
Mesmo com Enel afirman-
do que nova rede inaugurada 
seria a solução, os problemas 
persistem. A inauguração em 
16 de dezembro do ano pas-
sado da Linha de Distribuição 
de Alta Tensão/LDAT Brasília 
Leste-Itiquira na prática não 
surtiu os efeitos esperados para 
o consumidor. Apagões e a falta 
de disponibilidade da energia 
para empreendimentos como 
condomínios residenciais, ar-
mazéns para secagem de grãos, 
indústrias, comércios, etc con-
tinuam.  A realidade segundo a 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica/Aneel, ainda faz com 
que a Enel Distribuição Goiás, 
esteja entre as quatro piores em-
presas de fornecimento elétrico 
do Brasil.  

Estrutura médica hospitalar se transforma e coloca Formosa como centro regional de saúde. Primeiro a estruturação do hospital estadual com leitos de UTI e a realização inédita de cirurgias 
complexas e agora o funcionamento de uma nova unidade hospitalar. Inaugurada no dia 8 de março a Policlínica Estadual da Região do Entorno – Formosa, foi iniciada em 2014 e sua obra logo depois 
paralisada. A nova unidade, passa a ser referência para diagnóstico com 26 consultórios e atendimentos em 20 especialidades médicas. O investimento anunciado pela secretária estadual de Saúde, foi 
de aproximadamente R$ 40 milhões na estrutura predial e funcional. 
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Policlínica de formosa 
inaugurada e atendendo região 

Crimes contra crianças e adolescentes só 
aumentam sem fiscalização e punições 

Prefeito de Monte
Alegre recupera

patrimônio delapidado
do município 

Continuam as deficiências no 
fornecimento de eletricidade na região 

n trabalho

Expectativas paras 2022 são melhores diante da regularização 
de pendencias e formação de parcerias. O prefeito de Monte Ale-
gre de Goiás, Felipi de Sousa Campos/ União Brasil, enfrentou 
no ano passado graves problemas causados por administrações 
anteriores. Em 2021 a prefeitura viveu momentos difíceis, sem 
recursos financeiros e estruturais, inclusive com sua frota de 
veículos sem manutenção, peças e abandonada por não ter con-
dições de uso. Página 0 6
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n Providências

Um dos problemas en-
frentados pela população é a   
venda de álcool e cigarro para 
crianças e adolescentes. Sem 
campanhas educativas, fiscali-

zações e punições, comercian-
tes continuam vendendo esses 
produtos e praticando crimes.  
Na região e no restante do 
Estado de Goiás a situação 

é a mesma, o que chamou a 
atenção de autoridades ligadas 
ao Ministério Público e Poder 
Judiciário. 
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Unidade de saúde é uma das quatro no Estado em funcionamento. Na região, Posse e Formosa

Medidas começam a ser tomadas 
para combater a situação

Prefeito Felipi. Resgatando a administração pública do município

Estação Itiquira. Centro de distribuição energética para a região   
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Mesmice 
Nesse período pré-eleitoral em Formosa, município que até ja-

neiro desse ano, contava com 72.133 eleitores, os pré-candidatos 
a deputados federal e estadual começam a se movimentar. Com 
pouquíssimas exceções, os nomes são os mesmos de eleições 
anteriores. 

Mulheres 
Em 2022, diante da escassez de pessoas dispostas a se 

candidatar em Formosa, nomes como o da secretária de De-
senvolvimento Social, a gaúcha, Caroline Marques, mulher do 
atual prefeito Gustavo Marques, e possivelmente da vereadora e 
delegada a paulista, Fernanda Lima, surgem como novas opções. 

Carreira 

Formosenses como o funcionário da Saneago, Luiz Humberto 
Gonçalves o “Betinho” (foto), que nas eleições de 2010, como 
candidato a deputado estadual pelo PTB, chegou a receber 16.580 
votos no total, dos quais, 6.587 obtidos em Formosa, sumiram do 
mapa político. 

Abandono 
“Betinho” que durante anos, exerceu em Goiânia cargos na 

diretoria da Saneago e chegou a ser suplente de deputado, as-
sumiria o mandato. Mas renunciou ao direito de ser parlamentar 
estadual em 2013, para seguir na rentável e promissora função 
de diretor da empresa de saneamento. 

Encrenca 
Em 2016, “Betinho”, após se envolver em um “rolo” na Sa-

neago, e ser um dos alvos da Operação Decantação, da Polícia 
Federal, chegou a ficar preso, de forma preventiva por 12 dias no 
Núcleo de Custódia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiâ-
nia. Acusado na época por crimes de peculato, corrupção passiva, 
corrupção ativa, organização criminosa e fraudes, ainda hoje, não 
consegue se desvencilhar das acusações. Portanto e por isso, Luiz 
Humberto foi banido da vida política formosense.  

Extrato 
Acima de 5 mil votos a história política recente de Formosa, 

mostra a votação dos candidatos a deputado estadual com do-
micilio eleitoral no município nas últimas eleições. Em 2010, dois 
candidatos: Itamar Barreto (24.626 votos) e “Betinho” (16.580). 
Em 2014, foram 4 candidatos: Ernesto Roller (24.975 votos), 
Pedro Ivo (8.608), Fabrício de Paiva (7.692) e Argentina Martins 
(6.115). Já na última eleição, em 2018, foram três formosenses: 
“Tião Caroço” (31.407 votos), “Guto Araújo” (10.645) e Hernany 
Bueno (10.358).   

Calendário 
1º de abril, será o último dia de mudança de partido para 

aqueles que forem concorrer na eleição desse ano. No caso da 
primeira-dama de Formosa que é secretária municipal, o prazo 
para se afastar definitivamente do cargo e poder disputar é o dia 
2 de maio, 6 meses antes da eleição, no dia 2 de outubro. Tam-
bém em maio, dia 4, é o último prazo para solicitar operações de 
alistamento, transferência e revisão do título eleitoral.  

Matemática 
A conta certa e exata de quantos eleitores cada cidade tem, 

só a partir do dia 11 de julho, quando a Justiça Eleitoral divulgará 
o quantitativo de eleitoras e eleitores por município. Os dados 
são para fins de cálculo do limite de gastos e do número de 
contratações diretas ou terceirizadas de pessoal para prestação 
de serviços de militância e mobilização de rua dos candidatos na 
campanha eleitoral.

Escalada 
Entre os 19 vereadores e vereadoras de Formosa, até aqui, 

apenas duas cogitam a ideia de se lançarem candidatas nesse 
ano. Fernanda e Roberta Brito. No caso de Roberta, atual presi-
dente do Legislativo formosense, consta nos bastidores da política 
local o fato de que ela assumiu compromissos para se tornar 
presidente. Um deles o de não ser candidata em 2022. 

Amarra 
Sobre Roberta, ainda existe o fato de que o seu marido, Bruno 

Funghetto, que é um bom médico, ter na Prefeitura de Formosa, na 
secretária de Saúde, rentáveis e “gordos” contratos de trabalho, 
algo em torno de R$ 30 mil por mês. O acordo de não candidatura 
da vereadora, também passa por ai. 

