
 Trecho com pouco 
mais de 14 km entre Cabecei-
ras e a divisa com Minas Ge-
rais, sentido Unaí, finalmente 
começa a ser pavimentado 
pelo Governo de Goiás. Com 
previsão de entrega para abril 
de 2023 é há anos a obra mais 
esperada por toda a região, já 

que do lado mineiro a rodovia 
já está asfaltada. Orçada em R$ 
24 milhões, significa economia 
e desenvolvimento. “Tuta”, 
prefeito de Cabeceiras, recebeu 
o governador Ronaldo Caiado 
para o lançamento dos serviços 
na GO-591. 
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asfalto entre Cabeceiras e Unaí deixa de 
ser ficção para se tornar realidade  

Formosa capital do Nordeste goiano Os três principais postulantes ao 
cargo de governador de Goiás até aqui 

Vila Boa tenta se 
recuperar das 

amarras do passado

Guarani 
passa 
a ser 

destaque 
na região 

Guarani de Goiás con-
segue se destacar na Saúde, 
setor complicado, de mui-
tas demandas e oneroso 
para qualquer prefeitura. 
O prefeito Janézio Pereira 
da Silva, no mandato desde 
janeiro de 2021, tem con-
seguido, com sua equipe, 
realizar um trabalho posi-
tivo e de resultados para a 
população.

A prefeitura, sob a gestão 
de Rubens Francisco Lopes, 
desde janeiro de 2021, entra 
no segundo ano administran-
do uma série de dificuldades 
herdadas de administrações an-
teriores. Com receita compro-
metida e compromissos com 
obrigação judicial de fazer, a 
prefeitura atende a população 
com ações e obras dentro de 
suas possibilidades e busca 
parcerias com parlamentares, 
governos de Goiás e Distrito 
Federal. 
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O quadro sucessório em 
Goiás se apresenta com seis 
pré-candidatos ao governo. O 
atual, Ronaldo Caiado/UB; 
Gustavo Mendanha/Patriotas, 
ex-prefeito de Aparecida de 

Goiânia e o deputado federal, 
major do Exército, Vitor Hugo/
PL, são nesse momento os mais 
competitivos. A disputa ainda 
conta com o empresário Edigar 
Diniz/Novo; o ex-reitor da Pon-

tifícia Universidade Católica 
de Goiás, Wolmir Amado/PT 
e a professora da Universidade 
Federal de Jataí, Helga Martins/
PCB.

Página 3

Ibaneis Rocha, governador do 
DF e prefeito Rubens Lopes. 

Aproximação Rodovia em obras é importante ligação com o Sul do país

Cidade é sede de vários órgãos, instituições e entidades na região

Caiado, Mendanha e Vitor Hugo. Disputa pelo governo

Janézio, prefeito. Simplicidade e eficiência na prefeitura

A cidade é a 
porta de entra-
da dessa vasta 
região e tem di-
versas relações, 
sociais, políticas, 
econômicas, am-
bientais, culturais 
e familiares. 9ª 
cidade em núme-
ro de habitantes, 
entre os 246 mu-
nicípios goianos, 
sua população es-
timada em 2022 
é de aproxima-
damente 130 mil 
moradores. 
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AFOGADILHO 
Assunto espinhoso e problemático é o trânsito de Formosa, 

um dos mais congestionados do interior goiano.  Na principal 
rua da cidade a Visconde de Porto Seguro reina o caos, sem 
vagas de estacionamento e todos os tipos de infrações. Nas 
duas principais praças da cidade - Rui Barbosa e Imaculada 
Conceição, o sufoco é o mesmo. 

ADEQUAÇÃO 
A prefeitura, responsável pela condução do trânsito, ainda 

não contratou de forma efetiva e concursado, um engenheiro de 
trânsito. A figura desse profissional em Formosa, que só aparece 
para realizar consultas e emitir sugestões de vez em quando é 
peça fundamental e necessária na estrutura da superintendência 
municipal/SMT.

ACÚMULO 
O crescimento desordenado de Formosa gera problemas e 

necessidades. Uma delas é a falta de ruas asfaltadas e devi-
damente estruturadas com esgoto, galerias pluviais e meio-fio. 
Formosa tem setores inteiros sem asfalto e também ruas que 
sequer foram abertas. Apesar da prefeitura estar asfaltando 
algumas ruas e avenidas a necessidade é bem maior. Casas 
boas em ruas de chão é uma constante na cidade.

ESTRUTURA 
A prefeitura precisa se preparar para as mudanças em 

curso no município. Quando Itamar Barreto era o prefeito 
(2013-2016), reclamava dos assentados em novos projetos de 
assentamentos, porque não havia escola e unidades de saúde 
suficientes para atender a população que só crescia. Agora o 
motivo do crescimento de Formosa são vários outros. Unidade 
do Exército, faculdades, presídios, e sobre tudo o aumento da 
oferta de atendimentos no campo da saúde. 

 

REFERÊNCIA 
O Hospital Estadual de Formosa que passará a ter 240 leitos 

e quase 18 mil metros quadrados de área construída, vai atrair 
moradores de todas as cidades da região. E por isso o atual e 
os próximos prefeitos precisam pensar grande e dotar a cidade 
de infraestrutura. 

COBRANÇA 
Em Formosa a prefeitura conta com 14 secretarias, além 

da secretaria de Transparência, Fiscalização e Controle; Procu-
radoria Geral do Município e ainda algumas superintendências. 
Os secretários e secretárias, recebem salário mensal acima de 
9 mil reais.  Todas as pastas estão estruturadas com mão de 
obra suficiente e veículos novos, portanto o que precisa ser 
aprimorado é a criatividade desses servidores em resolver as 
demandas do município, sem esperar pela ordem do prefeito. 
Gustavo Marques precisa fazer uma espécie de calibragem de 
sua equipe e chamar na “chincha”, um ou outro que não esteja 
funcionando bem.

SUPORTE 
Essa coluna já abordou esse assunto sobre a centralização 

de decisões e ações do prefeito Gustavo Marques.  Na estrutura 
da prefeitura ainda não existe a pasta de articulação política, 
secretaria que já existiu no passado e que no momento se faz 
necessário.

LIMPEZA 
Passa da hora da prefeitura começar a punir proprietários 

de imóveis - casas e lotes - abandonados, sujos e tomados 
pelo mato. Esse papel de cuidar seria dos donos, mas como 
não o fazem, passa a ser do poder público a tarefa de manter 
a insalubridade. 

INTRIGANTE 
A tabela de valores genéricos dos terrenos urbanos por metro 

quadrado para cálculo e cobrança do IPTU e ITBI no exercício 
2022 em Formosa, foi apresentada no final de fevereiro. No 
documento que apresenta os valores em Real, elaborado após 
estudos, pesquisas e avaliações, realizadas por corretores de 
imóveis e empresa especializada, de novo não consta o alto 
intitulado condomínio fechado de alto padrão, Diamond Ville. O 
empreendimento continua fora dos registros fundiários oficiais 
da prefeitura.  Isso significa que o condomínio continua ilegal 
e gerando vítimas. 

OFICIAL 
Essa tabela de preços de todos os imóveis, foi elaborada e 

apresentada pela prefeitura, através da secretaria de Economia 
e Finanças, por meio da superintendência da receita tributária. O 
documento é esclarecedor e traz várias dúvidas e questionamen-
tos sobre a ausência, a manutenção e a comercialização de terre-
nos pela New Bank, empresa responsável pelo empreendimento 
Diamond Ville, na Avenida Tancredo Neves, entrada da cidade.     

SUSPEITAS 
A estrutura montada pelo Diamond Ville com portaria os-

tentosa, ruas, estrutura interna e de propaganda, traz muitas 
dúvidas e prejuízo para quem já comprou. Ainda sem energia 
elétrica e saneamento básico o condomínio está novamente na 
mira do Ministério Público, que quer saber se existe sonegação 
de imposto municipal, ou se está tudo certo. 

CARÊNCIA 
Uma das situações que chama a atenção de qualquer visi-

tante ou morador mais atento em Formosa é a quantidade de 
moradores de rua e de pedintes em situação de vulnerabilidade. 
Mesmo com abrigo mantido pela prefeitura, fornecendo alimento 
e teto nas noites, o número de homens e mulheres nas ruas só 
aumentou no período de um ano.

INTENÇÃO 
O grande objetivo do atual e ausente deputado estadual “Tião 

Caroço”, que não é candidato a reeleição é o mesmo dos anos 
interiores. Ou seja, ajudar a não eleger ninguém de Formosa e 
continuar a ser a voz formosense em Goiânia – uma espécie de 
deputado sem mandato a partir de janeiro de 2023. “Tião”, entre 
os 41 deputados goianos, tem um dos piores rendimentos da atual 
legislatura.

ACABADO 

O ex-prefeito Ernesto Roller (foto), que ficou 2019, 2020, 2021 
e também 2022 sem pisar os pés em Formosa, durante os eventos 
do governo Caiado, do qual faz parte, é o maior exemplo a não ser 
seguido na vida pública. Sua vida política e social em Formosa 
acabou no final de 2018, quando abandonou a prefeitura para 
voltar a Goiânia.

