
Ano 31/ Nº 452 / 27 de Maio/27 de Junho de 2022 acesse www.tribuNANews.coM.br o 1º jornal virtual da região 

31anos

R$ 4,00

n DECEPÇÃO

Página 07

Página 0 9

n HERANÇA

Página 03
n FUTURO

Página 6

Câmara de Formosa vira caso vergonhoso de polícia 

A maioria dos vereadores e vereadoras dessa legislatura, com início em janeiro de 2021 e término em dezembro de 2024, têm, ao logo desses 18 meses de mandato, mostrado que representam o que mais de atrasado 
existe na política brasileira.  Com pouquíssima, ou quase nenhuma contribuição para o povo que paga muito caro por estas inúteis representações, essa maioria de vereadores formosenses, para muita gente, são verdadeiros 
“sanguessugas”, que sempre atuam contra os interesses da ampla maioria da sociedade e em defesa de seus interesses particulares.

Paulo Octávio e o filho André 
Kubitschek nas eleições do DF

Prefeita de São João d`Aliança 
anuncia antecipadamente reajuste 

salarial para agentes de saúde 

Lançado na Bahia Farm Show primeiro 
Hospital do Câncer da região

A feira de agropecuária, 
realizada em Luiz Eduardo 
Magalhães, tem infraestru-
tura ampliada e expectativa 
de alcançar R$ 2 bilhões em 
negócios. Após dois anos de 
pausa, em função da pandemia 

da Covid-19, o evento voltou a 
ser realizado. Nessa 16ª edição 
aconteceu o lançamento do 
primeiro Hospital do Câncer 
da Região Oeste da Bahia, com 
proposta de oferecer atendi-
mento oncológico com serviços 

de alta complexidade em uma 
estrutura própria na cidade 
de Barreiras. No local, serão 
atendidos pacientes do Sistema 
Único de Saúde/SUS, planos de 
saúde e da rede particular. 

O empresário brasiliense 
Paulo Octávio, tem realizado 
encontros no Distrito Federal 
em pré-campanha para as 
eleições desse ano. O ex-
-governador, tem apresentado 
o filho, André Kubitschek, 
bisneto do ex-presidente Jus-
celino Kubitschek, que deve 
disputar uma vaga na Câmara 
dos Deputados. 

n ANTEMÃO

Na primeira semana de 
junho a prefeita Débora Do-
mingues protocolou na câmara 
municipal, o Projeto de Lei que 
fixa o valor do piso salarial dos 

agentes comunitários de saúde e 
de combate à endemias em R$ 
2.424,00, conforme determina 
emenda constitucional. Ela infor-
mou que o Governo Federal irá 

repassar aos municípios, através 
do orçamento geral da União, os 
recursos para o pagamento do 
piso salarial desses profissionais.

“Índio”. Condenação “Mundim”. Prisão e condenação “Nema”. Busca e apreensão Welio. Prisão e acusações

Paulo Octávio, presidente do PSD do Distrito Federal

Prefeita Débora. Boa gestão  

Governador Rui Costa, Bahia. Presidente da Bahia Farm Show, Odacil Ranzi 
e Wanderlei Barbosa, governador do Tocantins
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OCORRÊNCIA 
Eleito vereador em 2020 pelo PT de Formosa com 653 votos, o 

policial militar do DF, Welio Antônio da Silva, foi preso no dia 17 de maio. 
Acusado pelo Ministério Público e pela Justiça de vários crimes, Welio, 
passados 15 dias de prisão, continua recebendo seu salário de vereador 
e respondendo pelo mandato. Tudo por conta da omissão da mesa di-
retora da câmara, que ainda não entendeu a vergonha e o desrespeito 
que uma situação dessa causa à imagem do munícipio e sua população. 

SEGUIMENTO 

A suplente de Welio, que deve ter o mandato cassado é Nilza 
Cristina Gomes dos Santos a “professora Nilza” (foto), também do PT, que 
recebeu em 2020, 449 votos. O que falta para que Nilza seja convocada 
e assuma o mandato na Câmara de Formosa é a decisão dos vereadores 
e da mesa diretora em afastar o vereador preso.  

ESCOLHA 
De fato, os 19 vereadores e vereadoras de Formosa estão numa 

encruzilhada. Entre fazer a coisa certa, moralizando a casa e botar para 
fora os colegas que mancham o Legislativo local com suas condenações, 
investigações e prisões. Ou continuar ao lado dos acusados e denuncia-
dos, logicamente contra a opinião pública e a Justiça. 

DEVER 
Ninguém hoje em sã consciência aceita a corrupção no Poder 

Público, ou seja, na câmara e prefeitura. Até o momento, em Formosa 
a corrupção e crimes envolvendo desvio de dinheiro público estão con-
centrados em torno de alguns vereadores.

RELAÇÃO 
Os vereadores a serem cobrados no momento são Israel de Assis 

o “Índio”, condenado e preso em outro Estado; Acinemar Gonçalves 
o “Nema”, envolvido em assuntos do Incra; Welio Antônio o “Welio de 
Iraci Chegou”, preso e réu e Edmundo Dourado, “Mundim”; que preso 
em 2019, junto com o seu chefe do controle interno, foram condenados 
nesse ano. “Mundim”, que ocupava até no mês passado a função de 
líder do prefeito, continua mandando, mas foi destituído da liderança, 
como única consequência da condenação dentro do Legislativo. Todos 
esses, se honestos, como dizem ser, deveriam, por iniciativa própria, se 
afastar dos mandatos e se explicarem. Mas não o fazem.