Decisão 
Por falar em vereadores de Formosa, o processo judicial contra 

o ex-presidente do Legislativo e atual líder do prefeito na câmara, 
Edmundo Dourado/Podemos o “Mundim” paira sobre a mesa do 
juiz Fernando Samuel. A previsão de um desfecho com condena-
ção em primeira instância é para esse mês de março. Junto com 
Edmundo, também deverão ser condenados no mesmo processo, 
donos de padaria e de mercadinhos, que segundo o Ministério Pú-
blico, participaram dos desvios e das fraudes envolvendo compras 
irregulares feitas com dinheiro público.     

Reação 
Paralelo ao desfecho da ação contra o vereador, promotores 

de Justiça, autores das acusações de fraude, aguardam o teor 
da sentença e se nela irá constar o afastamento do mandato. 
De qualquer forma o MP irá oficiar na câmara a decisão judicial. 
Enquanto isso, um grupo de vereadores preocupados com a morali-
dade dentro do poder municipal, também aguarda a decisão de 
Fernando para tomar providências. O suplente direto de “Mundim” 
é o ex-vereador “Miro Bike” que conquistou em 2020, 520 votos.

Protestante
Os crentes políticos da Assembleia de Deus Madureira em 

Formosa parece que recuaram do projeto de lançar um nome para 
a disputa eleitoral desse ano. Para muitos observadores, não se 
trata de recuo, mas sim de inteligência momentânea. Entre os 
líderes não se fala em passo atrás. 

Movimento 
Os evangélicos assembleianos politizados de Formosa, ao 

saírem da disputa desse ano com um candidato a deputado es-
tadual, podem estar mirando as eleições para prefeito de 2024. 
Mas se de fato for isso, não podem esquecer que Formosa tem 
ampla maioria católica de eleitores e um bispo de convicções 
firmes na questão política.  Dificilmente e quase impossível um 
candidato a prefeito “terrivelmente evangélico” emplacar.

Bifurcação 

A divisão nesse assunto começa até mesmo dentro da Assem-
bleia de Deus, onde uma ala conservadora e forte se posiciona 
como congregação de fé, serviço e adoração, onde o principal 
objetivo é proclamar o Evangelho de Cristo e promover espiritual, 
moral e socialmente o povo de Deus. Esse grupo de anciãos e 
pastores, contrários ao que prega o pastor presidente Marcivon 
Néris de Oliveira (foto) e seu grupo político partidário, não vê muito 
sentido nos conchavos políticos aos pés do púlpito.  

Dividendos 
Desde o imbróglio envolvendo os donos da Iesgo, com briga 

entre os sócios e a emissão de diploma falso do curso de Direito, 
passando pela prisão de funcionários e alunos do curso de Me-
dicina da UniRV, os cursos de ensino superior de Formosa vivem um 
momento de disputa. A abertura de novos cursos em faculdades, 
como os disputados Direito e Agronomia acirram essa relação que 
nunca foi boa entre os donos dessas instituições. 

Espaços 
O avanço dos cursos 100% EAD (educação  à distância), mais 

práticos e econômicos nas mensalidades é um novo “round” na 
luta pelo disputado mercado educacional de Formosa e região. A 
possibilidade de se disponibilizar Direito no método EAD, já tem 
causado acaloradas discussões e aumentado as divisões entre 
empresários do ensino. 

Lacuna 
O prefeito Gustavo Marques, que ainda está sem uma asses-

soria política em sua equipe, se desdobra entre Formosa, Brasília 
e Goiânia. Lembrando que sua mulher é uma pré- candidata a 
deputada estadual. O prefeito que ainda não sabe o que é perder 
uma eleição, já que venceu todas que disputou, para muitos 
comentaristas políticos, precisa descentralizar suas atividades e 
passar a dar voz às pessoas competentes que possam ajudá-lo.

Vantagem
O apoio do governador Ronaldo Caiado ao projeto político de 

Gustavo de emplacar a mulher como deputada é evidente. Todas 
as ações governamentais estão sendo convergidas para Caro-
line Marques. Uma delas, a inauguração da Policlínica Regional 
na saída para Planaltina de Goiás, prevista para esse primeiro 
semestre, será um forte empurrão na pré-campanha de “Carol”. 

Disfarce 
Gustavo ainda precisa e precisará mostrar força contra os seus 

opositores que insistem em se apresentarem como parceiros. Entre 
eles pessoas como “Tião Caroço” e Ernesto Roller, que na verdade 
torcem contra todo e qualquer projeto do prefeito. 

Compostos 
A Prefeitura de Formosa que possui na sua estrutura 16 

secretarias, continua com alguns secretários municipais pratica-
mente invisíveis. Se perguntado, mesmo em rodas políticas da 
cidade, quem são os atuais secretários de Assuntos Econômicos, 
Limpeza Urbana e Iluminação Pública, Transporte e até mesmo 
Agricultura, pouquíssimos vão saber responder. A invisibilidade é 
um dom de todos eles.

 

Bastidores 
Werner Patrick e Genedir Ribas, dois assessores parlamen-

tares de deputados federais têm trabalhado na região. Um rep-
resentando o socialista Elias Vaz e o outro o ruralista “Zé Mário 
Schreiner”. Municípios como Formosa, São João d´Aliança, Alto 
Paraíso, Mambaí, Flores de Goiás e outros, foram beneficiados 
com emendas parlamentares sob a coordenação de Wenner. Já 
Genedir é o responsável por agregar ao Nordeste goiano as ações 
e investimentos do seu deputado. 

Vaga

Primeiro foi o então deputado federal Pedro Chaves, que 
já chegou a ter em Formosa, quase 19 mil votos em uma única 
eleição. Depois o atual deputado federal José Nelto (foto), que 
tomou para si a responsabilidade de viabilizar a obra. O fato é que 
a duplicação da BR-020 em Formosa e todas as suas obras, virou 
novela. Nelto, fraco, sem articulação dentro do Governo Federal, 
opositor e crítico do presidente Bolsonaro, deixou o bonde pas-
sar. Agora, cabe a um terceiro parlamentar conseguir finalizar o 
benefício.

Canseira 
Motoristas que deixaram a Capital Federal e cidades de Goiás 

no feriado de Carnaval encontraram grandes dificuldades na BR-
020, em Formosa. A rodovia é a principal via de acesso ao Nordeste 
goiano e ao Nordeste do país. Congestionamentos gigantescos 
foram registrados nesse período. Em dias normais o trânsito no 
trecho de 12 quilômetros em obras, que já é lento, em épocas de 
feriados se torna um sacrifício.

Abdicação 
“Zé Nelto” pode e deve ser responsabilizado pelo atraso e 

pelos transtornos existentes no trecho urbano da BR-020 em 
Formosa. Desde 2019, durante seu primeiro ano como deputado 
federal, quando afirmou publicamente por diversas vezes ser 
o novo “pai da obra” e quando mentiu ser o sucessor de Pedro 
Chaves na região, colheu apenas o lado positivo dessa obra. 
Passados quase quatro anos e com a paralização dos serviços 
nos trevos e na pista, Nelto passou a se esquivar e a dizer que 
os trabalhos não estão parados, quando na verdade o “grosso da 
mão-de-obra” está de braços cruzados.    

