Padrão Século XXI. “Essa
nova estrutura educacional
receberá investimentos de R$
3,4 milhões em uma escola
totalmente nova, climatizada
e com instalações estruturadas
para elevar o nível educacional
do município”. Ildete Gomes,
explicou que o novo colégio
é fruto da parceria com o
governador Ronaldo Caiado
e a secretária de Educação do
Estado, Fátima Gavioli. Para a
realização dessa obra, já estão
definidos os engenheiros e a
empresa construtora

Prefeita “Dona Dete”. Trabalho

Evento programados no aniversário

“Iso Moreira”, prefeita e o vice Cleiton Farias

Deputado reinaugura obra que inaugurou quando prefeito

Máquinas importantes na frota da prefeitura

Veículos novos e trabalhando

Van. Fruto de emenda
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d NECESSIDADES

Governo Federal reconhece “situação de
emergência” em 12 municípios do Nordeste goiano

Em Flores mais uma calamidade

O

governo do presidente Jair Messias
Bolsonaro/PL, reconheceu no dia 20 de janeiro,
por meio de portaria do Ministério do Desenvolvimento
Regional/MDR, através da Se-

cretaria Nacional de Proteção
e Defesa Civil, 12 municípios
da região como “em situação
de emergência”, provocada recentemente pelas fortes
chuvas. Campos Belos, Alto
Paraíso de Goiás, Cavalcante,

Em Cavalcante situação ainda não é boa

Colinas do Sul, Divinópolis
de Goiás, Flores de Goiás,
Guarani de Goiás, Iaciara,
Monte Alegre de Goiás, São
Domingos, São João d´Aliança
e Teresina de Goiás, já podem
solicitar recursos do MDR

para ações voltadas ao socorro,
assistência e restabelecimento
de serviços essenciais, e de
reconstrução de infraestrutura
danificada pelos desastres.
Com base nas informações
enviadas pelas prefeituras, por

meio do Sistema Integrado de
Informações sobre Desastres,
a equipe técnica da Defesa
Civil Nacional avalia as metas
e os valores solicitados. Com a
aprovação, é publicada portaria no Diário Oficial da União

com a especificação do valor
a ser liberado. A decretação é
a maneira do Poder Executivo
federal apoiar os Estados e
municípios em situação de
emergência ou calamidade
pública.

d INVESTIGAÇÃO

Fraudes em Formosa faz Justiça decretar sequestro de bens

Promotor Douglas Chegury

Denúncia oferecida pelo
Ministério Público de Goiás/

MP-GO, por intermédio da 3ª
Promotoria de Justiça de For-

mosa, contra sete pessoas por
fraude a licitações foi recebida

pela Justiça. Foram denunciados
Aline Aparecida da Silva, Aécio
José Fernandes, Vanessa Maris
Araújo Fernandes, André Luiz
Gontijo de Souza, Valter Von
Muller, Emílio José Taveira e
Célio Monteiro Guimarães. Na
decisão, foi decretado o sequestro de bens, no valor total de
R$ 816,6 mil, de seis dos sete
réus. De acordo com a denúncia, oferecida pelo promotor
de Justiça Douglas Chegury,
no primeiro semestre de 2017,
início do mandato do então prefeito Ernesto Roller, os sete “se
uniram para fraudar a licitação
realizada sob a modalidade de
Pregão Presencial, que teve como
objeto a contratação de veículos
para a prestação de serviços na
prefeitura. A denúncia detalha
que Aline, então pregoeira-chefe,
produziu todos os documentos
da licitação, desde as propostas
até os atos de declaração, todos
em data anterior à realização do
pregão, estabelecendo quais seriam os vencedores e os valores