PRETENSÃO 
“Índio” vereador, tem dito que será candidato a deputado federal 

nas eleições desse ano. Sua intenção com isso, certamente não é gan-
har, uma vez que os 337 votos obtidos em 2020 não aumentaram e 
com certeza diminuíram, diante do escândalo em torno de seu nome. 
As informações de um passado criminoso foi divulgado e assumido por 
ele mesmo, com seu envolvimento em roubo de veículo à mão armada, 
formação de quadrilha, privação de liberdade, troca de tiros com a polícia 
e ocultação e condução do veículo para outro país. 

ASSESSORIA 
O setor jurídico da Câmara de Formosa precisa começar a agir 

pensando mais na imagem da casa e nas necessidades da população 
e menos nos interesses e negócios dos vereadores. A situação de se 
ter parlamentares presos e condenados por desonestidade dentro dos 
mandatos e recebendo seus salários normalmente, depõem contra todos, 
inclusive contra o jurídico do Legislativo local.

REINCIDÊNCIA 
“Nema” que viu a polícia e o MP entrarem na sua casa em busca 

de provas e evidências de crimes no ano passado e ter um filho preso, 
segundo a PM, por tentativa de homicídio, pode ser visto constantemente 
dirigindo sua Toro branca pelas ruas da cidade, com lata de cerveja na 
mão e visivelmente embriagado.

HISTÓRICO 
Na legislatura passada o então vereador “Zequinha Leiloeiro” que 

também gostava de conduzir veículos sob o efeito de álcool, chegou a 
ser preso em flagrante por um delegado de Polícia Civil, e só saiu após 
pagar fiança. Um dos motivos que o levaram ao fracasso eleitoral, não 
se reelegendo em 2020.

BRAÇOS 
A Justiça começa a alcançar o ainda secretário de Governo de 

Caiado, o ex-prefeito Ernesto “Rolo”. Sua mulher, Polyanna, conhecida 
pelo apelido de “barbie”, abriu a fila dos acusados do grupo, se trans-
formando em ré, com bens bloqueados e desmoralização pública. Os 
motivos, segundo o MP, são os ilícitos cometidos durante sua passagem 
em 2017 e 2018 como gestora e ordenadora de despesas na secretaria 
de Assistência Social do município de Formosa. 

INFLUENCER 
Ernesto, aliás, se especializou, nas noites de sexta para sábado 

e de sábado para domingo, em postar nas redes sociais a sua pobre 
opinião a respeito da atuação séria de jornalista e de promotor de 
Justiça. Sempre a partir de 22 horas, nos finais de semana o ex-
prefeito tem dado o seu apoio e solidariedade a políticos formosenses 
condenados e de comprovada culpa. São pessoas do seu convívio e 
que fazem parte do seu “grupo”. 

DESESPERO 
Ernesto para defender sua turma, passa a atacar pessoas sérias e 

que apenas cumprem sua obrigação de informar e promover a Justiça. 
Ele levanta difamações, calúnias e ofensas que não pode provar.  

QUADRO 
Em Formosa até aqui, quatro mulheres se manifestam com desejo 

de candidatura nas eleições desse ano. A primeira-dama Calorine 
Marques. A assessora parlamentar Rachel Dourado e as vereadoras 
Fernanda Lima e Cátia Rodrigues devem se posicionar. 

ANÁLISE 
Cada uma com suas vantagens e desvantagens. Caroline, por ser 

mulher do prefeito, depende do bom andamento da gestão do marido. 
Por outro lado, tem toda uma estrutura a sua volta. Rachel, filha do 
ex-deputado Heli Dourado, tem histórico político. Fernanda, por ser a 
vereadora mais votada em 2020, mas que não é de Formosa e faz um 
mandato radical e de marketing. Já Cátia, tem mandato, foi a menos 
votada em 2020 e exerce mandato considerado fraco. 

HISTÓRIA 

O empresário D’Artagnan Costamilan, que é amigo pessoal do 
também empresário e político Paulo Octávio, diz que a história se 
repete ao ver que Brasília pode ter um Kubitschek no seu futuro 
político. Acontece que André Kubitschek (foto), filho de Paulo Octávio 
e bisneto de Juscelino Kubitschek é cotado para ser candidato a 
deputado federal por Brasília.  

NOVATO 
O vereador formosense, eleito em 2020, Shinayder Frederico, o 

“professor”, entrou em rota de colisão frontal com o Ministério Público 
e também com a Justiça da comarca, por ter passagens investigadas, 
pelo setor de licitação da Prefeitura de Mambaí e também pela lici-
tação de Formosa. É outro, de quem se espera muitas explicações. 

TURISMO 
A vereadora de 

p r ime i ro  mandato 
Cátia ( foto) ,  eleita 
com 310 votos, que 
apesar de manter em 
Formosa um imóvel 
alugado, quase uma 
kitnet, para justificar 
como residência, na 
ve rdade  mora  em 
Goiânia, onde seus 
interesses passam 
longe dos interesses 
da população que diz 
representar. A situa-
ção de Cátia é outra ir-
regularidade mantida 
na câmara. 

RECUOU 
Quem sumiu e está desidratado é o deputado federal José Nelto, 

eleito em 2018 com a baixa votação de 61.809 votos, ao se filiar na 
última hora no PP, deverá ter dificuldades na reeleição. Nelto que em 
Formosa, nos últimos quatro anos durante o dia defendia Bolsonaro 
e a noite o atacava de forma dura, após se auto-intitular pai adotivo 
das obras de duplicação da BR-020, desistiu da paternidade, quando 
as obras paralisaram. 