Conflitos 
Um assunto em Formosa continua chamando a atenção dentro 

do mercado imobiliário local, um dos mais valorizados do Estado. O 
1º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis, que no ano passado 
teve um faturamento bruto de quase 21 milhões de reais, trava com 
a municipalidade a palavra final sobre várias questões fundiárias. 
A procuradoria do município que ainda não se manifesta sobre os 
indeferimentos do cartório a respeito de pareceres emitidos pela 
prefeitura, precisa começar a tomar posições contra ou a favor da 
poderosa serventia extra judicial da comarca.    
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n coMPlicaçÕes

ex-governador Marconi quer voltar ao cenário político 
mesmo com todas as ações que responde na Justiça
Uma das estratégias 

de Marconi Perillo/
PSDB é negar às 

acusações sobre ele e afirmar que 
o Estado não estava em grave 
situação financeira no início do 
atual governo. Missão impossí-
vel, uma vez que o rombo her-
dado por Ronaldo Caiado/União 
Brasil, foi atestado pelos órgãos 
de controle como o Tribunal de 
Contas do Estado de Goiás/TCE, 
que rejeitou as contas do governo 
referente a 2018. Citado em pes-
quisas de intenção de voto para 
governador de Goiás nas eleições 
de outubro próximo – em alguns 
levantamentos à frente do pre-
feito de Aparecida de Goiânia, 
Gustavo Mendanha, Marconi, 
embora não tenha decidido a qual 
cargo pretende se candidatar, se 
no Executivo ou Legislativo, já 
fala em voltar definitivamente 
para Goiás, de onde saiu em 2018 
depois da derrota para o Senado 
e de problemas com a Justiça 
Federal. Disposto a enfrentar 

Eleitor sem biometria poderá 
votar nas eleições de 2022

Cadastro biométrico continua suspenso em todo o país para 
prevenir disseminação da Covid-19

Casas a custo zero para a população
com renda familiar de até um 
salário mínimo em Formosa e 

mais 6 cidades da região 

Gustavo Mendanha prefeito de 
Aparecida de Goiânia deverá 

disputar o governo

todo o seu passivo político/ad-
ministrativo/judicial, o “tucano” 
quer iniciar sua pré-campanha 
com encontros por Goiânia e 
no interior, a exemplo de reu-
nião realizada em Formosa na 
casa do ex-prefeito “Nenem 
Araújo”, com a presença de 
um fraco grupo político e sem 
representatividade. Na área 
cível, Marconi responde a mais 
de 20 ações de improbidade 

(desonestidade) administrativa 
por atos relacionados, princi-
palmente, a seus dois últimos 
mandatos como governador de 
Goiás. Pelo menos numa dessas 
ações, o tucano chegou a ter o 
pedido de bloqueio de bens no 
valor de mais de R$ 553 milhões 
deferido pela Justiça goiana, 
decisão que foi, posteriormen-
te, reformada pelo tribunal. A 
ação que tramita na 4ª Vara da 

Fazenda Pública Estadual, trata 
da não aplicação de cerca de R$ 
550 milhões na área da saúde no 
período de 2011 a 2017, cuja 
denúncia do Ministério Público 
goiano, baseada em dados do 
TCE, aponta que Perillo não 
teria aplicado o percentual 
mínimo de 12% da arrecadação 
tributária no desenvolvimento 
de ações e serviços públicos 
destinados à saúde.

n benefÍcio

O governo estadual, por 
meio da Agência Goiana de 
Habitação/Agehab, entregou 
no dia 08 de março, 750 cartões 
do programa “Pra Ter Onde 
Morar” – Aluguel Social para 
famílias de Formosa e lançou 
obras para construção de 369 
unidades em sete municípios 
da região Nordeste do Estado. 
Além de Formosa (50 uni-
dades), também receberam 
unidades habitacionais a custo 
zero, dentro da modalidade Pra 
Ter Onde Morar – Construção, 
São João d’Aliança (50 unida-
des), Alvorada do Norte (50), 

Buritinópolis (30), Damianó-
polis (30), Guarani (30) e Alto 
Paraíso de Goiás (30). 

OBRAS - No evento, foi 
realizado o lançamento das 
obras de moradias a custo zero 
para as famílias beneficiadas, 
custeadas integralmente pelo 
governo, com terreno regula-
rizado e doado pelas prefei-
turas. Para as 369 moradias 
lançadas, serão investidos R$ 
46 milhões oriundos do Fundo 
Protege. Trinta outros municí-
pios já iniciaram as obras de 
construção de quase 1,2 mil 
moradias na primeira etapa 

do programa. Mais 33 cidades 
devem começar em breve, além 
das sete de agora. Ao todo, 
74 municípios já estão em 
fases diferentes do processo. 
A iniciativa visa a construção 
de casas a custo zero para a 
população com renda familiar 
de até um salário mínimo. As 
famílias passarão por seleção 
da Agehab em parceria com as 
prefeituras. Segundo o presi-
dente da Agehab, Pedro Sales, 
o novo modelo reduz o déficit 
habitacional em todo o Estado, 
independentemente do tama-
nho do município.

n PolÍtica

Avaliado como um dos 
melhores prefeitos de Goiás e 

reeleito em 2020 com quase 
100% dos votos de Aparecida 

de Goiânia (95,81%), Gustavo 
Mendanha, anunciou no final de 
fevereiro em Anápolis, que vai 
renunciar ao mandato antes do 
dia 30 de março para disputar 
o Governo de Goiás. Segundo 
ele, não haverá recuo. Principal 
“afilhado” político do ex-prefeito 
e ex-governador Maguito Vilela 
a quem sucedeu na maior cidade 
do Estado, depois da capital, 
Mendanha pretende ser uma 
opção para àqueles que não estão 
satisfeitos com a administração 
do atual governador Ronaldo 
Caiado. O prefeito, que no mo-
mento ainda está sem partido e 
que tem viajando por todo o Es-
tado em contatos com lideranças 
políticas, afirmou que deverá ser 
candidato por um partido a ser 
definido até o dia 2 de abril. A 
informação foi confirmada pelo 
próprio gestor.

n correção

Não passa de notícia falsa ou 
fraudulenta (fake news) a afir-
mação envolvendo o processo 
eleitoral desse ano e que vem ga-
nhando força nas redes sociais. O 
boato diz respeito à identificação 
biométrica, procedimento de ve-
rificação das digitais de eleitoras 
e eleitores no dia do pleito. A in-
formação falsa é a de que “quem 
não tiver feito o cadastramento 
biométrico na Justiça Eleitoral 
não poderá votar nas eleições 
de 2022”, marcadas para os dias 
2 de outubro (primeiro turno) e 
30 de outubro (segundo turno, 
se houver).

SUSPENSO – A informação 
não é verdadeira. Desde 2020, o 
cadastramento biométrico está 
suspenso em todo o Brasil como 
forma de prevenção ao contágio 
da Covid-19, uma vez que a co-
leta das digitais só pode ser feita 
presencialmente. Além disso, o 
sistema passa por atualizações 

de softwares e equipamentos 
para prestação de um melhor 
serviço ao eleitorado. O Tribunal 
Superior Eleitoral/TSE, também 
esclarece que nenhuma eleitora 

ou eleitor que não realizou o 
cadastramento será proibido de 
votar. A ausência da biometria 
não impede, por si só, o exercí-
cio do voto.