FORA 
E para quem ainda pergunta se Ernesto vai ser candidato esse 

ano, a informação exata é a de que ele não se desincompatibilizou 
do cargo de secretário na data limite.  Portanto não pode se candi-
datar. Seu futuro é incerto e está nas mãos do governador, que o 
mantém no cargo de secretário de Governo desde o início, mesmo 
sem utilidade e sempre atrapalhando. 

DESPREPARO 
Vereadores fracos, desconectados e sem rendimento parla-

mentar durante o ano de 2021, se lançam como pré-candidatos. 
Candidatos a passarem vergonha nas urnas. Um deles é Israel de 
Assis Alves o “Índio de Assis”, que além de condenação criminal, tem 
um currículo muito ruim na condução do primeiro mandato. Outra 
é Cátia Rodrigues, que também não tem muito o que apresentar.

HISTÓRICO 
Mais complicações na Câmara de Formosa. Se já não bastasse 

o fato de que existem vereadores enrolados na Justiça e no Ministé-
rio Público, outro com condenação e cumprimento de pena, agora 
é a vez dos familiares. Primeiro foi o irmão do vereador Valdson 
José da Silva e logo depois o filho do vereador “Nema”, presos pelas 
polícias Civil e Militar por prática de crimes. 

NOTÍCIA 
O irmão de Valdson José, Teodoro José da Silva, foi preso pela 

Delegacia da Mulher, suspeito de praticar estupro de vulnerável e 
de divulgar pornografia.  Conforme se apurou nas investigações, 
ele abusou de uma criança de 7 anos. Em um dos abusos, Teodoro 
passou iogurte em todo o corpo da criança e depois o lambeu. Em 
outra ocasião, o preso fez com que a menor praticasse sexo oral 
nele. Já no caso do filho de “Nema” a acusação é de disparar arma 
de fogo às margens da Lagoa Feia e segundo a PM, por tentar 
matar uma pessoa. 

FILIAÇÃO
Após peregrinar em Goiânia por dias, em busca de um par-

tido viável o prefeito de Formosa e sua mulher, Caroline Marques 
– pré-candidata a deputada estadual - se alojaram no Partido 
Progressistas/PP. Em Formosa o Progressistas deverá mudar sua 
condução, para receber a nova direção a ser implantada pelo 
prefeito e seu grupo. 

CRESCIMENTO 
O MDB de Formosa tem se fortalecido nesse início de 2022, 

com engajamentos e filiações importantes, resgatando nomes 
históricos do partido e se colocando como protagonista na 
sucessão estadual. O presidente da sigla em Goiás, o advogado 
Daniel Elias Carvalho Vilela, deve mesmo ser confirmado na 
chapa majoritária, ao lado de Ronaldo Caiado, como candidato 
a vice-governador. 

TOMBO 
No campo da política formosense a “rasteira” mais sentida de 

2022 foi dada pelo partido Solidariedade na vereadora e delegada 
Fernanda Lima. Sem timbre político para agregar apoio sólido em 
torno de si, Fernanda tinha a pretensão de se lançar candidata 
a deputada estadual nas eleições desse ano. A marinheira de 
primeira viagem em política, viu naufragar, bem antes de zarpar, 
o seu projeto de candidatura nesse ano.

RACHA 
Os dois pré-candidatos a deputado e deputada estadual por 

Formosa, Fernanda e Hernany Bueno, bateram cabeça na hora de 
articular e de se viabilizarem. O que acabou gerando uma forte 
divisão dentro do mesmo partido. 

ADVENTURE
Hernany, após perder duas eleições consecutivas – uma de 

deputado estadual em 2018 e outra de prefeito em 2020 - volta 
do nada e já começa a se posicionar rumo a esta, que tem tudo 
para ser a sua terceira derrota nas urnas.

MEIO 
O prefeito de Formosa, vai ter que se esforçar para conciliar 

os deveres e limites entre administrar o município e coordenar a 
campanha da mulher, Caroline.  Além do esforço físico e mental, 
terá principalmente que se empenhar no controle financeiro e 
ações. Ele terá que saber exatamente os limites, dominando 
onde começa e termina os eventos políticos e os administrativos. 

DESFALQUE 
A região Nordeste de Goiás está sem deputado estadual, 

com o agravamento do quadro de saúde de “Iso Moreira”, ainda 
internado em estado grave em hospital no Rio de Janeiro. Os dois 
outros deputados eleitos em 2018 não são atuantes, um por ter 
rompido com o governo e o outro por não ter interesse. “Paulo 
Trabalho” e “Tião”, não conseguem representar a vasta região.

DESNECESSÁRIO 
A criação de um 

tal “centrão”, na Câ-
mara de Formosa, 
na avalição de mui-
ta gente é coisa de 
quem não tem muito 
o que fazer. Formado 
por vereadores fra-
cos e desarticulados 
como “Nema”, Luzia-
no, Welio Antônio e 
Shinayder Frederico 
(foto) o grupo possui 
até líder e vice líder. 
Os vereadores sem 
conteúdo e sem um 
rumo, onde ninguém 
escuta ninguém, se 
organizam em blo-
cos, tentando valori-
zar seus mandatos.  

INTERESSES 
Quer saber quem é seu vereador? Pergunte a ele quantos 

empregos ele tem ou pediu na prefeitura. É claro que todos vão 
responder que nenhum emprego, mas, uma apuração mais 
detalhada, vai dizer a verdade. 

CAMINHO 
Com a realização da Tecnoshow Comigo, que marcou em 

Rio Verde a volta do público aos grandes eventos agropecuários 
de Goiás, as exposições e festas de Formosa e região, também 
deverão acontecer em 2022. A 19ª edição da Tecnoshow, acon-
teceu de 04 a 08 de abril. A grande feira de tecnologia rural do 
Centro-Oeste movimentou o agronegócio brasileiro, atingindo R$ 
10,6 bilhões em comercialização, e proporcionou aos visitantes a 
oportunidade de conhecer tecnologias e descobrir as inovações 
no campo em busca de aumento de produtividade, economia e 
sustentabilidade.

REALIZAÇÃO 
Sem o apoio de governos do Estado e Federal, sem a presença 

de instituições financeiras, sem animais premiados e sem exposição 
de máquinas e tecnologias voltadas ao agronegócio a “Pecuária” 
de Formosa, deve ser realizada nesse ano. Possivelmente com o 
apoio financeiro da prefeitura em ano eleitoral, por meio das secre-
tarias de Cultura e Turismo o Sindicato Rural de Formosa, já acena 
com a possibilidade de realizar esse ano a 69ª Expoagro, de 28 
de julho a 1ª de agosto.  A Exposição Agropecuária de Cabeceiras, 
que está apenas na sua 4ª edição, também deve ser realizada pela 
prefeitura em agosto. 
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n eleições

Já são seis pré-candidatos ao Governo de Goiás
Com o fim do prazo 

de filiações parti-
dárias no início de 

abril o quadro sucessório em 
Goiás se apresenta com seis 
pré-candidatos ao cargo de 
governador, incluindo o atual 
Ronaldo Caiado/UB. O ex-pre-
feito de Aparecida de Goiânia, 
Gustavo Mendanha/Patriotas e 
o deputado federal, major do 
Exército, Vitor Hugo/PL, são 
nesse momento os principais ad-
versários de Caiado na disputa, 
que ainda conta com o empre-
sário e escritor, Edigar Diniz/
Novo, do ex-reitor da Pontifícia 
Universidade Católica de Goiás, 
Wolmir Amado/PT e a professo-
ra da Universidade Federal de 
Jataí, Helga Martins/PCB. Nesse 
período de pré-campanha, ainda 
existem dúvidas sobre o PSDB 
e PSB, que podem lançar nomes 
para o Palácio das Esmeral-
das. O ex-governador Marconi 

Perillo, que preside o PSDB, 
é cotado para a disputa ao go-
verno, mas também pode tentar 
Senado ou vaga na Câmara dos 
Deputados. Já o PSB que rece-
beu a filiação do ex-governador 
e ex-presidente do PSDB, José 
Eliton, também pode lançar um 
nome. Até aqui os dois princi-
pais nomes para a disputa são 
o do atual governador Caiado 
e o de Gustavo Mendanha, que 
aguarda até o prazo das conven-
ções – 20 de julho a 5 de agosto, 
os partidos não contemplados 
em seus interesses no governo 
para que possam compor com 
ele. Mendanha no Patriotas, terá 
tempo de televisão mínimo (30 
segundos) e poucos recursos de 
fundo eleitoral. Já Caiado, além 
de contar com um amplo grupo 
de partidos, está no partido que 
terá o maior tempo de propagan-
da e o maior fundo do País, após 
a fusão do DEM com o PSL.