CULPADO
Hoje para o formosense e todos que transitam na rodovia federal 

o maior transtorno dos 2.038 quilômetros da 020, entre Brasília e 
Fortaleza é exatamente os 12 Kms no trecho de Formosa. É muita 
poeira, lama, buracos, lentidão e riscos. Nelto pode ser responsabi-
lizado pelo problema que não consegue resolver. 

TERRITÓRIO 
No campo regional das eleições desse ano a grande disputa 

é interna dentro do Partido Progressistas/PP. São duas pré-candi-
daturas. Da primeira-dama de Formosa, Caroline e também a de 
Alessandro Moreira, ex-prefeito de Alvorada do Norte, marido da 
atual prefeita e filho do deputado estadual “Iso Moreira”, eleito 
para seis mandatos consecutivos. A questão é saber quem tem e 
terá mais votos. 

LEGENDA 
Como são do mesmo partido, Carol e Alessandro disputam 

uma vaga de deputado estadual dependendo dos votos recebidos 
por cada um e também dos votos que outros candidatos da sigla 
receberão por todo o Estado. Na matemática eleitoral o PP deverá 
fazer de três a quatro deputados e por isso os dois deverão disputar 
entre si na busca de uma vaga, já que as outras deverão ficar para 
candidatos com maior densidade eleitoral de outras regiões. 

MUDANÇA 

A vereadora de Formosa, Roberta Brito Schwerz Funghetto 
(fotos), que até o ano passado usava um colete chamativo com a 
inscrição “Fiscal do Povo” nas costas, ao lado de seu fiel escudeiro 
vereador Joelson Trovão, mudou e hoje, presidindo o Legislativo 
formosense passou a admitir práticas e situações que jogam no 
chão a imagem da câmara. Roberta, uma das maiores decepções 
políticas de Formosa, e esposa de médico contratado a peso de ouro 
na prefeitura, vem fazendo vista grossa a várias situações. 

ETIQUETA 
Roberta, aliás, recentemente em Goiânia, mostrou incon-

veniência, da mesma forma que seu antecessor “Nema”, em não 
saber se trajar de forma adequada em eventos sérios e repletos de 
formalidades. “Nema” ao comparecer de bermuda e chinelo, como 
presidente da Câmara de Formosa, e Roberta, da mesma forma, 
vestindo trajes em desconformidade ao local e acontecimento, 
dentro da sede do Governo goiano.  

EVASÃO 
Comerciantes e lojistas locais estão contrariados com a desle-

aldade e de novo terem que aceitar e enfrentar uma concorrência 
injusta. Na feira de confecções na divisa entre Formosa e o Distrito 
Federal, dessa vez no antigo Clube Riacho Doce, são comercializadas 
mercadorias com preços abaixo dos praticados nas lojas da cidade 
e que atraem muita gente. A diferença são os impostos adotados 
em Goiás e no DF. Os goianos pagam um dos maiores ICMS do país. 

DESCUIDO 
Uma boa pergunta poderia ser feita aos secretários municipais, 

Sérgio Spindola Athayde, Parques e Jardins e também de Governo, 
Antônio Alves de Freitas Júnior, sobre as praças da cidade. Em 
Formosa, com exceção da Praça Neri Colpo (particular), no Bairro 
Formosinha, nenhuma outra está cuidada e com bom aspecto. Sobre 
praças: a maioria desses logradouros públicos estão tomados por 
trailers fixos de sanduíches, em prática de comércio desleal, quando 
ocupam áreas públicas nobres. É o caso da Praça Rui Barbosa, a 
principal da cidade. 

CARREIRAS 
A Comarca de Formosa cresce em números como processos, 

serventuários, juízes e população que recorre a Justiça. Dos oito 
juízes em exercício no fórum local o mais antigo é Lucas Siqueira. 
Outros também antigos são Rozemberg Vilela da Fonseca e mais 
recente, Fernando Samuel, que têm em comum morarem no mesmo 
condomínio. 

LIGAÇÃO 
Os citados juízes são próximos entre si e também convivem e 

são vizinhos de pessoas que são partes em processos julgados pelos 
três. Portanto, sem levantar qualquer dúvida acerca das conduções e 
decisões desses magistrados nas ações existentes, o certo seria ha-
ver sempre a auto suspeição nos processos em que uma das partes 
for amigo, vizinho ou pessoa do convívio particular dos julgadores. 
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n FORMOSA

Mulher de Ernesto: Polyanna Roller é acusada
de peculato e crime de vantagem ilegal

Denúncia do MP-GO contra ex-secretária e mais duas pessoas é recebida pela Justiça de Formosa