Comando da PM goiana
afasta envolvidos em
operação que resultou nos
4 mortos em Colinas do Sul

d OCORRÊNCIA

A Polícia Militar/PM de Goiás anunciou o afastamento dos seis
policiais envolvidos na operação com quatro civis mortos em uma
chácara no município de Colinas do Sul, no Nordeste goiano, na
quinta-feira, dia 20 de janeiro. Segundo informações, um inquérito
foi aberto para investigar o caso e apurar as responsabilidades.
Moradores do Povoado de São Jorge em Alto Paraíso de Goiás,
denunciam em redes sociais e por meio de manifestação realizada
no domingo, dia 23, que os quatro mortos em uma plantação de
maconha não tiveram direito a defesa e chamam a ação da polícia de
“chacina”. Uma perícia preliminar apontou que foram disparados
cerca de 58 tiros de fuzil e pistolas. A PM informou que a ação
ocorreu depois de uma denúncia anônima e que a equipe teriam
sido recebida a tiros. Além dos quatro mortos, três pessoas teriam
fugido do local. No sítio, segundo os policiais afastados, foram
encontrados pés de maconha e armas. A Polícia Civil de Goiás
informou que nenhum dos quatro homens mortos tinham antecedentes criminais. Morreram na ação, Salviano Souza Conceição,
63 anos; Ozanir Batista da Silva, 46; Antônio da Cunha dos Santos,
35 e Alan Pereira Soares, de 27 anos.

REQUERIMENTO DE LICENÇA
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Gabriel Cenci, Agricultor, RG Nº 1994454 – SSP/DF – CPF Nº:
895.601.671-20, torna público que requereu junto ao Consórcio
Intermunicipal de Saneamento Básico e Ambiental do Nordeste
Goiano, Licença ambiental Simplificada, para a instalação de sistema de armazenagem e beneficiamento de grãos, no município de
São João d’Aliança. Foi determinado estudo de impacto ambiental.
Manifestação em São Jorge

que seriam pagos a cada um
dos contratados previamente
definidos. Além disso, de acordo
com o relatado, os vencedores
do pregão, embora tenham recebido integralmente os valores
contratados, não prestaram os
serviços correspondentes. Houve apenas a execução parcial,
mas com recebimento integral.
Uma das empresas, narra a peça
acusatória, a AJ Transportadora
e Construtora Eireli, registrada
em nome de Aécio José Fernandes, não prestou o serviço
contratado. A empresa foi criada
semanas antes da licitação fraudada e pertencia, na realidade, a
Vanessa Maris e André Gontijo.
PROVAS – O MP descobriu que a AJ Transportadora
foi estruturada exclusivamente
para participar das licitações,

mantendo ocultos os sócios de
fato. O Justiça apontou que o
promotor conseguiu comprovar
a ocorrência do crime ao decretar a indisponibilidade dos bens
e a quebra dos sigilos bancário
e fiscal de todos os réus. O
juiz Eduardo de Agostinho
Ricco afirmou que a denúncia
oferecida pelo MP provou a
materialidade do crime e apresentou fortes indícios de que
os denunciados se beneficiaram
de procedimentos fraudulentos
realizados de janeiro de 2017 a
agosto de 2019. O sequestro de
bens: R$ 225 mil de Andressa
Maris Fernandes, André Gontijo
Araújo e Aécio Fernandes. R$
23.200,00 de Emílio Taveira.
R$ 91.200,00 de Valter Von
Muller e R$ 27.200,00 de Célio
Monteiro.
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d ABSURDO

Governo de Goiás demora 19 dias para tapar
parcialmente “buraco” aberto na GO-118
Presidente da Goinfra diz que executou recuperação provisória do trecho em regime emergencial. Governador Caiado
pediu um mês para resolver o problema que surgiu no dia 24 de dezembro e somente no dia 19 de janeiro teve pista
parcialmente liberada para caminhões, precisando ser interditada novamente dois dias depois

A

propaganda enganosa apesentada
pelo Governo de
Goiás, por meio da Agência
Goiana de Infraestrutura e
Transportes/Goinfra, dizia que
os serviços executados na GO118, após o trecho entre Alto
Paraíso de Goiás e Teresina de
Goiás se romper com as chuvas
constantes, eram em regime
de plantão. O presidente da
agência, Pedro Sales, afirmou
por diversas vezes que o órgão
anteciparia em 10 dias a normalização da pista, o que também
não aconteceu. O Governo do
Estado, que havia pedido prazo
de um mês para resolver a situação, afirmou por meio de Pedro