“Betinho” fala sobre informações publicadas 
na última edição do Tribuna News 

“Tião Caroço” abandona Formosa 
e apoia candidato a deputado 

estadual de outra região 
Issy Quinan ex-prefeito de Vianópolis é o candidato 

do ex-prefeito de Formosa

Pré-candidato ao governo Gustavo Mendanha
 reafirma parceria com o setor industrial

Em ano de eleição quem produz ou 
compartilha mentiras eleitorais 

deverá ser responsabilizado

n eleição

O pré-candidato ao Governo 
de Goiás Gustavo Mendanha/
Patriota, vem tecendo críticas à 
falta de investimentos por parte 
do Estado, que ocasiona em 
problemas estruturais, refletin-
do diretamente na política de at-
ração industrial.  Gustavo afirma 
que tem andado pelo Estado e 

comprovado as deficiências em 
energia elétrica, saneamento 
e estradas. “Para terem ideia, 
segundo a Confederação Na-
cional dos Transportes, apenas 
35% das estradas estão em bom 
estado. A energia é a 3ª pior 
do Brasil, e os problemas não 
param por aí. Nós vamos apre-

sentar ao Estado o que pode ser 
feito para mudar isso”, disse. 
O pré-candidato elenca como 
primordiais para a melhoria do 
segmento industrial do Estado 
a desburocratização, melhoria 
da energia elétrica e matéria 
prima, além da qualificação da 
mão de obra. 

n esClareCimento

Luiz Humberto Gonçal-
ves o “Betinho da Saneago”, 
procurado para esclarecer  os 
fatos mencionados no Jornal 
Tribuna News, edição 450, 
entre eles a desistência de as-
sumir o mandato de deputado 
estadual em 2013, disse que à 
época, na condição de suplente 
de deputado estadual, optou por 
não assumir o mandato ao final 
daquela legislatura, em razão 
de compromissos profissionais 
com a Saneago, bem como em 
razão do pouco tempo que fica-
ria no mandato e que não teria 
tempo para apresentação e seus 
projetos. Sobre as investigações 
citadas na publicação, quan-
to a “operação Decantação”, 

envolvendo supostos ilícitos 
cometidos por empresários e 
agentes da Saneago, esclarece 
que as investigações foram 
oriundas de processo licitató-
rio envolvendo a diretoria de 
engenharia, cargo que nunca 
ocupou na empresa. “Betinho” 
diz ainda que sobre a licitação 
investigada, jamais assinou 
documento de homologação 
de licitação, que foi o foco 
da investigação. Ele frisa que 
durante algum tempo, o cargo 
que ocupou na administração 
da empresa foi o de diretor 
de produção, sem qualquer 
gerencia ou responsabilidade 
por processos licitatórios, e que 
sua atuação nessa gerencia tem 

previsão no regimento interno 
da empresa. Sua função sempre 
foi a de cuidar da operação de 
todo o sistema de saneamento 
no Estado e que sua gerencia 
jamais teve qualquer ligação 
com os fatos investigados, 
afirma. Sobre a prisão relatada 
na reportagem, ele diz que foi 
decretada de maneira equivo-
cada, tanto que imediatamente 
quando constatado o equívoco 
de sua presença nas investiga-
ções, foi a primeira prisão a 
ser revogada, justamente por 
não ter qualquer ligação com 
os fatos investigados. Sobre 
a informação de que não teria 
conseguido se desvencilhar do 
processo, Betinho esclareceu 
que após apresentação de sua 
defesa, a Justiça comprovou 
sua total inocência em relação 
aos fatos investigados e deter-
minou a rejeição da denúncia 
e o arquivamento do processo 
penal. Betinho disse ainda 
que naquela época, foi vítima 
de uma grave injustiça, pois 
sofreu vários constrangimen-
tos, que teriam abalando sua 
reputação, construída ao longo 
de toda uma vida de trabalho e 
dedicação. Registrou ainda seu 
repúdio pelos fatos ocorridos, 
e ressaltou sua alegria em ter 
sua inocência reconhecida pelo 
Poder Judiciário, após tudo ter 
sido esclarecido, e como isso, 
ter a oportunidade de retomar 
com dignidade o curso normal 
de sua vida profissional, social 
e principalmente familiar.

n interesses

Depois de duras resistências 
de membros do MDB goiano e 
a recusa de pré-candidatos do 
partido em aceitar a filiação do 
ex-prefeito, Issy Quinan se filiou 
de forma sigilosa ao MDB no 
diretório nacional em Brasília, 
surpreendendo opositores e parte 

da classe política estadual. Com 
a filiação dentro do prazo legal, 
Issy, deverá disputar mandato 
de deputado estadual. Ele foi 
prefeito da pequena cidade de 
Vianópolis, com pouco mais de 
16 mil habitantes e conta com o 
apoio do ex-prefeito e atual de-

putado estadual “Tião Caroço”, 
que em detrimento ao colégio 
eleitoral de Formosa, com mais 
de 73 mil eleitores, resolve lançar 
e apoiar um nome sem nenhuma 
ligação com seu município e sem 
vínculos com políticos e popula-
ção formosense. 

n JUstiça

Em ano de eleição a mentira 
pode gerar um dano irreparável 
ao equilíbrio da disputa. Por isso, 
há leis e normas eleitorais que 
buscam impedir a disseminação 
de notícias falsas capazes de 
comprometer o processo eleito-
ral ou interferir na liberdade de 
escolha do eleitor. Segundo in-
formações de cartórios eleitorais 
e o Tribunal Superior Eleitoral/
TSE, quem produz ou compar-
tilha essas mentiras poderá ser 
responsabilizado. No final do 
ano passado o TSE atendeu o 
pedido do Ministério Público 
Eleitoral, para cassar o diploma 
de deputado estadual de Fran-
cisco Francischini/PSL/PR, pela 
disseminação de mentiras sobre o 
processo eleitoral. No dia da elei-
ção de 2018, antes de terminar a 
votação, ele fez uma live na sua 
página do Facebook afirmando, 
sem provas, que urnas eletrônicas 
haviam sido fraudadas. A trans-
missão alcançou mais de 70 mil 

internautas. O tribunal declarou 
o político inelegível por 8 anos, 
pois entendeu que houve uso 
indevido dos meios de comuni-
cação e abuso de poder político. 
Em Formosa, sede de zona 

eleitoral, 11ª, as atenções estarão 
voltadas para as redes sociais, e 
eventuais crimes comprovados, 
se denunciados ao juiz eleitoral, 
deverão penalizar candidatos e 
seus apoiadores. 

Os pré-candidatos a governador se articulam em torno da sucessão

“Betinho”. Explicações e novos rumos

Os dois têm uma parceria que não passa por Formosa

Ex-prefeito tem forte ligação com classe empresarial do Estado

MPF e Justiça Eleitoral já acompanham
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d amparo

Casa de Direitos tem apoio de subseção da OAB

Iniciativa da prefeitura, 
através da Secretaria 
de Desenvolvimento 

Social, garante direitos das 
pessoas. O presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil/OAB, 
Subseção de Formosa, Edimar 
Amorim, participou da inaugu-
ração da nova estrutura jurídica 
do município e parabenizou a 
administração pela iniciativa 

de zelar pelos direitos dos cida-
dãos, afirmando que a entidade 
representativa dos advogados 
no município e na região, se 
coloca à disposição para o bom 
andamento dos atendimentos. 
A Casa de Direitos é um espaço 
com a proposta de garantir a 
promoção e defesa dos direi-
tos humanos das mulheres, 
crianças, adolescentes, idosos 

e pessoas com deficiência. Um 
trabalho pioneiro no Nordeste 
goiano, que deve inspirar e 
apoiar outros gestores da área 
social na região. Trata-se de 
um espaço multifuncional de 
acolhimento e atendimento 
psicológico, social e jurídico 
com a missão de promover ser-
viços articulados para pessoas 
em situação de vulnerabilidade 

social, oferecendo orientação e 
encaminhamentos de maneira 
ágil, que contribuam para o 
fortalecimento da vítima e o 
resgate de sua cidadania. 

Juiz lança novo livro conceito 
para comunidade jurídica  

Prefeitura cria “Selo de 
Responsabilidade Social”

d iniCiatiVa

A ex-secretária municipal 
de Desenvolvimento Social, 
Caroline Marques Cichetti 
Koehler, antes de se desincom-
patibilizar do cargo, criou na 
estrutura da secretaria o “Selo 
de Responsabilidade Social” 
com a intenção, segundo afir-
mou, de multiplicar ações para 
construir uma cidade unida, 
menos desigual e melhor para 
todos. O selo é concedido para 
estimular a atuação de empre-
sas que possuem interesse em 
investir e executar projetos na 
área social em parceria com a 
prefeitura. Os parceiros inte-
ressados precisam desenvolver 
ações que envolvam a forma-
ção, qualificação, preparação 
e inserção de cidadãos nas 
ações socioassistencial e no 
mercado de trabalho. “Respon-
sabilidade social significa um 

compromisso com a vida das 
pessoas que estão em situação 
de vulnerabilidade” esclarece 
Caroline. Alguns empresários 
de Formosa já receberam a 
homenagem e o compromisso 
de continuar colaborando com 
a melhoria dos índices sociais 
do município.