O Ministério Público 
de Goiás/MP-GO, 
por intermédio da 

3ª Promotoria de Justiça de 
Formosa, denunciou e a Justiça 
da comarca aceitou as acusa-
ções contra Polyanna Ungarelli 
Roller, ex-primeira-dama, ex-
-secretária de Assistência Social 
e mulher do atual secretário de 
Governo, Ernesto Roller. Além 
dela, também são réus, Aroldo 
José de Sousa Júnior, ex-asses-
sor do deputado “Tião Caroço” 
e ainda a ex-servidora da prefei-
tura, Leidina Gomes de Castro 
Monteiro. Os três responderão 

em juízo pelos crimes de vanta-
gem ilegal obtida em licitação 
e peculato. A Justiça também 
bloqueou os bens dos acusados 
nos limites dos danos materiais, 
estimados em R$ 70.392,00, e 
ainda proibiu de realizar con-
tratação com qualquer órgão 
público até o resultado final da 
ação penal. De acordo com o ti-
tular da 3ª Promotoria de Justiça 
de Formosa, Douglas Chegury, 
em 2017, Aroldo José, dono da 
CJ Indústria e Comércio e Pres-
tadora de Serviço Ltda., assinou 
contrato com a Prefeitura de 
Formosa, comprometendo-se a 

alugar uma van para a Secretaria 
de Assistência Social. Aroldo 
apresentou a proposta de um ano 
de aluguel por R$ 70.392,00, 
tendo assinado o contrato em 
2 de setembro daquele ano. O 
promotor de Justiça destaca que 
Polyanna Roller, era gestora da 
pasta e ordenadora de despesas, 
enquanto Leidina Monteiro era 
responsável pela fiscalização 
do contrato. No entanto os três 
ignoraram a negociação, e Arol-
do José não colocou o veículo a 
serviço do município, afirma o 
promotor. Ele também sustenta 
que as duas mulheres, com 

fraude, possibilitaram e deram 
causa à vantagem ilícita no 
contrato firmado. Logo depois 
da negociação, Aroldo José foi 
fiscalizado por Polyanna e Lei-
dina, que, conforme a denúncia, 
“se omitiram deliberada e crimi-
nosamente no seu dever fiscali-
zatório, pois o empresário não 
colocou o veículo contratado a 
serviço da prefeitura. “O desvio 
e o mau uso do recurso público 
se deram com a colaboração das 
duas”. Sem as quais, Aroldo não 
conseguiria fazer os desvios da 
forma como se verificaram”, 
afirma Douglas Chegury. 

Preso e condenado 
“Mundim” continua 

como vereador 

Presos em setembro de 2019 o vereador Edmundo Nunes Dou-
rado o “Mundim” e o então chefe do Controle Interno da Câmara de 
Formosa, Humberto Serafim de Mendonça, foram denunciados pelo 
Ministério Público de Goiás/MP-GO e mantidos na cela por seis 
dias. Naquele ano, foram determinadas contra “Mundim” além da 
prisão preventiva a quebra de sigilo bancário e do sigilo fiscal, busca 
e apreensão domiciliar e outras medidas cautelares. Em abril desse 
ano o juiz Fernando Oliveira Samuel condenou o vereador, Humberto 
Serafim e mais sete réus (Daniel Pereira da Silva e a filha, Karine 
Daniela Ribeiro da Silva; Rodrigo Ferreira Xavier e o irmão, Ricar-
do Ferreira Xavier; Leonardo de Castro Rezende e também irmãos, 
Daniel de Castro Rezende, além de Jabez dos Reis Oliveira). Todos 
eles foram condenados pelos crimes de dispensa indevida de licitação 
e associação criminosa. Segundo o Ministério Público e a Justiça, os 
crimes ocorreram no âmbito da Câmara Municipal de Formosa nos 
anos de 2016, 2018 e 2019, ocasiões em que Edmundo ocupou o cargo 
de presidente da casa legislativa e Humberto o cargo de controlador 
interno do órgão. Os demais réus são sócios de empresas que, segundo 
a acusação, foram contratadas indevidamente pela câmara e contri-
buíram para a prática das fraudes. O prejuízo aos cofre da câmara, 
segundo a acusação ficou evidenciado pelo sobre preço das despesas 
realizadas, quando vários produtos foram adquiridos nestas empresas 
com preços muito superiores aos praticados pelo mercado. “Mundin”, 
foi então condenado pela prática do delito de dispensa indevida de 
licitação por 12 vezes a pena total de 6 anos e 8 meses de detenção 
em regime inicial semiaberto, além de 75 dias-multa, à proporção 
de um salário-mínimo para cada dia-multa. E condenado ainda ao 
pagamento de indenização mínima em favor da Câmara de Formosa 
no valor de R$ 240 mil e também decretada a perda do cargo público 
de vereador. Ele recorreu ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 
e por isso, ainda não teve que cumprir todas as medidas.

Polyanna é ré em acusação do MP

n POLÍTICA

Ao inaugurar sede do seu partido em 
Goiânia, Caiado diz que “Goiás é rico”

12 partidos aliados reforçam apoio à reeleição do atual governador. 
Espaço foi inaugurado no setor Bueno, em Goiânia.

 Pré-candidato à reeleição, o 
governador Ronaldo Caiado co-
mandou a inauguração da nova 
sede do diretório estadual do 
União Brasil – legenda presidida 
por ele no Estado e criada com a 
fusão do DEM com o PSL, em 
fevereiro. O espaço também é 
ponto de organização de dire-
tórios municipais da legenda 
recém-criada e de reuniões 
da pré-campanha ao governo. 
Durante o ato promovido pelo 
União Brasil, aproximadamente 
200 lideranças, de 12 legendas 
aliadas, respaldaram o projeto 
eleitoral do atual governador. 
Ao fazer o discurso de encerra-
mento, Caiado citou avanços em 
diversas áreas como segurança 
pública, saúde e educação, além 
das políticas sociais imple-
mentadas pela atual gestão, 
afirmando que “Goiás é um 
Estado rico, se não deixar rou-
bar, tem dinheiro para atender 
as demandas da população”. O 

governador destacou que herdou 
um dos Estados com pior gestão 
fiscal do País. Durante o evento, 
o presidente do MDB em Goiás, 
Daniel Vilela, também relem-
brou as dificuldades enfrentadas 
pelo atual governador quando 
assumiu a gestão, em janeiro de 
2019, além do enfrentamento à 

pandemia da Covid-19 durante 
dois anos consecutivos. Mesmo 
em meio às dificuldades, para o 
emedebista, “o governador tem 
realizado muitos investimentos 
Goiás afora”. Pré-candidato 
a vice-governador ao lado de 
Caiado, Vilela também ressaltou 
as mudanças que ocorreram 

no Estado. “A grande trans-
formação que Goiás vive é a 
mudança de conceito ético, 
administrativo e político que o 
governador e seus colaboradores 
têm empreendido. Nos governos 
anteriores nós ficamos famosos 
pelos escândalos de corrupção”, 
relembrou.