Marconi, enrolado com denúncias e acusações

Famílias beneficiadas com moradias

Municípios da região 
recebem novas máquinas 

n reforço

O Governo do Estado entre-
gou em fevereiro, 89 máquinas 
destinadas a 26 municípios para 
o atendimento de serviços gerais. 
O maquinário obtido com verbas 
oriundas de duas emendas parla-
mentares da bancada goiana no 
Congresso Nacional, somadas, 
totalizam R$ 29,9 milhões. O 
evento ocorreu no pátio da sede 
da Agência Goiana de Infraes-
trutura e Transportes/Goinfra. 
Líder da bancada goiana, a 
deputada federal Flávia Morais/

PDT, ressaltou que o recurso é 
resultado de um esforço dos 20 
parlamentares representantes do 
Estado no Congresso Nacional.  
Na relação de equipamentos 
repassados às administrações 
das cidades estão 13 caminhões 
basculantes, cinco caminhões 
de lixo, cinco caminhões pipa, 
23 carretas agrícolas, 17 dis-
tribuidores de calcário, duas 
motoniveladoras, cinco pás 
carregadeiras e 19 roçadeiras de 
arrasto. Tanto a Goinfra, que é 

responsável pela cessão de uso 
aos municípios pelo período 
de três anos, como as empresas 
revendedoras das máquinas já 
realizaram treinamento com 
teoria e prática para operadores 
das prefeituras contempladas. 
Na região do Nordeste goiano, 
foram beneficiadas as cidades de 
Alto Paraíso de Goiás, Alvorada 
do Norte, Cabeceiras, Cavalcan-
te, Flores de Goiás, Formosa, 
Planaltina, São João d’Aliança, 
Simolândia e Vila Boa.

Máquinas entregues para auxílio aos municípios

Prefeito Mendanha. Deve ser candidato 

 Informação verdadeira. Sem impedimento 
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d atendiMento

Prefeitura de cabeceiras 
informatiza hospital municipal

Seguindo a proposta 
do prefeito Everton 
Francisco de Matos 

o “Tuta”, de modernizar todos 
os setores da administração 
pública, o Hospital Muni-
cipal de Cabeceiras/HMC, 
recebeu investimentos em sua 
estrutura física, mão-de-obra 
e agora em sua parte tecno-
lógica. A informatização da 
unidade hospitalar faz parte 
do projeto da atual gestão de 
melhorar o atendimento aos 

usuários e também dar me-
lhores condições de trabalho 
aos servidores, afirma “Tuta”. 
Segundo a secretária de Saú-
de, Cleide Alencar dos Santos 
o atendimento de pacientes 
passa a ser mais rápido com 
os sistemas de informática e 
os computadores instalados 
desde a recepção até a sala 
de medicamentos.  Técnicos 
especializados implantaram 
todo um sistema de gestão 
em saúde, além de capacitar 

os servidores na operação do 
software utilizado. O prefeito 
informa ainda que além da 
informatização, o HMC tam-
bém será contemplado com 
equipamentos odontológicos, 
eletrodomésticos, eletroele-
trônicos, materiais perma-
nentes e equipamentos para 
consultórios odontológicos e 
enfermarias. O valor estimado 
para o investimento no HMC 
é de R$ 408.873,84 do Fundo 
Municipal de Saúde/FMS.

Hospital de Formosa passa a 
realizar cirurgias complexas 

Biodiesel tem nova legislação tributária 
 Formosa se beneficia por ter empresa que atua no setor 

OAB de Formosa escolhe duas advogadas
para as diretorias da Casag e ESA

d rePresentação

A nova superintendente 
da Caixa de Assistência dos 
Advogados de Goiás /CASAG 
e a coordenadora da Escola 
Superior de Advocacia/ESA, 
na Subseção de Formosa da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil, tomaram posse em 
fevereiro, durante cerimônia 
realizada no Auditório Eli 

Alves Forte, na sede da Or-
dem dos Advogados do Brasil 
- Seção Goiás. As advogadas 
Keila Soares dos Santos e Ana 
Heloísa Lusvardi de Lima 
Jacintho, representam respec-
tivamente a Casag e ESA na 
subseção e passam a realizar 
a interlocução das demandas 
da advocacia local com os 

benefícios oferecidos, cursos 
e eventos. O presidente da 
OAB-GO, Rafael Lara Mar-
tins, participou da cerimônia 
e destacou a responsabilidade 
das representantes, dizendo 
que a grande missão da OAB 
é “impulsionar a advocacia e 
defender a cidadania. E não 
há quem possa melhor fazer 

isto do que a ESA e a Casag”, 
declarou. O presidente da 
subseção de Formosa, Edimar 
Amorim, que também partici-
pou em Goiânia da cerimônia 
de posse, destacou que o obje-
tivo é melhorar os benefícios, 
bem como o aperfeiçoamento 
profissional dos advogados de 
Formosa e região.

d Produção

O prefeito de Formosa, 
Gustavo Marques, junto ao 
governador do Estado, Ronaldo 
Caiado, no final de fevereiro 
participou em Goiânia, na As-
sociação Pró-Desenvolvimento 
Industrial do Estado de Goiás/
Adial, do evento Onda Bio. A 
solenidade celebrou a conquista 
do setor e do Estado da aprova-
ção do Convênio ICMS 206/21, 
que trouxe solução para a ques-
tão tributária do novo modelo 
de comercialização do biodiesel 
no Brasil. O Governo de Goiás, 
por meio da secretaria de Estado 
da Economia, foi o responsável 
pela elaboração e apresentação 
do sistema de incidência de 
Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços/ICMS, 
aprovado e normatizado pelo 
Conselho Nacional de Política 
Fazendária/Confaz. O sistema 
de comercialização de biodiesel 
foi modificado pelo Conselho 
Nacional de Política Energé-
tica, substituindo os leilões 
públicos pela venda direta dos 
produtores do biocombustível 
para as distribuidoras. Antes, as 
vendas das usinas eram feitas às 
refinarias, com o ICMS próprio 

recolhido pelos produtores. A 
mudança poderia levar à ele-
vação dos custos das usinas e, 
como consequência, ao aumen-
to do preço do biodiesel para o 
consumidor final. O Convênio 
206/21 faculta às usinas pro-
dutoras que recolham o ICMS 
das operações de venda direta 
de biodiesel às distribuidoras. 
Assim, usinas continuam uti-
lizando os benefícios fiscais 
já concedidos ao setor, e os 
créditos das aquisições de seus 

insumos não se acumulam. Para 
Gustavo o assunto interessa a 
todos. Em Formosa, está insta-
lada a Binatural, umas das gran-
des empresas do setor. Segundo 
o prefeito a nova legislação 
significa mais renda, arrecada-
ção e sustentabilidade. Para ele 
a aprovação do Convênio ICMS 
206/21, trouxe resposta para a 
questão tributária do Biodiesel 
e beneficia todos os agentes da 
cadeia, como produtores, refina-
rias, distribuidoras e governos.

d aPerfeiçoaMento

O Hospital Estadual de 
Formosa/HEF, realizou de 
forma inédita a cirurgia de 
toracotomia. A unidade hos-
pitalar, operou em fevereiro 
o paciente A.R.L.Guimarães, 
cujo tórax foi perfurado 
por objeto cortante. Nestes 
casos, a operação tem como 
objetivo limpar a cavidade 
toráxica para que não haja 
a compressão do pulmão. 
Dessa forma, o órgão conse-
gue expandir-se de maneira 
coordenada, fazendo as tro-
cas gasosas corretamente 
sem oferecer risco à vida do 
paciente. O procedimento foi 
realizado por dois especialis-
tas do HEF. Segundo a dire-
ção a novidade é um marco 
na história recente da unida-
de hospitalar. Isso porque, 
os pacientes que chegavam 
ao hospital e necessitavam 
dessa operação eram sub-
metidos ao tratamento de ur-
gência e estabilizados. Após 
este acolhimento primário, 
eram transferidos para outros 
centros de saúde do Estado. 
Esse avanço foi possível 
graças às melhorias que vêm 
ocorrendo como a disponibi-
lização de tomografias com-
putadorizadas. Este exame 

é essencial e determinante 
para a tomada de decisão dos 
médicos cirurgiões quando é 
considerada a realização da 
cirurgia de toracotomia. Por 
meio das tomografias, os pro-
fissionais conseguem avaliar 
a evolução de intercorrências 

na região pulmonar dos pa-
cientes, como ocorreu no caso 
de A.R.L.Guimarães. Após 
o diagnóstico médico, trata-
mento e operação realizada 
com sucesso, Guimarães foi 
encaminhado pelas equipes 
para a UTI.