Serviço:
Casa de Direitos

rua 02 Quadra 3ª Nº 02
Setor Primavera

Formosa/Go

d espeCializações

“Execução Penal: Entre o Dever Punitivo e a Liberdade” é o título da obra 

Juiz de Direito do Tribu-
nal de Justiça do Estado de 
Goiás desde 2008, Fernando 
Oliveira Samuel, titular da 2ª 
Vara Criminal da Comarca de 
Formosa é mestre em Direito 
Constitucional, com graduação 
em Direito pela Universidade 
de Uberaba/MG e autor de 
outras obras literárias. Ele 
que acaba de lançar mais um 
trabalho de impacto no meio 
jurídico, escolheu a sede da 
Subseção de Formosa da Or-
dem dos Advogados do Brasil 
para apresentar seu novo livro 
“Execução Penal - Entre o 
Dever Punitivo e a Liberdade”. 
Nesse trabalho, o juiz expõem 
os princípios atinentes à Exe-
cução Penal, dos institutos e da 
devida aplicação, A obra pro-
move a integração entre teoria 
e prática de modo consistente 
e operacional, desenvolvendo 
os institutos e apresentando 
modelo de atuação em que se 
possa balancear as expectativas 
normativas e as práticas viola-
doras de direitos. O impresso 
aborda cada um dos momentos 
com a explicação necessária, 
apresentando doutrina e juris-
prudência adequadas, servindo 
como um guia da execução 
penal. Advogados, juízes, aca-
dêmicos de direito, servidores 
da Justiça, membros da comu-
nidade e amigos do magistrado, 
participaram do lançamento da 
obra que está disponível para 
compra em livrarias jurídicas 
e sites especializados.  

Estrutura pronta para os encaminhamentos Edimar. “Iniciativa importante e necessária”Inauguração com atendimentos

Caroline. Décio Fagundes. Iniciativas

D´Artagnan, Caroline e 
Angelita. Atuações

Juízes. Lucas Siqueira, Fernando e Christiana Nasser e o advogado Edimar Amorim

Escritor e Juiz Fernando

Newton, Maísa, Eliane, Fernando, Jéssica e Thallyane. Servidores da 2ª Vara Criminal
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O Governo Federal, por meio 
do Ministério da Infraestrutura, 
autorizou a Prefeitura de Jataí (104 
mil habitantes) a lançar o processo 
licitatório para contratação das obras 
de construção do novo aeroporto re-
gional. A licitação contempla, nesta 
primeira etapa, a construção do sis-
tema de pista de pouso e decolagem 
e taxiamento, pátio de aeronaves, 
vias de serviço, drenagem, cerca 
operacional e patrimonial, áreas de 
segurança, via de acesso e estaciona-
mento, auxílios à navegação aérea, 
dentre outras. A nova infraestrutura 
permitirá a operação das aeronaves 

por instrumento. Quando as obras 
forem concluídas, a região poderá 
ser atendida pela operação regular 
de aeronaves a jato, sem restrições, 
permitindo que a população tenha 
acesso a vários destinos. A licitação 
tem valor estimado de quase R$ 47 
milhões, a serem custeados pelo 
Governo Federal, com recursos do 
Fundo Nacional da Aviação Civil/
FNAC, e contrapartida municipal 
de cerca de 10% do valor total. As 
obras devem ser executadas em 15 
meses após a contratação da empre-
sa vencedora e emissão de ordem 
de serviço.

ATrASo - Em Formosa (130 
mil habitantes) o aeroporto criado 
em 1931 e prestes a completar 100 
anos, apesar de estar sob a responsa-
bilidade do Governo de Goiás e ser 
administrado hoje pela prefeitura, 
está instalado em área de proprie-
dade do Governo Federal, por meio 
da Empresa Brasileira de Infra 
Estrutura Aeroportuária/ Infraero. 
Com pista de 1.400 metros de asfalto 
e uma segunda pista, de grama, com 
1.100 metros de comprimento não 
homologada, o aeroporto necessita 
de investimentos e estrutura como 
cerca e muros de proteção, sinali-

zação dia e noite –balizamento da 
pista, iluminação eficiente e entre 
outras melhorias a reforma e am-
pliação do terminal de passageiros. 
O seu aperfeiçoamento, na avaliação 
de operadores que atuam no local, 
significaria para Formosa um gran-
de salto de desenvolvimento, com 
a possiblidade de absolver parte 
do trafego aéreo de Brasília, com 
voos regionais. Para empresários 
ligados ao terminal o que está fal-
tando é vontade política e interesse 
comercial, uma vez que a estrutura 
existe com espaço físico suficiente e 
condições de ser melhorada.

d estrUtUra

Hospital de Formosa será ampliado 
em três vezes seu tamanho atual

A unidade passará a contar 
com 240 leitos e 17.586 mil 
metros² de área construída. 

O Hospital Estadual de Formosa/HEF, 
que se consolida como referência na 
região e no Entorno do Distrito Federal/
DF, dá um novo passo na sua história 
e anuncia o projeto de ampliação que 
contará com mais leitos, visual moderno 
e novos cômodos hospitalares. No final 
de março o ex-secretário de Saúde do 
Estado de Goiás, Ismael Alexandrino 
apresentou o projeto ao lado da diretora 
da unidade, Ana Brito. A nova planta 
terá novidades como a ampliação da 
quantidade de leitos que passará de 100 
para 240, colocando o HEF entre um 
dos cinco maiores hospitais do Entorno. 
A diretora explica que uma das alas que 
será beneficiada pelos novos leitos é 
a Unidade de Terapia Intensiva/UTI. 
Hoje a unidade conta com 20 leitos 
e, ao final das obras, serão 40 para 
atendimento à população. Da mesma 

Sindicato Rural de Cabeceiras e Faeg são parceiros do 
Poder Público no desenvolvimento regional  

forma, as enfermarias, clínica cirúrgica e 
médica também serão ampliadas e juntas 

somarão 81 leitos. 
CoNForTo - Durante visita à 

unidade, antes de se afastar do cargo 
para ser candidato na eleição desse ano, 

Alexandrino destacou a importância 
do projeto de ampliação em Formosa. 

“O HEF será um dos cinco maiores de 
Goiás e isso é muito significativo para a 
população da cidade, do Nordeste goiano 
e para o Entorno do DF”. Atualmente 
a unidade possui 5.061,25 mil metros 
quadrados de área construída, mas ao 
final dos 24 meses de obras, iniciadas em 
abril, o hospital terá 17.586,63 mil me-
tros quadrados, um ganho de 12.525,38 
mil metros quadrados construídos. Isso 
significa que a ampliação aumentará o 
tamanho do hospital em 3 vezes. A obra 
trará novidades como uma sala de hemo-
dinâmica, duas de repouso pós-anestesia, 
10 salas de cuidados intermediários para 
recém-nascido e uma UTI cardiológica. 
Além disso, 26 leitos exclusivos para 
enfermaria pediátrica, 20 para enfer-
maria ortopédica e 8 para enfermaria 
psiquiátrica serão construídos ao longo 
das obras. Na visão da diretora geral o 
hospital tem potencial para crescer com 
responsabilidade e se tornar um gigante 
da região, por isso é preciso investir.  

d atUação

A entidade representativa da 
classe produtora do município 
de Cabeceiras, fundada em 20 de 
abril de 1968 e presidida por Jacó 
Isidoro Rotta, tem participação 
ativa na viabilização do projeto de 
construção dos 15 quilômetros de 
asfalto, ligando a cidade à divisa 
com Minas Gerais. No evento 
de lançamento da obra, no final 
de março, com as presenças do 

govenador Ronaldo Caiado; depu-
tado federal José Mário Schreiner, 
atual presidente da Federação da 
Agricultura e Pecuária de Goiás/
Faeg - entidade que agrega todos 
os sindicatos rurais de Goiás - pre-
feito Everton Francisco de Matos, 
autoridades municipais, além de 
sindicalizados e representantes do 
agronegócio da região, a parceria 
foi evidenciada. Jacó explica que 

o companheirismo firmado entre a 
classe produtora, através da Faeg 
e Governo do Estado, possibi-
litam obras como a GO-591 em 
Cabeceiras, com a elaboração do 
projeto executivo de engenharia 
pela federação, que em 2022, 
possibilitou também a pavimenta-
ção da GO-110, em Iaciara e São 
Domingos. Outro incentivador da 
união entre governo e produtores é 

o ex-presidente do Sindicato Rural 
de Cabeceiras, Arno Bruno Weis, 
que também participou do evento 
de lançamento das obras na rodo-
via. Arno, autor de requerimentos 
junto ao Ministério do Meio Am-
biente, incentivando a exploração 
de potássio e outros minérios nos 
estados de Sergipe, Minas Gerais 
e Amazonas é a favor da extração, 
beneficiado a agricultura, evitando 

Novos semáforos são instalados em Formosa 
d Controle

ou diminuindo a importação, geran-
do redução de custos e número de 
empregos. Ele aproveitou o evento 
em Cabeceiras para transmitir o 
requerimento ao governador. Jacó 
Rotta, lembra que Cabeceiras está 
hoje entre os grandes na produção 
agrícola em Goiás e no país, e que 
apesar da demora dos governos do 

Estado em viabilizar a obra o início 
do asfalto na GO-591 a um custo de 
aproximadamente R$ 24 milhões é 
muito bem vinda e necessária, uma 
vez que as   atividades que mais 
empregam no município são os 
cultivos de soja e café, que rendem 
grandes somas de impostos para a 
prefeitura, Estado e União. 

d neCessidade

A Prefeitura de Formosa reali-
za a troca dos semáforos da cidade, 
que segundo a Superintendência 
Municipal de Transito/SMT, trará 
mais segurança e eficiência para o 
tráfego de veículos e de pessoas. 
A modernização semafórica exige 
a troca desde o poste até a fiação 
interna. Segundo o superintendente 
Carlos Glauber Martins Ferreira, 
no final das instalações em toda 
a cidade e com o funcionamento 
dos novos equipamentos, os an-

tigos serão retirados. Os novos 
semáforos são mais modernos e 

contam com placas eletrônicas 
mais resistentes à danos por osci-

lação de energia, principal causa 
dos defeitos. Além disso, explica, 
os novos “sinaleiros” estão sendo 
instalados com câmeras, que nesse 
primeiro momento, visam apenas 
calcular o fluxo de veículos, para 
que o equipamento atue de forma 
inteligente conforme a demanda do 
trânsito, aumentando a eficiência 
e a segurança dos condutores. Ne-
nhuma das câmeras tem a função 
de gerar qualquer tipo de multa, 
explica. 