Caiado e Daniel. Chapa definida 

Edmundo. Perda de mandato

n PRObLEMA

A vergonhosa Câmara de Formosa

Vereadores e vereadoras 
dessa legislatura, com início em 
janeiro de 2021 e término em 
dezembro de 2024, tem, ao logo 
desse mandato mostrado que 
representam o atraso da política 
brasileira.  Com quase nenhuma 
contribuição para o povo a gran-
de maioria dos vereadores for-
mosenses, para muita gente atua 
contra os interesses da ampla 
maioria da sociedade e em defesa 
de seus interesses particulares. 
É de causar vergonha para qual-
quer um o comportamento e as 
ações de vereadores da maior ci-
dade da região. Com orçamento 

mensal em torno de 900 mil reais 
a Câmara de Formosa passou a 
conviver nos últimos anos com 
o crime e as ilegalidades pratica-
das por presidentes e vereadores. 
Justiça, Ministério Público e po-
licias, passaram a fazer parte do 
dia-a-dia da câmara. São prisões, 
investigações e condenações que 
até o momento envolvem um 
grupo de quatro vereadores.  Já 
foram presos e estão no cargo, o 
vereador de primeiro mandato 
Israel de Assis Alves o “Índio” 
eleito em 2020, foi condenado 
por envolvimento em roubo à 
mão armada com formação de 

quadrilha. Em 2000, na cidade de 
Porto Velho, “Indio de Assis” se 
envolveu em roubo triplamente 
qualificado, de uma camionete 
F-4000, que segundo os autos 
do processo e da condenação, 
foi vendida na fronteira de Ron-
dônia com a Bolívia. 

PROCESSOS - Edmundo 
Dourado o “Mundim”, então 
presidente da câmara, foi preso 
em 2019, ficou seis dias detido 
no “Cadeião” de Formosa e 
saiu para voltar na presidência. 
Em abril, foi condenado pela 
Justiça da comarca. Acinemar 
Gonçalves Costa o “Nema”, no 

ano passado, quando exercia o 
cargo de presidente, recebeu a 
visita da polícia no seu gabinete 
e logo depois também na sua 
casa. Uma busca e apreensão foi 
expedida em desfavor do verea-
dor. Em maio o vereador também 
eleito em 2020, Welio Antônio da 
Silva, o “Welio de Iraci Chegou”, 
foi preso, acusado de fraude a 
licitação, concussão (quando o 
servidor exige vantagem indevi-
da), corrupção passiva, peculato 
e ameaça à testemunha. A Câ-
mara de Formosa conta com 19 
vereadores, com salários altos, 
em torno de R$ 10 mil. O rendi-
mento legislativo tanto em 2021 
como nesse ano é baixo e a mesa 
diretora, composta por cinco ve-
readores, não consegue se impor 
e dar uma resposta satisfatória à 
sociedade quanto ao envolvimen-
to e às situações de condenação, 
investigação e prisão. Os verea-
dores são eleitos para fiscalizar e 
legislar sobre temas de interesse 
da população, mas em Formosa 
estas atribuições não estão sendo 
lembradas. Diante do fato, dois 
ex-integrantes da câmara, se 
dizem envergonhados com tanto 
desrespeito. Para eles, vereador só 
aceita ser político por causa dos 
altíssimos salários. 

Sede do Legislativo com visitas das policias 
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d CORRUPÇÃO

“Não somos nada além daquilo que a 
educação faz de nós” (KANT)

A felicidade constitui a nossa meta 
primordial no horizonte terrestre. Somos 
seres sedentos. Buscamos ininterrupta-
mente a felicidade. Mas, onde podemos 
saciar a nossa sede e encontrar essa tal 
felicidade? Inicialmente, procuramos 
a felicidade nas entranhas das monta-
nhas. Apalpamos uma pedra preciosa e 
pensamos ter alcançado a meta primor-
dial. Abraçamos uma árvore frondosa e 

contemplamos as ondas do mar, o pôr do sol, a beleza do luar, 
as estrelas, o espaço sideral e pensamos o mesmo. A natureza 
tem muita beleza e encanto, faz parte da trilha, mas a felicidade 
primordial não se encontra plenamente na natureza fenomenal. 
Frequentemente, buscamos a felicidade no entretenimento. A di-
versão faz parte da vida, mas é algo transitório, não é a felicidade 
duradoura. Brincar demais fragiliza a força de vontade e diminui 
o potencial de desenvolvimento humano. Diversão não equivale 
à realização. O segredo não é viver para divertir, mas sim saber 
divertir para viver bem, suplantar as adversidades cotidianas e 
seguir na trilha da felicidade. Outrora procuramos a realização no 
deleite das paixões. O prazer faz parte da existência humana, mas 
passa rápido demais e não tem consistência real em si. Viver para 
satisfazer os desejos passionais não é ser uma pessoa realizada. 
Gozar hoje não garante felicidade amanhã. O futuro dita as regras 
do presente. O segredo não é viver para o prazer, mas ter prazer 
na medida certa para continuar na trilha correta.