Hospital se moderniza com ações constantes

André Lavor, CEO da Binatural, empresa instalada em Formosa 

Cirurgias e aumento na capacidade de atendimento 

Ana Heloísa, Edimar Amorim e Keila Soares Jacó Coelho (Casag Goiás), Keila, Rafael Lara e Edimar
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d estrutura

Policlínica de formosa está pronta e funcionando 

Inaugurada no dia 8 de 
março a Policlínica 
Estadual da Região do 

Entorno - Formosa, já atendia a 
população de uma vasta região 
desde o dia 24 de fevereiro, 
quando a unidade passou a 
comportar a demanda regional. 
Iniciada em 2014 e logo depois 
paralisada, a obra chegou a ficar 
abandonada por alguns anos.  
Referência para diagnóstico nas 
regiões do Entorno do Distrito 
Federal e Nordeste Goiano, o 
investimento anunciado pela 
secretária estadual de Saúde, 

foi de R$ 10,1 milhões para 
estrutura predial e mais R$ 
25,9 milhões. A inauguração 
contou com a presença do 
governador Ronaldo Caiado, 
secretário de Saúde do Estado, 
Ismael Alexandrino Júnior, 
do prefeito de Formosa, Gus-
tavo Marques e vários outros 
prefeitos como Everton Fran-
cisco de Matos o “Tuta”, de 
Cabeceiras; Marcus Rinco, 
Alto Paraíso de Goiás; Andreia 
Lins Depollo, Damianópolis e 
Débora Domingues, São João 
d `Aliança, deputados federais 

e estadual, vereadores, alunos 
da rede pública e população. A 
unidade está equipada com 26 
consultórios e comporta aten-
dimentos em 20 especialidades 
médicas como cardiologia, 
dermatologia, endocrinologia, 
gastroenterologia, ginecologia, 
mastologia, nefrologia, neu-
rologia, pediatria, ortopedia, 
pneumologia e reumatologia, 
entre outras. Até o final deste 
mês, serão implantados ser-
viços em sete áreas de aten-
dimento multiprofissional. A 
policlínica também conta com 

uma unidade móvel (Carreta de 
Prevenção ao Câncer), voltada 
para ações de rastreamento e 
prevenção a câncer de mama e 
colo uterino. Para se ter acesso 
aos atendimentos, é necessário 
ser encaminhado pela regulação 
dos municípios. A rede estadu-
al de Policlínicas tem quatro 
unidades em funcionamento: 
Posse, Quirinópolis, Goianésia 
e Formosa. As estruturas de São 
Luís de Montes Belos e Cidade 
de Goiás, segundo Ismael Ale-
xandrino serão inauguradas até 
o mês de abril desse ano. 

Quatro colégios 
estaduais de Formosa
receberão reformas 

e ampliações 

d educação

O valor total do investimento anunciado pelo Governo 
de Goiás é de R$ 3,7 milhões. Quatro unidades estaduais são 
contempladas com recursos para melhoria da infraestrutura e 
implantação de novos blocos de salas de aula. Colégio Estadual 
Maestro Miguel Affiune, vai receber investimentos de R$ 574 
mil para a implantação de novo bloco de salas de aula, refeitório 
com cozinha, além de rampa de acesso e piso. A unidade de 
período integral Hugo Lobo, terá R$ 1,6 milhão, para a reforma 
dos pavilhões 2 e 3, implantação de bloco de salas de aula e 
reforma nas instalações elétricas. O Colégio Estadual America-
no do Brasil, recebe R$ 1,1 milhão para reforma e ampliação, 
construção de novas salas e pintura geral. E o Colégio Estadual 
Dr. José Balduíno de Sousa Décio, tem investimentos de R$ 350 
mil para execução de novo bloco de salas de aula, canaletas, 
calçadas, passarela e pintura completa. O governador Ronaldo 
Caiado assinou no dia 8 de março, ordens de serviço para obras 
de reforma e ampliação das quatro unidades de ensino da rede 
estadual no município. O prefeito Gustavo Marques, agradeceu 
ao governador pelas obras iniciadas nos colégios e pela atenção 
com o município e toda a região. 

Projeto social nos bairros tem 
continuidade com diversos atendimentos 

d benefÍcios

Na quinta edição do pro-
jeto “Social no seu Bairro” no 
dia 3 de março a Prefeitura de 
Formosa, através da secretaria 
de Desenvolvimento Social, 
levou para os moradores do 
Setor Nordeste diversos ser-
viços e ações. Idealizado pela 
secretária e primeira-dama 
Caroline Marques, o projeto 
vem conseguindo alcançar 
pessoas em suas necessidades 
nos bairros onde é realizado. 
Na edição do Setor Nordeste, 
foram oferecidos benefícios 

como vacinas contra a covid-19 
e influenza; Inscrições para 
benefícios da Organização das 
Voluntárias de Goiás/OVG; 
Orientação médica, Odontoló-
gica e nutricional; Atendimento 
psicológico; Atendimento do 
Sebrae; Ouvidoria; Distribui-
ção de pipoca, algodão doce e 
muito mais. Segundo Caroline, 
que participou do evento o 
“Social no seu Bairro” vem 
facilitando a vida do cidadão 
e amparando o formosense em 
suas necessidades. 

Ampla recepção da clínica inaugurada.  Equipamentos novos e avançados 

Espaços preparados para o recebimento de pacientes Governador. “Não inauguramos obras inacabadas” 

Alexandrino. “Unidade terá manutenção constante Gustavo. Reconhece o trabalho do governo em Formosa e região

 Caroline. Atendimentos na cidade e distritos Bairros são beneficiados com as ações 

Caiado autoriza as obras nas escolas 

Secretária quer ampliar o projeto 
Estrutura física e de mão-de-obra 

da prefeitura nas ruas



6 n26 de fevereiro/26 de março de 2022

d entrosaMento d trabalho

Prefeita débora recebe deputada 
Magda Mofatto e lideranças em 

são João d`aliança para mais 
uma rodada de benefícios  

No seu quinto ano de 
mandato à frente 
da Prefeitura de 

São João d `Aliança a prefeita 
Débora Domingues Carvalhêdo 
Barros/PL é uma das mais ex-
perientes gestoras municipais 
do Estado e uma das políticas 
do Nordeste goiano com maior 
trânsito em Brasília e Goiânia. 
Dentro do seu partido, o mesmo 
do presidente da República, 
Jair Bolsonaro, Débora é aliada 
da deputada federal Magda 
Mofatto/PL, outra experiente 
parlamentar, que durante o seus 

mandatos no Congresso Nacio-
nal, tem direcionado benefícios 
para o município, através de 
emendadas e representação na 
capital do país. No dia 4 de 
março a prefeita recebeu na 
sua cidade mais uma visita da 
deputada Mofatto, que estava 
acompanhada do presidente do 
Partido Liberal/PL no Estado, 
Flávio Canedo e de Issy Qui-
nan, ex-prefeito de Vianópolis 
e pré-candidato a deputado 
estadual.  Segundo Débora, da 
mesma forma de oportunidades 
anteriores, Magda esteve no 

município para entregar benefí-
cios para a população: desta vez 
1 caminhão basculante, afirmou. 
A prefeita destacou ainda que na 
passagem da deputada pelo mu-
nicípio, foi possível mostrar onde 
serão empregados o recurso de 1 
milhão de reais, destinados pela 
parlamentar para pavimentação 
asfáltica e construção de galerias 
para captação de águas pluviais. 
E ainda, visitar o local onde será 
construída uma escola modelo, 
obra no valor de 2 milhões de re-
ais, recursos destinados também 
pela deputada. 