Sales que anteciparia a solução.
O presidente da Goinfra afirmou ainda, que estaria sensível
à situação do Nordeste goiano,
e “agindo com rapidez para
liberar a passagem das carretas
para o reabastecimento dos municípios afetados”. Ele chegou a
dizer que em tempo recorde, as
equipes técnicas conseguiriam
permitir a passagem dos veículos pesados no trecho em obras,
que fica a 20 quilômetros de Teresina. Sales disse ainda que o
órgão que preside, responsável
por esse tipo de serviço dentro
do governo, estaria agindo com
todas as forças e com todas as
equipes de plantão.
VERDADES - A incompe-

tência do governo e da Goinfra
neste caso, se mostrou mesmo
quando as autoridades apresentaram como única opção para
quem precisasse se dirigir até
Teresina, Cavalcante e todas
as cidades do Nordeste goiano,
além das cidades do Tocantins,
a estrada de terra, entre Colinas
do Sul e Cavalcante, uma rodovia em péssimas condições, que
mesmo em tempos de seca é de
acesso muito difícil por conta
do relevo acidentado e condições de tráfego. Muitas pessoas
que se aventuraram e seguiram
as orientações do governo e
passaram pela estrada, com
cerca de 120 quilômetros, esburacada e sem pavimentação,

tiveram graves problemas como
atoleiros e riscos de ribanceiras.
DEMORA - O dia da
queda da barreira na GO-118 e
sua interdição total aconteceu
na semana do Natal, dia 24 de
dezembro e apenas no dia 6 de
janeiro o governo conseguiu
liberar de forma improvisada e
parcial o tráfego para veículos
pequenos. Para veículos pesados a liberação só aconteceu
no dia 12 de janeiro, precisando ser interditada novamente
após um acidente envolvendo
um caminhão carregado. Os
prejuízos para empresários,
produtores rurais, pessoas em
viagem e empresas de ônibus
foram grandes.

d DEFICIÊNCIAS
Autoridades no local não trouxe solução rápida

Cratera se abre na GO-118
entre Alto Paraíso e Teresina
Governo de Goiás mostra lentidão e falta de capacidade para dar resposta
rápida na liberação do tráfego de veículos pesados, preferindo isolar várias
cidades e seus acessos à Brasília e Goiânia

Desvio apresentado com riscos e transtornos

Em dezembro, dia 24, pista cedeu

Na GO-118 prejuízos e demoras

Uma erosão, no KM 222
da GO-118, entre Alto Paraíso
de Goiás e Teresina de Goiás,
engoliu um carro que tentou
passar pelo local na noite de
sexta-feira, dia 24 de dezembro
do ano passado. Segundo informações, cinco pessoas estavam
no veículo, mas ninguém se
feriu. Para muitos moradores
e usuários da rodovia, foi uma
surpresa o anúncio do governo
estadual de interditar a via e
isolar várias cidades além do
trecho interditado. Apenas no

dia 12 de janeiro, 19 dias após
a interdição a Agência Goiana
de Infraestrutura e Transportes/
Goinfra, conseguiu liberar o
trânsito para veículos pesados
no sistema siga e pare, com
velocidade controlada e sob
supervisão do Comando de
Policiamento Rodoviário
INEFICIÊNCIA - Menos

Em janeiro, 19, apenas um desvio

de 48 horas após a liberação
parcial o trecho da rodovia
precisou ser interditado novamente, após um caminhão
desgovernado provocar um acidente no local onde a cratera se
abriu devido às fortes chuvas.
Segundo informações o acesso
ineficaz, má sinalização e imprudência do condutor, fizeram

o caminhão tombar, após bater
em vários veículos e nas pedras
utilizadas na recuperação da
via. O acidente aconteceu dois
dias após a Goinfra concluir
parte da obra de reestruturação
do trecho da pista e liberar o
tráfego para todos os veículos.
A pista voltou a ser interditada
com o acidente.