Muitas vezes procuramos a felicidade na comida descome-
dida. Comemos muito e passamos mal. A gastronomia também 
gera satisfação momentânea. Descontamos as insatisfações, as 
decepções e os desejos nesse bem transitório. Refeição saudável 
resulta de uma boa educação alimentar e nutricional. O segredo 
não é viver para comer, mas alimentar corretamente para viver 
bem na trilha da felicidade. Algumas vezes buscamos a felici-
dade no trabalho excessivo. Operamos muito e vivemos pouco. 
Resumimos a vida ao mundo do trabalho. Labor excessivo não 
viabiliza a verdadeira felicidade. O segredo não é viver para a 
lida, mas sim labutar para conquistar a liberdade, propiciar o que 
o mundo tem de melhor para os nossos entes queridos e firmar os 
nossos passos serenos na trilha da realização plena. Atualmente, 
procuramos a felicidade no empreendedorismo. Dedicamos a 
maior parte da vida para criar um negócio de sucesso. Acredita-
mos que um empreendimento próspero gera riqueza infinita e, 
consequentemente, seremos as pessoas mais felizes do mundo. 
Um grande negócio pode nos proporcionar fama, prazer, bem-
-estar, beleza e muita riqueza material, mas isso ainda não é a 
felicidade almejada.

O esplendor da felicidade está na educação. A educação 
sacia a nossa sede de conhecimento e nos liberta da ignorância 
de perder tempo com coisas banais. A liberdade é criadora. A 
educação constitui a escolha entre muitas alternativas. A escolha, 
não o acaso, determina a felicidade humana. Uma boa escolha é a 
metade do caminho andado. A educação é o melhor investimento 
do mundo, porque assegura conhecimento preciosíssimo e rea-
lização plena. Educação é realização e vice-versa. A felicidade 
não é loteria, mas é sim fruto de educação integral. A felicidade 
educacional implica encontrar o nosso lugar no mundo. Quando 
os nossos talentos encontram as necessidades do mundo, aí está 
a nossa realização. Saber o que queremos ser é o primeiro passo 
para abraçá-la. Ser educado é saber viver como um ser imortal. A 
principal característica de uma pessoa educada é saber respeitar. 
O respeito é o reflexo da alma educada, alma repleta de conhe-
cimento. Pessoas inteligentes colocam a educação em primeiro 
lugar. Educar a mente sem educar o coração não é educação. A 
realização humana emerge da educação integral. A educação plena 
constitui o ápice da trilha da felicidade.

 
EROFILHO LOPES CARDOSO

Educador, Empreendedor, Escritor, Filósofo, Teólogo!

A TRILHA DA 
FELICIDADE

Vereador Welio está preso 
e acusado de vários crimes 
O gabinete do petista na Câmara de Formosa foi revirado pela polícia

 que buscou provas de corrupção passiva, concussão e ameaça 

d MECANISMOS

Preso no dia 17 de 
maio o vereador for-
mosense Welio An-

tônio da Silva /PT, até o dia de 
fechamento dessa edição, em 03 
de junho, não havia sido solto.  
Vereador de primeiro mandato, 
foi preso em cumprimento a 
ordem de prisão preventiva pe-
dida pelo Ministério Público de 
Goiás/MP-GO, por intermédio 
da 3ª Promotoria de Justiça de 
Formosa. O MP-GO e a Polícia 
Civil, cumpriram o mandado 
de prisão preventiva e quatro 
mandados de busca e apreen-
são expedidos pelo juiz da 3ª 
Vara da Comarca de Formosa.  

As diligências fazem parte 
de investigação do MP, sobre 
possíveis fraudes a licitação, 
falsidade ideológica, peculato 
e tráfico de influência. Contra 
o vereador, está sendo apurada 
a exigência de pagamentos 
feita por ele, na execução de 
contratos entre uma empresa 
locadora de veículos e o Fundo 
Municipal de Saúde. Welio 
teria exigido favorecimentos 
e pagamentos de parcelas cor-
respondentes a prestações de 
serviços da empresa, junto a 
servidores públicos municipais 
responsáveis pelo pagamento na 
pasta da Saúde. Um empresário, 

também alvo de mandado de 
prisão preventiva, está foragido. 
O Tribunal de Justiça de Goiás/
TJ-GO, que recusou um pedido 
de habeas-corpus, afirmou que 
a prisão do vereador foi emba-
sada na “gravidade concreta 
das condutas” e para garantir a 
ordem pública, uma vez que ele 
usou o exercício do cargo para o 
“patrocínio de interesse alheio e 
o desvio de recurso público com 
o sistema de abastecimento de 
veículos privados”. De acordo 
com o MP, as investigações 
continuam para identificar e res-
ponsabilizar outros envolvidos 
no esquema. 