Com estrutura atual já é o maior da região Novo projeto coloca a unidade entre os grandes do Estado

“Zé Mário” Jacó e Yvi Rotta. Parceria

Caiado e Arno. Reencontro

Genedir Ribas (assessor), Armando Rollemberg (Faeg), “Zé Mário, Jacó e Yvi

Complexo em Jatai será restruturado

Enquanto Aeroporto de Formosa sucumbe Governo 
Federal autoriza obras no aeroporto regional de Jataí

Em Formosa área está tomada por invasores e sem estrutura

Novos equipamentos nas ruas
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d administração

Município de Vila Boa 
se recupera e apresenta 

bons resultados na saúde 

A Prefeitura de Vila Boa, 
sob a gestão do prefeito Rubens 
Francisco Lopes, desde janeiro 
de 2021, entra no seu segundo 
ano administrando uma série 
de dificuldades herdadas de 
administrações anteriores, so-
bretudo da última, encerrada 
no final de 2020. Com receita 
comprometida e compromis-
sos com obrigação judicial de 
fazer a prefeitura hoje, atende 
a população com ações e obras 
dentro de suas possibilidades. 
Rubens e sua equipe, mesmo 
diante da realidade, busca par-
cerias e condições de trabalho. 
Na área de saúde a prefeitura, 
através da secretaria municipal, 
nesses 16 meses de mandato, 
tem uma lista significativa 
de realizações com obras e 
serviços. As adequações no 
hospital municipal para trata-
mento exclusivo de pessoas 

com Covid-19 é um dos exem-
plos. Para a unidade de saúde, 
foram adquiridos equipamentos 
e utensílios como camas hos-
pitalares, macas e entre outros, 
de duas câmaras frias para 
conservação de imunobiológi-
cos (vacinas e soro antiofídico) 
melhorando a qualidade de 
conservação de vacinas e ou-
tros medicamentos. Também 
foram feitos investimentos em 
reformas e melhorias, além da 
sua manutenção com veículos, 
profissionais e toda a mão de 
obra. O aperfeiçoamento dos 
atendimentos médicos com 
consultas e exames em espe-
cialidades como Ginecologia, 
numa parceria com médicos, 
enfermeiras e a participação 
de vereadoras, melhorou o 
quadro de saúde do município, 
com a população atendida e 
acompanhada. Aquisição de 

veículos e de tablets, por meio 
de emendas parlamentares, 
para uso dos profissionais de 
saúde, agilizaram o sistema de 
informação e a prestação de 
serviço aos usuários. As parce-
rias firmadas em 2021 e início 
de 2022, possibilitam eventos 
como o “Saúde em Movimen-
to”, com toda a sua estrutura 
e equipe, que numa união de 
forças entre parlamentares, 
poderes Executivo e Legisla-
tivo municipal e população, 
beneficiou um grande número 
de pessoas. O prefeito Rubens 
esclarece que as perspectivas 
para o o ano de 2022, com o 
fim da pandemia e a diminuição 
acentuada dos casos de Covid, 
vão trazer melhorias de uma 
forma geral e que o ajuste nas 
contas da prefeitura vão signi-
ficar aumento na qualidade de 
vida do cidadão. 

d realização

Finalmente governo dá
início ao asfalto entre 

Cabeceiras e Unaí  

Caiado faz reunião de trabalho com prefeitos
no gabinete do prefeito de Cabeceiras 

Trecho de quase 15 
quilômetros entre o 
município goiano e a 

divisa com o Estado de Minas Ge-
rais está sendo asfaltado a um custo 
superior a R$ 24 milhões. Previsão 
de entrega da obra é abril de 2023. 
O prefeito Everton Francisco de 
Matos/PDT o “Tuta” e o vice-pre-
feito Manoel Teixeira/UB, ao lado 
de todos os vereadores, além de 
representantes da classe produtiva 
rural do município, receberam no 
final de março o governador Ronal-
do Caiado/UB, para o lançamento 
da obra de pavimentação asfáltica 
da GO-591. A pavimentação da 
rodovia tem extensão de 14,785 
quilômetros com previsão de en-

trega em 14 meses, pela Agência 
Goiana de Infraestrutura e Trans-
portes/Goinfra. Para uma multidão 
de pessoas de toda a região goiana e 
mineira o governador afirmou que 
a obra será entregue com padrão de 
excelência garantido pelas regras 
do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transporte/Dnit.  
Dizendo ainda que o seu governo, 
só assina documento autorizando 
obra, quando já tem o dinheiro 
depositado em conta. Trata-se de 
uma obra aguardada a décadas e 
de grande importância para a eco-
nomia regional e do Estado, uma 
vez que pronta, ira economizar 
tempo e dinheiro de quem precisa 
se locomover ao Sudeste e Sul do 

país.   O município de Cabeceiras 
é hoje um dos maiores produtores 
agrícolas do Estado, com produti-
vidade de grãos acima da média e 
com a maior produção de culturas 
como café e soja. Segundo “Tuta”, 
com a rodovia 591 pavimentada, 
o município vai “encurtar” a in-
terligação com todo o país” e se 
desenvolver ainda mais, facilitan-
do o tráfego de veículos leves e 
pesados. O prefeito destaca ainda 
que a população, o setor produtivo 
e toda a economia de Cabeceiras 
e municípios vizinhos, já está 
sendo fortemente impactada por 
infraestruturas já entregues ou em 
andamento e principalmente com o 
asfalto na GO-59, afirma.

d aUdiênCia

Recém concluída, as obras de 
ampliação e melhorias no prédio 
da prefeitura o gabinete do prefeito 
“Tuta” se transformou em gabinete 
de governo estadual, durante reu-
nião de trabalho entre o governa-
dor Ronaldo Caiado, parte de sua 
equipe e vários prefeitos. Durante 
a passagem de Caiado, no final de 
março por Cabeceiras para o lança-
mento das obras de pavimentação 
da GO-591, o chefe do Executivo 
estadual, se reuniu com os prefeitos 

e prefeitas de Formosa, Gustavo 
Marques; São João d’Aliança, 
Débora Domingues; Flores de 
Goiás, Altran Lopes; Vila Boa, 
Rubens Lopes; Sítio D’Abadia, 
Weber Lacerda; Planaltina, “De-
legado Cristiomário”; de Mambaí, 
Joaquim Barbosa; Alto Paraíso, 
Marcus Rinco e Simolândia, Ildete 
Ferreira. Também compareceram 
os prefeitos das cidades mineiras 
de Unaí, José Branquinho; e de 
Cabeceira Grande, Eldson Duarte. 

O governador e o presidente da 
Agência Goiana de Infraestrutura 
e Transportes/Goinfra e da Agên-
cia Goiana de Habitação/Agehab, 
Pedro Sales, e os deputados federais 
“Delegado Waldir” e Flávia Morais, 
receberam dos prefeitos as suas 
demandas e agradecimentos pelas 
ações do governo realizadas em 
seus municípios, como a patrulha 
rural, casas populares, estruturação 
da saúde, investimentos na educa-
ção e outras.

Governador, prefeito e vereadores

“Tuta” realiza um sonho, assinando ordem

Ponto de partida em Cabeceiras

Caiado autoriza obras com “Dinheiro em conta”

Produtores engajados nas melhorias Máquinas e a força política na obra

Várias obras em Cabeceiras
d desenVolVimento

O município, além do asfalto 
na rodovia que liga a cidade a Unaí/
MG, também recebeu no mesmo dia 
do Governo de Goiás o anúncio da 
conclusão das obras de reforma e 
ampliação do Centro de Educação 
em Período Integral Oemis Virgínio 
Machado, no valor de R$ 332 mil. 

A conclusão das obras na unidade 
de ensino estadual, está a cargo da 
Secretaria Estadual de Educação, 
com recursos do Tesouro Estadu-
al. O prefeito Everton Francisco 
de Matos o “Tuta” ressaltou que 
Cabeceiras tem recebido diversos 
benefícios do Governo de Goiás e 

cita a verba de R$ 1 milhão para re-
cuperar ruas e avenidas, construção 
de casas populares, cartões do Mães 
de Goiás, bolsas para estudantes, 
distribuição de cestas básicas, 
Patrulha Mecânica Regional, Pro-
grama Sinaliza Goiás e parcerias 
no esporte.