d SITUAÇÃO

Mais de 50% dos caminhoneiros em
Goiás estão fora das estradas por
casos de Covid e alta do diesel

Muitos caminhoneiros de Goiás seguem parados

Afastamentos por Covid-19
ou gripes, as más condições
das estradas e o alto custo do
transporte rodoviário já tiraram
quase 50% dos caminhoneiros
das estradas. A Confederação
Nacional dos Trabalhadores em
Transporte Terrestre e em Logística/CNTTT, estima que 30% dos
empregados no setor já tenham
sido afastados por conta de síndromes gripais no primeiro mês
do ano. O Sindicato dos Transportadores Autônomos de Carga
de Goiás/Sinditac, estima que
mais de 50% dos caminhoneiros
já tenham parado os caminhões,
o que pode gerar até risco de fu-

turo desabastecimento de alguns
produtos. “Os afastamentos por
Covid ocorrem em todas as atividades e conosco não é diferente.
Tem muita gente doente”, diz o
presidente do Sinditac, Vantuir
José Rodrigues. Ele lembra que
os caminhoneiros geralmente

têm a imunidade mais baixa, pois
não se alimentam e nem dormem
direito. “Já perdemos muitos
companheiros para este doença,
que não quiseram parar de trabalhar, mesmo doentes, para não
perderem serviço e renda”, ressalta. Vantuir estima que metade
dos cerca de 49 mil profissionais
no Estado não estejam rodando
por problemas de doença e pelo
alto custo atual do transporte de
cargas. “Pode começar a faltar
produtos no País, pois nossa base
do transporte de mercadorias é
basicamente rodoviária”, alerta.
Além da alta dos combustíveis,
o custo dos fretes também foi
elevado pelas péssimas condições
de muitas rodovias após o período
chuvoso, que provocam avarias
nos caminhões.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
Fábio Zanchett, CPF nº 476. 708.511-04, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Formosa-Goiás,
a Licença Ambiental de Funcionamento nº 01/01.2022, protocolo
nº 2021.05.217, para confinamento de gado bovino na Fazenda
Bandeirinhas, situada no município de Formosa, Estado de Goiás.
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d DESCASO

Problemas só aumentaram com obras de
duplicação da BR-020 em Formosa

Serviço que tinha previsão de término no
final de 2021 está paralisado. Hoje são
queixas e acidentes diários

A

s obras de duplicação na Rodovia Federal BR-020 no trecho urbano
de Formosa, de solução quando foi iniciada há cerca de dois anos,
passou a gerar transtornos. O Governo Federal, por meio do Ministério da Infraestrutura e através do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes/DNIT, responsáveis pelas obras das intercessões, viadutos, trincheiras
e vias marginais, praticamente paralisou o serviço no segundo semestre de 2021,
deixando como opção de tráfego os desvios tortuosos ao longo de quase 10 quilômetros. Por se tratar de obra federal, o deputado federal José Nelto/Podemos,
que tomou para si a responsabilidade do andamento da duplicação, não esclarece
o que de fato está acontecendo e quais os reais motivos da paralização. Em suas
redes sociais e através de mensagens o parlamentar informa que o trabalho não
está parado e que homens continuam nas obras. Na verdade, nos canteiros de
obras dos viadutos não se vê mais a movimentação de trabalhadores. O que era
para melhorar a trafegabilidade e segurança dos usuários da rodovia, facilitando

o tráfego, acabou se transformando em dificuldades e riscos. Os desvios abertos
estão sem manutenção e com as fortes chuvas, foram abertas crateras no percursos,
por onde diariamente transita um grande número de veículos leves e pesados.
Por outro lado as informações não oficiais, dão conta de que um dos motivos
da paralização das obras é a falta de pagamento para a empresa contratada. A
verdade, se aguarda um posicionamento definitivo tanto do DNIT, como do
deputado, que durante todo o ano passado usou de forma política a necessária
obra para Formosa e região.

Tráfego complicado no trecho