OAB de Formosa participa de evento promovido pela OAB-GO 
contra desinformação nas eleições desse ano 

O movimento “Eleições de Fato” é uma iniciativa da Comissão Especial de Combate à Desinformação e Corrupção Eleitoral

A Ordem dos Advogados 
do Brasil, seccional de Goiás 
lançou o movimento “Elei-
ções de Fato”, que tem como 
objetivo o enfrentamento à de-

sinformação e à corrupção nas 
eleições de 2022. Esta é uma 
iniciativa da Comissão Especial 
de Combate à Desinformação e 
Corrupção Eleitoral da ordem. 
O movimento contará, inicial-
mente, com a disponibilização 
de um site para acolher denún-
cias dos eleitores e divulgação 
de conteúdo que servirá para 
identificar as fake news, com 
carimbos como: falso, distor-
cido, exagerado, insustentável 
ou contraditório, assim como 
as agências de verificação de 
fatos. Edimar Amorim, pre-
sidente da Subseção da OAB 
de Formosa, explica que ha-
verá ainda a possibilidade de 
o eleitor enviar links e mídias. 
Além do portal, também será 
criado um perfil no Instagram 
e um canal de WhatsApp, de 
modo a disseminar conteúdos e, 
igualmente, receber denúncias. 
Esclarece. O objetivo é dar 
uma resposta no menor tempo 
possível para os denunciantes 
sobre a análise do conteúdo 
denunciado. Ao participar do 
lançamento o presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral de 
Goiás/TRE-GO, desembarga-
dor Itaney Francisco Campos, 
destacou que a OAB-GO é 
fundamental para liderar o 
movimento de fortalecimento 
do processo eleitoral. “Esta 
seccional e as subseções, te-
rão um peso grande e será 
um parceiro essencial para 
que atinjamos o resultado que 
queremos: a vontade livre da 
escolha da população para seus 
governantes”, declarou em seu 
pronunciamento.

Mais um vereador envolvido em corrupção 

Desembargador Itaney Francisco/TRE-GO

Edimar Amorim e Ana Karla, conselheira seccional

Samuel Balduíno, presidente da comissão de combate à desinformação e 
corrupção eleitoral; Talita Hayasaki, secretária-geral da OAB-GO e Edimar 

Lançamento do “Eleições de Fato”
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d PROJETO

“Carol Marques” 
se prepara para 

ser candidata  

Ações da Prefeitura de Formosa

A ex-secretária mu-
nicipal de Desen-
volvimento Social, 

conquistou em menos de quatro 
anos, um grande espaço político 
e de representatividade na re-
gião, período em que o marido, 
Gustavo Marques está à frente 
da Prefeitura de Formosa. Caro-
line Cichetti Marques a “Carol 
Marques”, como pré-candidata 
a deputada estadual, tem um 

projeto forte para Goiás e está 
percorrendo o Nordeste goiano. 
Durante o mês de maio e início 
de junho, tem participado de 
debates e conversas importantes 
para o fortalecimento da sua 
pré-candidatura e para o futuro 
do Estado, gerando expectativas 
em torno de melhorias para 
Formosa, onde mora e região. 
Campos Belos, Monte Alegre, 
São João D´Aliança, Iacia-

ra, Simolândia, Buritinópolis, 
Posse, Nova Roma e Mambaí 
foram algumas das cidades por 
onde passou que demonstraram 
apoio, deixando a pré-candidata 
animada. “O Nordeste goiano 
tem um potencial incrível, Es-
tamos juntos nessa luta para for-
talecer a região. Vamos mostrar 
cada vez mais trabalho e seguir 
firmes em nosso propósito!”, 
afirma “Carol”.

d TRAbALHO

 Prefeito Gustavo 
Marques entrega 

mais um 
carro 0km 

O prefeito Gustavo Mar-
ques, seguindo a determinação 
de renovar a frota de veículos da 
prefeitura e de órgãos vincula-
dos à administração municipal, 
entregou mais um veículo au-
tomóvel 0km, dessa vez para a 
Unidade I do Conselho Tutelar. 
A entrega do carro na garagem 
da prefeitura, garante para 
esse conselho mais agilidade e 
soluções e segundo o prefeito, 
maior suporte aos atendimentos. 
Outra atividade do final de maio 
foi a audiência pública para a 
apresentação do cronograma 
das obras BR-020, realizada 
próximo ao desvio na entrada 

do Forte Santa Bárbara e na 
Semana do Meio Ambiente a 
prefeitura lançou uma cartilha 
informativa com orientações 
para a separação de lixo seco e 
molhado. No auditório lotado, 
Gustavo explicou para uma 

plateia de crianças de várias 
idades e adultos, que essa car-
tilha tem o intuito de incentivar 
a separação doméstica do lixo, 
como uma ação educativa com 
os alunos da Rede Municipal 
de Ensino. 

 “Carol” deve ser candidata Trabalho social com parcerias

Na BR-020. Retomada de obras    

Prefeito e o meio ambiente

Entrega de veículo novo Carro atende conselho

Auditório com crianças atentas
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d EXPOSIÇÃO

d FORMOSA

Clube de Atiradores foi sede de campeonato brasileiro
II ETAPA DO 18º CAMPEONATO BRASILEIRO DE RIFLE E SHOTGUN E 10º CAMPEONATO BRASILEIRO DE MINI RIFLE 

AgroBrasília 2022 com cerca de 520 expositores 
e R$ 4,6 bilhões em negócios gerados