Prefeito. Parceria e benefícios Melhorias para na educação

“Tuta”, Caiado e Flávia Moraes Reunião de trabalho no gabinete da prefeitura

Estrutura voltada para o social

Unidade de saúde recebendo melhorias

Aquisições e atendimentosAdequações para melhorar

Equipe unida e disposta a ajudar População recebe atendimentos

Mais estrutura e condições de trabalho Parcerias importantes ajudando

Investimentos dentro das possibilidadesPerspectivas vão melhorando com as soluções
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d exemplos

Guarani é destaque 
na região em 

atendimentos na Saúde 

O município de Guarani 
de Goiás tem conse-
guido se destacar em 

um setor normalmente complicado, 
de muitas demandas e principal-
mente oneroso para qualquer pre-
feitura. O prefeito Janézio Pereira 
da Silva, que assumiu o mandato em 
janeiro de 2021, tem conseguido, 
com uma equipe unida e conscien-
te, realizar um trabalho positivo 
e de resultados para a população. 
Em janeiro do ano passado, como 
primeira providência, foi realizado 
o levantamento dos investimentos 
necessários. A prioridade de início, 
foi a renovação da frota de veícu-
los de atendimento à zona rural, 

que era precária e não atendia as 
necessidades. Foram adquiridos 
três carros 0 km e mais um, doado 
pela Receita Federal, todos com ar 
condicionado, além de dois outros 
veículos em bom estado, que esta-
vam na cidade e foram deslocados 
para atendimento às comunidades 
de Fazendinha, Palmeiras, Chapa-
dinha, São Pedro, Santo Antônio e 
Pitombeira. A prefeitura adquiriu 
ainda outro carro novo para trans-
portes de pacientes na cidade e uma 
ambulância de simples remoção, 
pois até então o município estava 
com apenas uma ambulância que 
não suportava a demanda.

eSTrUTUrA – Adquirido 

ainda um aparelho de hematologia 
novo para o laboratório municipal, 
investimento de 45 mil reais, em 
substituição ao velho, que estava 
em péssimo estado, passava muito 
tempo na manutenção e impossi-
bilitando os atendimentos. Outra 
aquisição importante foi o aparelho 
de ultrassonografia. Antes, para rea-
lização de um exame, era necessário 
que o paciente aguardasse em fila na 
policlínica e em casos mais urgentes, 
se deslocasse até a cidade vizinha, 
gerando despesas para a Prefeitura 
de Guarani e incômodo aos pa-
cientes. O problema foi resolvido 
com a aquisição do aparelho, com 
investimento acima de 120 mil reais. 

Obras e dignidade para agentes e população 

Bons resultados e reconhecimento 
d trABAlHO

O prefeito de Guarani lembra 
que está em atividade o mutirão de 
cirurgias eletivas, que visa custear 
os casos mais graves e que ficaram 
paralisadas durante a pandemia de 
Covid-19, sobrecarregando o siste-
ma. O objetivo desse projeto é não 
deixar que a população sofra com 
os impactos da sobrecarga com as 
listas de espera, destinando parte do 
orçamento do fundo municipal de 
saúde para custear essas cirurgias. 
A secretária de Saúde e Saneamento 
Básico do município, Larissa de 
Melo Marques, lembra que 2021 foi 
um ano difícil por conta da pandemia 
de Covid-19. Mas que mesmo assim 
o trabalho foi amplo, resultando em 
poucas perdas para a doença no mu-
nicípio. Ela conta que foi realizado 
trabalho de identificação rápida dos 
casos através de testes swab nasal 
e isolamentos das pessoas, para 

contenção do vírus, com assistência 
total aos infectados e visitas domés-
ticas com médico e enfermeira para 
acompanhamento da saturação do 
paciente. Muitos foram os casos que 
a intervenção para evitar o agrava-
mento tiveram resultados excelen-
tes, afirma. O acompanhamento pós 
covid também foi essencial, com 
realização de tomografias para aque-
les que tiveram comprometimento 

pulmonar, fisioterapia, realização 
de exames e acompanhamentos. 
Na campanha de vacinação contra o 
Coronavírus, Guarani de Goiás, com 
a estratégia de vacinação domiciliar, 
foi destaque, aparecendo entre os 10 
primeiros do Estado em população 
vacinada, o que gerou repercussão 
com reportagens em jornais de 
grande circulação e matérias na 
televisão.

d reSGAte

O núcleo de vigilância epi-
demiológica é outro investimento 
realizado em Guarani de Goiás. Há 
mais de cinco anos as equipes de 
epidemiologia e endemias estavam 
sem espaço físico e desabrigados, 
com a promessa da gestão anterior 
de um novo prédio. Hoje a estrutura 
já está pronta e será inaugurada ainda 
nesse semestre pelo prefeito. Segun-
do Janézio, logo após a licitação os 
equipamentos e utensílios de trabalho 
do núcleo serão adquiridos. Outro 
lugar abandonado que está prestes a 

ser reativado é o ponto de apoio de 
saúde do Povoado Fazendinha, desa-
tivado há muito tempo e que voltará 
a funcionar, atendendo a população 
da Fazendinha e regiões próximas. 
Essa unidade de saúde, segundo o 
prefeito, contará com estrutura com 
consultório odontológico e consultó-
rio médico, evitando deslocamentos 
até a cidade. Ainda nesse período de 
um ano e quatro meses de gestão, 
foram adquiridos equipamentos para 
a construção de três academias ao 
ar livre nos povoados. Uma impor-

tante unidade de saúde móvel, com 
consultórios médico e odontológico 
estruturados e equipados, reforçando 
o trabalho itinerante com equipe 
especializada. Com o trailer móvel 
o serviço avançou e hoje é possível 
realizar constantes visitas. Guarani 
passou a contar com o “Programa 
Médicos Especialistas: Cuidar Bem 
da Saúde de Cada Um”, de autoria 
do Executivo municipal, que hoje 
oferece consultas de Ortopedia, Car-
diologia, Neurologia, Psiquiatria, Gi-
necologia, Endocrinologia e Otorrino.

d melhoramentos

ASFALTO DE QUALIDADE 
AO ALCANCE DE TODOS!

São João d’Aliança recebe 
mais investimentos na 

área de educação
Ônibus novo e climatizadores adquiridos com recursos próprios

da prefeitura já atendem alunos e servidores do município 
O final do primeiro trimestre 

de 2022 foi marcado com novos 
investimentos no setor educacional, 
com a aquisição, utilizando recur-
sos próprios, de um ônibus 0km, 
com capacidade para 59 pessoas e 
avaliado em mais de 300 mil reais. 
A prefeita Débora Domingues, 
durante a entrega do veículo para 
a secretaria de Educação, explicou 
que a sua gestão está renovando 
toda a frota municipal. “Estamos 
adquirindo veículos de qualidade 
para darmos maior segurança e 
conforto aos alunos e profissionais 
de educação”, afirmou. Outro be-
nefício para o setor nesse ano, foi 
a instalação de climatizadores de 
ar em todas as salas de aula da rede 
municipal de ensino. A prefeitura 
investiu aproximadamente 280 mil 
reais de recursos próprios na aquisi-
ção e instalação dos equipamentos. 

Débora destaca que neste período 
do ano o calor é muito forte na re-
gião do Nordeste goiano e também 
nos municípios da Chapada dos 
Veadeiros, beneficiando a visitação 
aos muitos atrativos turísticos, mas 
que na área da educação, esse calor 

se transforma em incômodo para 
alunos e professores, em todos os 
turnos. Com essa justificativa, no 
final de março, a prefeita investiu 
na instalação de equipamentos 
evaporativos de parede em todas 
as salas de aulas. 

Em São João d’Aliança o momento 
é de recuperação em estradas 
do município e ruas da cidade 

d ações

Passado o período chuvoso 
do ano a Prefeitura de São João 
d’Aliança, através das secretarias 
municipais de Transportes e de 
Infraestrutura, em parceria com a 
Agência Goiana de Infraestrutura 
e Transportes/Goinfra, realiza 
a manutenção e recuperação de 
estradas vicinais em várias regi-
ões, Com foco no turismo e no 
escoamento da produção rural. 
No início de abril a frente de 
trabalho atendeu os moradores 
e usuários da estrada de acesso 
à Fazendinha, Fazenda Isoton e 
região. Segundo a prefeita Débora 
Domingues Carvalhêdo Barros, 
São João d’Aliança é eminente-
mente rural e por isso, necessita de 
atenção e que se priorize ações que 
atendam às necessidades de seus 
moradores, e uma das principais 
são as condições das estradas, diz. 
Estão sendo executados serviços 
de patrolamento, cascalhamento 
e compactação. O município tem 

uma grande extensão territorial, 
com diversos trechos de acesso 
por estradas vicinais e por isso o 
momento é de aproveitar o período 
de seca, para que homens e máqui-
nas possam trabalhar quase que 
em tempo integral na manutenção 
e recuperação também de pontes. 
No final de março, equipes das se-
cretarias fizeram manutenção nas 
estradas e a construção de bueiros 
na região do Vale do Macacão, 
melhorando a trafegabilidade de 

moradores e turistas que visitam 
aquela parte do município, explica 
Débora. Outro trabalho necessário 
e em andamento é a operação 
tapa-buraco pelas ruas da cidade. 
O objetivo é diminuir os danos 
sofridos pelo asfalto com o tráfego 
de veículos e acúmulo de águas 
de chuva sobre as ruas. Segundo 
funcionários da prefeitura a ordem 
é atender todas as ruas e avenidas 
o quanto antes, resolvendo o de-
sagradável problema dos buracos. 