ATENDIMENTOS - Ainda 
no dia 4, foram encaminhadas a 
pedido dos vereadores Carlos 
Ednilson Geraldo da Silva o 
“Carlinhos do Paranã” e Maria 
da Conceição Batista de Araújo 
a “Mariinha”, ambos do PL a 
destinação de 800 mil reais para 
município. São R$ 300 mil para 
custeio na área da saúde e R$ 
500 mil via transferência espe-
cial. Nesse dia foram entregues 
e já estão em atividade uma 
van escolar para a secretaria de 
Educação e dois caminhões, um 
basculante para a secretaria de 
Transportes e outro pipa para 
a Infraestrutura. Participaram 
ainda dos eventos junto a pre-
feita e a deputada a vice-prefeita, 
Cleonice Ferreira da Mota Reis, 
“Tozinha” o presidente da câma-
ra, José Fernandes, prefeito de 
Alto Paraíso de Goiás, Marcus 
Rinco, empresários e lideranças 
políticas da região. Débora tam-
bém agradeceu a participação da 
Polícia Militar e do presidente 
do Sindicato Rural de São João 
d `Aliança, Saldir Perius, pela 
parceria de sempre.

Prefeito de Monte alegre recupera
patrimônio do município 

parado há mais de 10 anos
Expectativas paras 2022 são melhores diante da regularização 
de pendencias e formação de parcerias com parlamentares e 

o governo de Ronaldo Caiado em Goiás 
O prefeito de Monte Ale-

gre de Goiás, Felipi de Sousa 
Campos/ União Brasil, eleito 
em 2020, enfrentou durante 
todo o ano de 2021 os graves 
problemas causados por ad-
ministrações anteriores, que 
praticamente inviabilizaram 
uma série de serviços e obras 
no primeiro ano de sua gestão. 
No ano passado a prefeitura 
viveu momentos difíceis, sem 
recursos financeiros e estrutu-
rais, inclusive com sua frota de 
veículos, em sua grande maioria 
inutilizados, sem manutenção, 
sem peças e abandonados por 
não terem condições de uso. 
Felipe Campos, diz que não 
houve uma transição correta da 
antiga gestão para a sua equi-
pe de trabalho, com salários 
atrasados, inclusive no setor da 
Saúde, além da insuficiência de 
documentação e sem a entrega 
correta do patrimônio público.

MUDANÇAS – diante de 
um ano difícil a administração 
de Monte Alegre de Goiás, 
conseguiu resolver problemas 
históricos enfrentados pela 

população em todo o municí-
pio, como o novo sistema de 
água doce no Distrito Prata. 
Na área social, com o apoio 
do Governo do Estado, foram 
entregues 370 cartões “Mães de 
Goiás”, ajudando famílias ne-
cessitadas com cursos e cartões 
com crédito social. Através de 
deputados parceiros o prefeito 
tem conseguido melhorar a 
frota de veículos da prefeitura, 
que já passa a ter condições de 
prestar um trabalho com mais 
qualidade e rapidez. São servi-
ços como operação tapa buraco 
em andamento; preparo de 
terra para plantio, ajudando o 
pequeno produtor rural; auxilio 
emergencial durante as fortes 
chuvas do final de 2021 e início 
de 2022, quando o prefeito e 

sua equipe de trabalho esti-
veram em campo entregando 
alimentos as famílias prejudi-
cadas. São vários benefícios 
alcançados, destaca Felipi, 
como festejos do aniversário 
do município, Dia das Crianças, 
construção do parque infantil 
na Praça da Matriz, recupera-
ção de pontes e entre outras 
conquistas o calçamento da 
Serra da Ursa na Comunidade 
Quilombola Kalunga. Segundo 
o prefeito, em 2022 as expec-
tativas são positivas, uma vez 
que a administração municipal 
caminha na direção da legali-
dade e eficiência. A população, 
destaca ele, pode esperar muito 
esforço e trabalho por parte de 
sua equipe e dos vereadores 
parceiros.  

Recepção amistosa na praça e parcerias importantes 

Vereadora “Mariinha” prefeita e deputada

Solicitações e atendimentos em prol do município Apoio e trabalho da PM

Van entregue e trabalhando Caminhão. Importante aquisição 

“Tozinha”, vice-prefeita José Fernandes, presidente da câmara

Novo reservatório de água no Prata

Área social em desenvolvimento Benefícios entregues 

Melhor estrutura social Veículos para o dia-a-dia

 Aquisições necessárias Melhor estrutura de transporte

Maquinas para o trabalho diário  Mais condições de trabalho Zona rural atendida recuperação 
de

trechos complicados Lazer infantil na cidade  Operação tapa buraco

Serviços para o pequeno produtor  Socorro humanitário  Festividades e investimentos   
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deputado “iso Moreira” reage e está vencendo a covid 

Fevereiro e início de março são marcados pelo 
trabalho da assistência social em Alvorada

SERvIÇO:
Gabinete deputado Iso Moreira  - Gabinete 08 

Nova sede da Assembleia Legislativa - Avenida PL1 com Avenida Olinda, Quadra G 
Setor Park Lozandes - Tels: (62) 3221 3308 e 3221 3339 - Goiânia /Goiás 

Prefeitos, vereadores, 
lideranças, empresá-
rios, pastores, pro-

prietários rurais e moradores de 
praticamente todas as cidades do 
Nordeste goiano, sentiram a falta 
do deputado estadual “Iso Mo-
reira” em fevereiro. Acometido 
pela Covid-19 no início do mês, 
o deputado viu o agravamento da 
doença e precisou ser internado 
no dia 8 no Hospital Sírio Liba-
nês, em Brasília. Logo depois, 
por meio de sua assessoria de 
imprensa, chegaram as primeiras 
informações de que o deputado, 
de 74 anos precisou ser intubado, 
gerando preocupação na família 
e amigos. Mesmo com as três 
doses da vacina, “Iso” contraiu 
o coronavírus e teve compli-
cações, com 70% do pulmão 
comprometido, de acordo com 
informações. Sua assessoria, em 
todos os boletins informativos 
sobre o estado de saúde, frisou 
a importância da vacinação em 
massa e pediu orações para o 
parlamentar. A partir do dia 16 de 
fevereiro as informações sobre a 
saúde do deputado começaram 
a melhorar e no dia 20 a notícia 
da sua extubação. “Iso Moreira” 
que tem uma atividade histórica 
e positiva no Nordeste goiano, 

com a representação de todos os 
municípios, exerce o seu sexto 
mandato de deputado. Ele é 
atualmente o quarto secretário 
na mesa diretora da Assembleia 