Fixo: 61-3718-2414
Cel: 61-99997-6060

Formosa/Goiás 

Veículos novos adquiridos Investimento logo no início

Aparelhos caros e necessários Melhoria no rendimento profissional

Prédio prometido no passado e entregue pelo atual prefeito Zona rural contemplada com obras

Estrutura de atendimento móvel Equipes prontas na cidade e campo

Filas sendo diminuídas com atendimentos

Estradas boas em manutenção constante

Cleonice Reis, vice-prefeita; Ronan Vieira, 
secretário de Educação e Débora. Trabalho

Veículo novo no transporte diário. Compra da prefeitura Salas climatizadas e menos desconforto

Infraestrutura viária na zona rural Máquinas em tempo integral trabalhando
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d defiCiente

d insatisfação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Cooperativa dos Produtores do Fartura - COOPERFARTURA

O Presidente da COOPERFARTURA, inscrita no CNPJ nº 
42.775.904/0001-39, em cumprimento às disposições legais e 
estatutárias, convoca os seus 26 cooperados para se reunirem em 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA e logo após, a realizar-
-se no dia 26 de abril de 2022, na sede da Cooperativa localizada na 
Rua GO 116, Km 85, linha Itiquira, PA Fartura, S/N, lote 144, Setor 
Zona Rural, na cidade de Formosa – Goiás – CEP: 73.816-899 às 
8:30 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, 
em primeira convocação; às 9:30 horas, com a presença de metade 
mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 10:30 
horas, com a presença de, no mínimo, 10 associados, em terceira 
convocação, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1) Prestação de contas dos órgãos de administração acom-
panhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:

2) Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas;
3) Eleição dos membros do Conselho Fiscal; Assuntos gerais 

de interesse da Cooperativa.

Formosa/GO, 15 de abril de 2022.

ENIO JOSÉ LENZ
Presidente

LICENÇA AMBIENTAL CORRETIVA

Bandeira Branca Prestadora de Serviços e Comércio de Carnes 
Ltda, Fazenda São Domingos, Rod. GO Km 2 –zona rural– Formo-
sa (GO), torna público que requereu e obteve Licença Ambiental 
CORRETIVA – n° 95/12.2021 expedida pela SEMA-FORMOSA, 
sob condicionantes: Prazo de 120 dias: apresentar CTF- IBAMA; 
Certificado de Consumidor de Lenha e Outorga/Dispensa uso 
de água- SEMAD; Certidão Uso do Solo- SEMA; Conformidade 
AGRODEFESA. Prazo 210 dias: MCE do empreendimento con-
forme TR item 3.22, Aditivo TAC n°. 40/2020 e demais exigências 
suplementares.

RENOVAÇÃO dA LICENÇA AMBIENTAL

A PLANEJAR Consultoria Rural, torna público que: MARCELO 
RODRIGUES CARDOSO, CPF n° 566.147.841-49, solicitou na 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente/SEMMA de Formosa/ Goiás, 
a renovação da Licença Ambiental de Carvoejamento Simplificada 
– LCS e Registro de Empacotamento de carvão, para atividade na 
Fazenda Santo Antônio – Formosa – GO.

MPF acompanha medidas adotadas pela enel em 
Goiás para cumprimento do Plano de resultados 

que termina em setembro deste ano

Em março os municí-
pios de Divinópolis 
de Goiás, Campos 

Belos e Monte Alegre de Goi-
ás, ficaram sem fornecimento 
de energia por até 12 horas 
em um único dia, mostrando 
que concessionária apresenta 
desempenho insatisfatório no 
cumprimento das metas de 
fornecimento de energia elé-
trica no Estado. O Ministério 
Público Federal/MPF em Goiás 
acompanha, desde dezembro de 
2019, a qualidade da prestação 

de serviços oferecidos pela em-
presa Enel Distribuição Goiás, 
responsável pela distribuição de 
energia no Estado. Nos últimos 
anos, a concessionária vem 
apresentando desempenho in-
satisfatório no cumprimento das 
metas de fornecimento, trazen-
do, como consequência, prejuí-
zos aos consumidores goianos. 
Nesse sentido, a procuradora da 
República Mariane Guimarães 
de Mello Oliveira, com atuação 
no Ofício da Defesa do Consu-
midor, oficiou ao presidente da 

Enel, no dia 24 de março, para 
que apresente relatório detalha-
do das medidas já adotadas, bem 
como um cronograma daquelas 
que ainda serão promovidas pela 
concessionária a fim de cumprir 
as metas de desempenho estabe-
lecidas pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica/Aneel, que 
devem ser cumpridas no período 
de outubro de 2021 a setembro 
de 2022. A Enel tem o prazo de 
20 dias, a contar do recebimento 
do ofício, para prestar as infor-
mações ao MPF.

Enel é de novo a 3ª pior concessionária 
de energia elétrica do Brasil

Governo promete entregar até outubro asfalto Divinópolis/GO-118

A Enel Distribuição Goiás 
está novamente classificada 
entre as piores concessioná-
rias do País. Ranking elabo-
rado e divulgado pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
/Aneel, mostra que a empresa 
teve o terceiro pior desem-
penho entre 29 companhias 
de grande porte avaliadas 
em 2021. Esta foi a mesma 
colocação que a antiga Celg 
Distribuição/Celg D alcan-
çou com o resultado de 2020. 
Porém, ocorreu uma piora 

no indicador de duração das 
interrupções. Os goianos fica-
ram no escuro em média quase 
19 horas em 2021, ante 16,48 
horas registradas em 2020. 
Enquanto isso, o limite esta-
belecido pelo órgão regulador 
é de 12,58 horas. Desde 2007, 
a população convive com a 
transgressão nesse indicador 
de qualidade, o que expõe o 
fato de que muitos passam 
até dias sem ter energia elé-
trica. A empresa há 14 anos 
descumpre o tempo máximo 

estipulado e isso também 
explica a presença da compa-
nhia desde 2012 nas últimas 
posições do ranking nacional. 
Para se ter ideia, ao longo do 
ano passado, o cálculo do 
órgão é de que o serviço de 
fornecimento de eletricidade 
permaneceu disponível por 
99,86% do tempo, na média 
do Brasil, com 11,84 horas no 
escuro. Cenário distante mais 
de sete horas da realidade 
vivenciada na concessão do 
grupo italiano em Goiás.

d andamento

Durante vistoria às obras 
de pavimentação da GO-447 
entre Divinópolis de Goiás e 
as cidades de Monte Alegre 
de Goiás e Campos Belos o 
governador Ronaldo Caiado 
prometeu entregar a rodovia 
asfaltada até outubro desse ano. 
A obra abrange o trecho entre 
Divinópolis e o entroncamento 
com a GO-118, no município 
de Monte Alegre de Goiás, com 
extensão de 61 quilômetros e 
investimento previsto superior 
a R$ 113,4 milhões. Caiado 
considerou que esta é a primeira 
grande transversal no Nordeste 
goiano, que vai ligar a GO-447 a 
rodovias radiais como a BR-020, 
BR-153 e GO-118. “Vai intera-
gir e facilitar a comunicação. É 
desenvolvimento para a região, 
o que oferece condições para 
instalação de novas indústrias 
e o crescimento da agrope-
cuária”, explicou. Conforme 

Caiado, após conversa com 
os responsáveis pela obra na 
rodovia, será possível realizar 

de seis a sete quilômetros de 
pavimentação por mês. “En-
tão, até outubro entregaremos 

essa importante via”, frisou. 
Paralisada nos governos de 
Marconi Perillo e José Eliton 

Rodovia entre Iaciara e São Domingos 
recebe pavimentação em trecho de 50 km 

a obra foi retomada em julho 
de 2021. O serviço beneficia 
20 municípios da região e 
atende uma demanda antiga 
da população. “Essa obra foi 

prometida por muitos governa-
dores anteriores. Vieram aqui 
muitas vezes, prometeram e 
não fizeram nada”, lembrou o 
prefeito de Divinópolis, Char-

d realização

O Governo de Goiás deu iní-
cio, no final de março, nas obras 
de pavimentação de um trecho 
da GO-110, entres as cidade de 
Iaciara e o Distrito da Estiva, já 
no município de São Domingos. 
As obras em 50,1 quilômetros re-
presenta investimento de R$ 82,95 
milhões do Tesouro Estadual, via 
Agência Goiana de Infraestrutura 
e Transportes/Goinfra), e deve 
ficar pronta em 21 meses. Segundo 
o governador Ronaldo Caiado, 
“Essa é uma das maiores obras 
estruturantes do Estado”. “Uma 
rodovia prometida há mais de 30 
anos”. Ele explicou que o traba-
lho está dividido em duas etapas. 

“Depois de concluir esse primeiro 
trecho, vamos fazer de Estiva 

até São Domingos” declarou. O 
projeto executivo de engenharia 

foi elaborado a partir da união de 
esforços de um grupo de produ-
tores e o apoio de parlamentares 
goianos. Um deles é o ex-deputado 
Mário Filho. “Isso é o resultado de 
parceria. Arrecadamos recursos, 
contratamos a empresa que fez o 
projeto e hoje o senhor está aqui, 
realizando esse desejo”. Outro 
deputado envolvido na iniciativa é 
“Iso Moreira”, que está internado 
para tratar sequelas da Covid-19. 
Já o prefeito de Iaciara, Haicer 
Sebastião Pereira Lima, o “Mano”, 
definiu a pavimentação da GO-110 
como um sonho coletivo. “Hoje é 
um marco histórico e uma conquis-
ta”, afirmou.

Órgão deve se pronunciar em breve
Fornecimento continua irregular

Outro resgate do atual governo

Trecho já deve mudar aspecto da região
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d desfeCho

PC atesta que morador que matou policial federal na 
zona rural de Buritinópolis atirou em legítima defesa 

Delegado que indiciou autor do disparo só por posse ilegal de arma de fogo, diz ainda que policial teria 
atirado com submetralhadora de dentro de uma camionete no dia em que morreu.

A Polícia Civil/PC, 
concluiu que o ho-
mem que atirou e 

matou Lucas Valença, agiu em 
legítima defesa. O inquérito foi 
concluído e enviado à Justiça 
de Goiás em abril com o autor 
do disparo indiciado apenas por 
posse ilegal de arma de fogo. 
Lucas morreu na noite de 2 de 
março de 2022. Segundo o in-
quérito, assinado pelo delegado 
Alex Rodrigues o policial estava 
“transtornado, proferindo xin-
gamentos e ameaças, no meio 
de surto psicótico, chegando a 
quebrar o padrão de energia da 
residência e, ao final, arrombar a 
porta de acesso ao imóvel”. Ain-
da de acordo com o documento, 
o morador avisou que estava 
armado e atirou para resguardar 
a própria integridade física e da 
família. 

TiroS - Natural de Posse, 
Lucas era agente da Policia Fe-
deral/PF desde 2014. Segundo 
Sindd Campos, advogada da 

Quase 23 anos após o assassinato principal 
envolvido senta no banco dos réus 

Ex-vice prefeito de Monte Alegre de Goiás é condenado pela morte do então prefeito 
José da Silva Almeida, conhecido como “Zé da Covanca”. O assassinato aconteceu

 no dia 25 de agosto de 1999 e teve motivação política. 

família, à época da morte, o 
policial federal foi a Mambaí, 
cidade vizinha a Buritinópolis, 
para comemorar o aniversário 
do irmão. Ainda de acordo com 
ela, o cliente fazia tratamento 
contra depressão e nunca tivera 
um surto até então. Sobre os 
tiros de submetralhadora de den-

tro de um carro, no dia em que 
morreu a PC diz que a família, 
diante do descontrole e agressi-
vidade apresentados pelo poli-
cial naquele dia, decidiu pedir 
ajuda a colegas da corporação. 
Os policiais foram até o Povoa-
do de Santa Rita, município de 
Buritinópolis, onde estava Lu-

cas, e o colocaram em um carro 
para levá-lo de volta a Brasília. 
Segundo a investigação o obje-
tivo dos parentes era internar o 
agente em uma clínica psiquiá-
trica. Dentro do veículo, Lucas 
teve uma nova crise agressiva. 
“Ele estava acautelando armas da 
Polícia Federal e disparou uma 
submetralhadora. 

MACoNHA - Ele estava 
muito nervoso”, afirma o de-
legado. O agente pedia que o 
levassem de volta à zona rural e 
ameaçou matar os colegas dentro 
do carro se não o conduzissem à 
chácara. Os colegas consegui-
ram desarmá-lo, mas decidiram 
retornar a Buritinópolis. Ao final, 
Valença alegou que iria para 
casa, tomar um banho e dormir. 
Lucas Valença não foi para casa. 
Ele seguiu para o povoado San-
ta Rita, onde a noite, ameaçou 
moradores, arrombou a porta de 
uma casa e acabou sendo morto 
por um pai de família que tentava 
proteger a si, sua esposa e a filha 

de 3 anos. Lucas que estava em 
tratamento psicológico, fazia 
uso de medicamentos contro-
lados. A perícia não constatou 

a presença de álcool, mas o 
exame toxicológico constatou 
que no corpo dele havia THC, 
substância ativa da maconha.

d prefeito

 Segundo o Ministério Pú-
blico/MP-GO o mandante do 
crime é o empresário Antônio 

Pereira DamaPrefeito morto na 
emboscada. Justiça tardia come-
ça a ser feitanho”, que na época 

era o vice-prefeito. A Justiça 
considerou “Toninho” culpado, 
estipulando uma pena de 14 anos 
de prisão em regime fechado. 
Mas, como ainda cabe recurso, o 
ex-vice-prefeito pode recorrer da 
decisão de 1º grau em liberdade. 
“Zé da Covanca” foi morto a tiros 
em pleno exercício do mandato 
por pistoleiros profissionais 
contratados. O julgamento que 
ocorreu 22 anos depois do crime, 
na 4ª Vara de Crimes Dolosos 
contra a Vida e Tribunal do 
Júri de Goiânia é uma luta da 
família da vítima, que deixou os 
filhos pequenos, e desde então 
buscam justiça pelo assassinato 
do pai. A mesma vara criminal, 
já havia condenado outros três 

acusados pelo homicídio, um 
deles, também responsável pelo 
sequestro do ex-vereador de Goi-
ânia Wellington Camargo, irmão 
dos cantores sertanejos Zezé di 
Camargo e Luciano em 1998. De 
acordo com a denúncia, um dos 
acusados, José Roberto Pinheiro 
Macedo, o “Zé de Filó”, pena de 
7 anos, era servidor público na 
administração de “Zé da Covan-
ca”. Ele havia sido demitido e 
associou-se a “Toninho”, que es-
tava rompido politicamente com 
a vítima e, com a morte do prefei-
to, tinha a perspectiva de assumir 
a prefeitura. Segundo a denúncia 
foi “Zé de Filó” o responsável 
por agenciar a contratação e o 
transporte de pistoleiros para a 
cidade. O terceiro envolvido é 
Floriano Barbo Rodrigues Neto, 
pena de 14 anos, que também 
havia sido demitido da prefeitura 
meses antes do crime. Ele era po-
licial civil na cidade e auxiliou na 
morte do prefeito, emprestando 
um veículo. O quarto elemento 
é Luiz Carlos Medeiros, o “Ga-
lego”, pena de 15 anos de prisão, 
que na época era conhecido as-
saltante e sequestrador. Ele é o 
que colaborou com o sequestro 
de Wellington Camargo. Embora 
o crime tenha ocorrido em Monte 
Alegre de Goiás, houve mudança 
do foro do julgamento em 2016, 
por suspeita de quebra de impar-
cialidade do corpo de jurados.

Agente estava com graves transtornos e continuava na ativa

Prefeito morto na emboscada. Justiça tardia começa a ser feita
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Formosa é capital do Nordeste goiano e vive grande crescimento
Formosa no Entorno 

Norte de Brasília e na 
porta de entrada da 

vasta região do Nordeste goiano, 
tanto pelas rodovias BR-020, como 
GO-118, é marcada por diversas 
relações, regadas por uma série 
de elementos sociais, políticos, 
econômicos, ambientais e culturais. 
A expansão urbana do município 
é impulsionada pelo agronegó-
cio, e por sua posição geográfica 
privilegiada, distante apenas 80 
quilômetros do Palácio do Planalto 
e ligada à Capital Federal por pista 
duplicada e bem conservada. 9ª 
cidade em número de habitantes, 
entre os 246 municípios goianos, 
sua população estimada em 2022 é 

de aproximadamente 130 mil mora-
dores. Possui três distritos: Bezerra, 
JK e Santa Rosa, cada um deles 
maiores do que várias cidades da 
região. A dinâmica em atrair novos 
empreendimentos e fortalecer ainda 
mais o comércio no município, 
com foco na geração de emprego e 
renda, faz de Formosa protagonista 
regional e cidade destaque no Nor-
deste do Estado.

ATrATivoS - Em dezem-
bro de 2020 o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística/IBGE, 
divulgou uma pesquisa que colo-
cou Formosa entre as 16 maiores 
economias do Estado. Com esses 
números o município é polo para 
24 cidades da região (Planaltina 

de Goiás, Água Fria, São João 
d`Aliança, Alto Paraíso, Teresina de 
Goiás, Cavalcante, Monte Alegre, 
Campos Belos, Divinópolis, São 
Domingos, Iaciara, Nova Roma, 
Posse, Simolândia, Alvorada do 
Norte, Buritinópolis, Mambaí, Da-
mianópolis, Sitio d`Abadia, Flores 
de Goiás, Vila Boa, Colinas do Sul, 
Guarani e Cabeceiras). Já em 2021, 
estudos mostram que Formosa é 
destaque como uma das melhores 
do Estado para se fazer negócios 
e investir no mercado imobiliário, 
vivenciado um momento de grande 
expansão urbana que a coloca em 
posição de destaque em relação as 
cidades circunvizinhas. O que se 
tem visto na cidade é que o comér-

cio e os empreendimentos imobili-
ários, não param de crescer e atrair 
novos investimentos, empresários 
garantem que estão motivados pelas 
mudanças, melhoria na qualidade 
de vida e investimentos na infra-
estrutura da capital do Nordeste 
goiano. Contudo, o munícipio ainda 
apresenta problemas de ordena-
mento e infraestrutura urbana que 
foram geradas pela ausência de 
bases legais atualizadas.  Na análise 
de especialistas em gerenciamento 
urbano e cidades inteligentes, para 
que a cidade ideal se materialize no 
futuro, não será necessário apenas 
planejar, mas é indispensável à 
disponibilidade política e a partici-
pação social. Centro da cidade é muito movimentado