Legislativa de Goiás. Até o fe-
chamento dessa edição o parla-
mentar apresentava progressiva 
melhora no quadro de saúde, 
mas ainda seguia internado. 

d auxÍlios

A Prefeitura de Alvorada 
do Norte, administrada pela 
prefeita Iolanda Holiceni Mo-
reira dos Santos, por meio da 
secretaria de Assistência Social, 
em parceria com a Organização 
das Voluntárias de Goiás/OVG, 
comandada pela primeira-dama 
do Estado, Maria das Graças 
Landim de Carvalho a “Gra-

cinha Caiado”, realizaram no 
mês de fevereiro uma série de 
atividades envolvendo a popu-
lação em torno de benefícios e 
programas. Nos dias 03 e 04 de 
março a prefeitura realizou o 
Curso de Capacitação no Sis-
tema de Informações sobre a 
Infância e Adolescência/SIPIA 
para os conselheiros tutelares 

de Alvorada e Simolândia. O 
objetivo, segundo a secretária 
municipal, Adezângela Holice-
ni, foi o de capacitar os Conse-
lhos Tutelares para que possam 
trabalhar com conhecimentos 
específicos sobre as situações 
concretas de violações. Também 
no início de março a prefeitura 
convocou todas as gestantes do 

município para um encontro no 
CRAS em Alvoradinha com a 
fonoaudióloga Ane Karoline, 
em torno de palestra sobre o 
desenvolvimento da lingua-
gem para as mães. O encontro 
proporcionou aprendizagem e 
troca e experiências entre as 
participantes. Já em fevereiro 
a prefeitura e a OVG fizeram a 

distribuição do alimento “Mix 
do Bem”, um arroz com proteí-
na de soja, cenoura, tomate, alho 
e cebola desidratados, que pas-
sou a integrar a cesta de doações 
da OVG. Foi entregue também, 
kits do Programa de Dignidade 
Menstrual, com distribuição de 
absorventes higiênicos.  

Deputado Aloisio Moreira  Nova sede da Assembleia Legislativa de Goiás  Novo plenário da casa

Secretária e servidoras do social Alimento para entrega gratuita Parceria entre prefeitura e OVG
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alto Paraíso receberá unidade do corpo de bombeiros 

Cada vez mais se 
consolidando como 
cidade polo de uma 

microregião dentro do Nordeste 
goiano, Alto Paraíso de Goiás, 
passará a contar com a estrutura 

do Corpo de Bombeiros Militar, 
se tornando o quarto município 
da região – Formosa, Posse e 
Campos Belos – a ter uma guar-
nição fixa da instituição. No dia 
23 de fevereiro, com a presença 

do comandante-geral do Corpo 
de Bombeiros de Goiás, coronel 
Esmeraldino Jacinto de Lemos, 
a Prefeitura de Alto Paraíso, 
representada pelo secretário 
de Administração e Finanças, 

Adão dos Santos Rosa, assinou 
protocolo de intenções para 
a construção de uma unidade 
dos Bombeiros. Segundo o pre-
feito Marcus Rinco, a unidade 
da força em Alto Paraíso tem 

grande importância para toda 
a região no combate às quei-
madas no período da estiagem 
e as intempéries do período de 
fortes chuvas. Participaram do 
evento os prefeitos de Monte 

Alegre de Goiás, Teresina de 
Goiás, Colinas do Sul, Campos 
Belos, Divinópolis de Goiás, 
Cavalcante e a prefeita de São 
João d´Aliança.

Policiais PMs que mataram 4 homens em Cavalcante são 
indiciados pela PC e já estão presos preventivamente  

Crimes contra crianças e adolescentes 
em Formosa só aumentaram 

após juiz extinguir DPCA

d rePercussão

Sete policiais militares 
foram indiciados no dia 4 de 
março pela morte de quatro 
homens na zona rural de Ca-
valcante, crimes aconteceram 
no dia 20 de janeiro desse 
ano. No dia 25 de feverei-
ro, acatando requerimento 
do Ministério Público/MP a 
Justiça do Estado determi-
nou a prisão preventiva dos 

acusados: sargento Aguimar 
Prado de Morais, sargento 
Mivaldo José Toledo, cabo 
Jean Roberto Carneiro dos 
Santos, soldado Welborney 
Kristiano Lopes dos Santos, 
cabo Luís César Mascarenhas 
Rodrigues, soldado Eustáquio 
Henrique do Nascimento e 
soldado Ítallo Vinícius Ro-
drigues de Almeida, todos 

lotados no 14º Batalhão da 
PM, com sede em Uruaçu. 
Na época do crime, a Polícia 
Militar informou que as qua-
tro vítimas eram suspeitas de 
tráfico de drogas. Já a Polícia 
Civil/PC, apontou que os 
quatro não tinham passagens 
criminais. De acordo com a 
delegada Caroline Matos, da 
Delegacia de Investigação de 

Homicídios/DIH, que assumiu 
a investigação, o inquérito foi 
concluído com o indiciamento 
dos policiais. Ela conta que os 
sete são acusados pelos crimes 
de fraude processual e homicí-
dio qualificado, suspeitos das 
mortes de Alan Pereira Soa-
res, Ozanir Batista da Silva, 

Antônio Fernandes da Cunha 
e Salviano Souza Conceição.  
Segundo o inquérito, a versão 
dos policiais militares é de 
que foram até o local do crime 
para apurar suposta denúncia 
de tráfico de drogas. Eles in-
formaram que encontraram, 
no local, grande quantidade 

de pés de maconha e que sete 
pessoas que lá estavam não 
obedeceram aos comandos 
de rendição e efetuaram dis-
paros de arma de fogo. Os 
PMs teriam revidado, o que 
provocou a morte de quatro 
pessoas, enquanto outras três 
conseguiram fugir.

d Medidas

Desde que a Justiça da 
Comarca de Formosa decidiu a 
cerca de quatro anos, extinguir 
a Divisão de Proteção à Crian-
ça e ao Adolescente/DPCA, 

transferindo para a atarefada 
Polícia Civil a responsabili-
dade de fiscalizar ilegalidades 
envolvendo menores a situação 
se agravou no município. Um 

dos problemas enfrentados 
pela população da cidade, nos 
três distritos – Bezerra, JK e 
Santa Rosa – e assentamentos 
rurais é a   venda de álcool e 
cigarro para crianças e ado-
lescentes. Sem campanhas 
educativas, fiscalizações e 
punições, comerciantes conti-
nuam vendendo esses produ-
tos e praticando crimes.  No 
restante do Estado de Goiás a 
situação não é diferente o que 
chamou a atenção de autori-
dades ligadas ao Ministério 
Público e Poder Judiciário. 
Em algumas comarcas goia-
nas já está em andamento 
campanhas de alertas aos 
comerciantes de que a venda 
dos produtos a crianças e 
adolescentes é crime, sujeito 
à autuação e devida punição. 
Em relação aos pais, o objeti-
vo é conscientizá-los sobre os 
riscos do consumo de bebidas 
alcoólicas e cigarro pelos 
filhos.  Entidades de classe, 
Poder Público, OAB, policias 
Civil de Militar, conselhos tu-
telares e o Ministério Público, 
estão se unindo em cidades 
como Sanclerlândia, Córrego 
do Ouro, Buriti de Goiás e 
outras, bem menores do que 
Formosa, em torno de ações 
para diminuir e mesmo acabar 
com a prática, formando uma 
rede de proteção. 

 Evento para instalação de nova unidade do CB na região  Secretário representando o prefeito formaliza a parceria 

Clamor popular contra o que chamam de arbitrariedade e crimes

 Campanha condena crimes contra a sociedade
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d conflitos

fornecimento de energia elétrica em
Formosa e região continua com deficiências
Mesmo com a empresa Enel afirmando que nova rede inaugurada resolveu os problemas de baixa oferta de energia, os transtornos persistem.  

A inauguração em 16 
de dezembro do ano 
passado da Linha 

de Distribuição de Alta Tensão/
LDAT Brasília Leste-Itiquira, 
com a participação 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, 
passados quase três meses, na 
prática não surtiu os efeitos es-
perados em velhos problemas. 
Com as presenças do prefeito 
de Formosa e outros da região e 
também do governador Ronaldo 
Caiado, que esteve na Subestação 
Itiquira, em Formosa, exclusiva-
mente para participar do evento a 
entrega oficial da nova oferta de 
energia, foi repleta de discursos 
e promessas de melhoria. Repre-
sentantes da Enel, disseram em 
Formosa que a nova rede seria a 
solução para a região.

INSATISFAÇÃO - Apa-
gões infindáveis em toda a re-
gião, que geram reclamações e 
prejuízos.  Segundo o promotor 
de Justiça Lucas Danilo Vaz Cos-

ta Júnior, que atua na Comarca 
de Formosa, um inquérito civil 
público foi instaurado em junho 
de 2021 para apurar as falhas no 
cumprimento das obrigações 
da Enel que possam compro-
meter a qualidade dos serviços 
oferecidos. Mesmo assim, em 
março de 2022, escolas, novos 
loteamentos e expansão de ou-

tros já iniciados, condomínios 
residenciais, armazéns para 
secagem de grãos, indústrias, 
comércios, granjas de aves e 
sistemas de irrigação continuam 
sem energia suficiente. Essa 
situação, faz com que a Enel, 
segundo a Agência Nacional de 
Energia Elétrica/Aneel, esteja 
entre as quatro piores empresas 

de fornecimento elétrico do 
Brasil.  

ARGUMENTOS – procu-
rada pela reportagem do Jornal 
Tribuna News, a Enel, através 
de uma desatenta assessoria de 
impressa, informa que desde 
a energização da rede clientes 
passaram a ser atendidos. A 
empresa informa que a LDAT 

Brasília Leste – Itiquira, com 
investimentos de R$ 40 mi-
lhões, se tornou um divisor 
de águas para a realidade do 
fornecimento de energia em 24 
municípios da região. Ao todo, 
163 mil clientes são beneficia-
dos diretamente pela nova linha, 
com melhoria da qualidade da 
energia, estabilidade dos níveis 

de tensão, suplência em casos 
de falhas e aumento da oferta 
de energia disponível. Segundo 
a empresa, hoje, com a entrega 
da nova LDAT a Enel tem 
condições de atender aos pedi-
dos de liberação de carga, que 
somados, segundo a empresa, 
chegam a cerca de 42 MVA de 
demanda reprimida. 

Calendário do IPVA 2022 é alterado em GODono de veículo é quem 
escolhe a empresa de vistoria

d Mudança

Desde o dia 03 de março o 
usuário do Departamento Esta-

dual de Trânsito de Goiás/De-
tran-GO pode escolher em qual 

empresa vai realizar a vistoria 
veicular. O serviço era feito ape-
nas pela Sanperes, desde 2015, 
e agora está disponível para 
agendamento em 50 empresas 
credenciadas. Atualmente, outras 
100 empresas estão em fase de 
credenciamento. Em dois meses, 
a previsão é de que o número de 
postos de atendimento no Estado 
chegue a 300. O preço máximo 
fixado pela autarquia para a co-
brança da vistoria é R$ 108, valor 
praticado pela Sanperes desde ju-
nho de 2019, quando o Governo 
de Goiás determinou a diminui-
ção da taxa que, então, custava 
R$ 175,76.  A expectativa é de 
que a concorrência, a partir de 
agora, contribua para a redução 
do valor da vistoria veicular, que 
é pré-requisito obrigatório para 
alguns serviços do Detran, como 
transferência de propriedade de 
veículo e transferência de mu-
nicípio. Por mês, estima-se que 
sejam realizadas 57 mil vistorias 
em todo o Estado.

d ProGraMação

Enquanto aguarda a apro-
vação da assembleia legislativa 
para parcelar em até 10 vezes o 
Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores/IPVA, a 
Secretaria da Economia do Estado 
de Goiás, alterou provisoriamente 
o calendário de pagamento do im-
posto e de licenciamento de 2022 
para motoristas com placas de 
finais 1, 2 e 3. A data limite para o 
pagamento das três faixas passou 
para o mês de junho. Também 
foram alterados os prazos para 
o pagamento da segunda parcela 
para as placas com finais 1, 2 e 3. 
O vencimento passou para maio, 
em dias alternados. Pela Instrução 
Normativa da Secretaria da Eco-
nomia divulgada em dezembro 
do ano passado, o contribuinte 
com a placa de final 1 deveria ter 
pago a segunda parcela no dia 24 
de fevereiro. Agora passou para 2 
de maio. O motorista com a placa 
de final 2 deveria pagar a segunda 
parcela em 3 de março. Agora a 
data é 3 de maio. Já o motorista 
com placa de final 3 pagaria a 
primeira parcela em 3 de março. 
A nova data agora será 4 de abril.

Subestação em Formosa, onde chega energia da nova rede Unidade envia energia para todas aas cidades da região

Empresa tinha a exclusividade em Formosa Sede do Detran em Goiânia 

 Na cidade de Planaltina de Goiás

 Final das placas determina mês para pagamento 

Em Campos Belos

 E também em Posse 
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d Motivação

Caminhada pede fim da violência contra mulher 

Com a participação 
de diversas entida-
des de classe, entre 

elas a Subseção de Formosa da 
Ordem dos Advogados do Brasil/
OAB, Legislativo e realização da 
prefeitura, através da secretaria 
de Desenvolvimento Social, foi 
realizada na manhã do dia 8 de 

março, pelas ruas do centro da ci-
dade, caminhada de conscientiza-
ção e mobilização na luta pelo fim 
da “VIOLÊNCIA CONTRA A 
MULHER” no Dia Internacional 
da Mulher.  Com início na Praça 
Rui Barbosa, a proposta dos 
organizadores foi o de reforçar 
o compromisso de somar forças 

para a promoção da paz e com-
bate à violência doméstica. “A 
sociedade já conquistou muito, 
mas ainda temos muitas mulheres 
precisando de atenção e ajuda”, 
destacou um das participantes. “A 
caminhada foi para conscientizar 
a população desse mal que afeta 
não só as mulheres, mas toda a 

família e sociedade”.  O evento 
também serviu para informar e 
motivar as mulheres a denunciar 
abusos e demonstrar que o Poder 
Público está atento a esses acon-
tecimentos. “Um recado para 
todos, de que a violência contra as 
mulheres não é tolerada”, afirmou 
uma das organizadoras.

Movimento tomou as ruas da cidade 

Caminhada simbólica a favor da paz e contra a violência 