Bahia Farm Show 2022 tem 
infraestrutura ampliada 

e expectativa de 
R$ 2 bilhões em negócios

d CRESCIMENTO

Após dois anos de pausa, em função da pandemia da Covid-19, a 
Bahia Farm Show em Luiz Eduardo Magalhães, voltou a ser realizada com 
a expectativa de superar, pela primeira vez, a barreira dos R$ 2 bilhões 
na prospecção e fechamento de negócios. Maior vitrine do agronegócio 
do Norte e Nordeste do Brasil, a feira agrícola apresentou infraestrutura 
ampliada para receber o público visitante. Durante cinco dias, 360 empre-
sas expositoras, representando mais de 1200 marcas, foram distribuídas 
em 191 mil metros quadrados, apresentando o que há de mais moderno 
em máquinas, equipamentos, implementos e tecnologias para produtores. 
Com a visita do presidente da república, Jair Messias Bolsonaro, além dos 
governadores da Bahia, Rui Costa, e do Tocantins, Wanderlei Barbosa, o 
evento coordenado pelo presidente da Bahia Farm Show e da Associação 
de Agricultores e Irrigantes da Bahia/Aiba, Odacil Ranzi, foi mais um 
sucesso. Parte da renda dos ingressos foi revertida para o Hospital do 
Oeste, dentro do projeto “Ingresso Solidário”. 

O Clube de Atiradores, 
Caçadores e Colecio-
nadores Itiquira de 

Formosa/CACCIF, recebeu entre 
os dias 12 e 15 de maio a II Etapa 
do Campeonato Brasileiro de Ar-
mas Longas. O evento realizado 
e organizado pela Confederação 
Brasileira de Tiro Prático/CBTP, 
Federação de Tiro do Goiás/FTGO 
e CACCIF, contou com 123 atletas 
de várias partes do país, inscritos 
em 3 modalidades em 12 pistas para 
Shotgun, 12 pistas para rifle e 12 
mini-rifle. Segundo o empresário e 
presidente da entidade formosense, 
Dionisio Luiz Holz, as provas foram 
objetivas e dinâmicas e com alto grau 
técnico. Ele elogiou os participantes 
e todos os envolvidos na etapa, 
agradecendo os patrocinadores e as 
pessoas que prestigiaram o evento.  
O presidente da CPTP, Hwaskar 
Fagundes, enfatizou as parcerias, 
afirmando que todas as conquistas 
da confederação em 2022 mostram 
que a união em prol do esporte de 
tiro prático fortalece o esporte e o 
convívio social. Dionisio e Hwaskar 
informaram aos atletas que a partir 
da segunda janela do Programa Pro 
Training da CBC, que começará em 
julho, todos os confederados terão 
acesso ao benefício de 25% de des-
conto em compra de insumos.

A feira se encerrou no dia 
21 de maio, após cinco dias de 
programação e de negócios. Nesse 
período, segundo os organizadores, 
foram registrados R$ 4,6 bilhões em 
negócios e a participaram de apro-
ximadamente 520 expositores que 
passaram pelo Parque Tecnológico 
Ivaldo Cenci, que recebeu cerca de 
135 mil pessoas. Sementes e outros 
insumos, máquinas, implementos, 
veículos, genética vegetal e animal, 
soluções de geração de energia foram 
alguns dos atrativos disponíveis na 
feira, para produtores de todos os 
portes e segmentos. Foram apre-
sentados serviços especializados de 
busca de eficiência energética nas 
propriedades por meio da instalação 
de usinas de energia fotovoltaica. 
As máquinas necessárias ao plantio, 
foram outro destaque, com muitas 
novidades de plantadeiras, colhei-
tadeiras, escavadeiras, entre outras, 
além dos implementos, que tornam 
o uso das máquinas mais completo. 

OPÇÕES - Além disso, instru-
mentos da agricultura digital e da 
agricultura de precisão se sobressa-
íram – uma das ferramentas desse 
agro 4.0, o drone, e suas aplica-
ções, foram apresentados em vários 
momentos da feira. Havia ainda 
alternativas para o período de pós-
-colheita, nas áreas de armazenagem, 
beneficiamento e movimentação de 
granéis, e para a gestão da proprie-
dade rural. Agricultores familiares 
e pequenos agricultores tiveram 
seu espaço, com conteúdo técnico e 
novidades disponíveis em diversas 
áreas da feira, especialmente nos 
espaços da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária/Embrapa 
e da Empresa de Assistência Téc-
nica e Extensão Rural do Distrito 
Federal/Emater-DF. “Finalizamos a 
AgroBrasília com uma certeza: de-
finitivamente, ela está entre as mais 
importantes do agro brasileiro. As 
avaliações de expositores e público, 
em geral, foram altamente positivas. 
Ela encanta a todos pelo grande por-
te, pela excelente organização e tra-
tamento diferenciado a expositores e 
público em geral, e pela diversidade 
de tecnologias agropecuárias, pois 
é o espelho da pujante região do 
Planalto Central”, declara Ronaldo 
Triacca, presidente da AgroBrasília.

Participação e premiações no torneio Clube tem reconhecimento nacional 

Homenagem de José Antônio, delegado ao 
presidente, Dionisio Holz  Aperfeiçoamento na prática segura

Parque em Luiz Eduardo só cresce

16ª edição repetiu o sucesso

AgroBrasília entre as maiores do País Edição 2022 superou as anteriores
 Comercialização recorde na Bahia
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d DESENVOLVIMENTO

Obras do asfalto entre Cabeceiras e Unaí 
seguem dentro do que foi planejado

Paulo Octávio e André Kubitschek 
disputam eleição do DF nesse ano

Visita de Gustavo Mendanha a Formosa
ainda repercute: pré-candidato a

governador foi recebido em homenagem
e jantar na casa de advogado 

d APOIO

d POLÍTICA

O empresário brasiliense 
Paulo Octávio Alves Pereira, 72 
anos, ex-deputado federal, sena-
dor, vice-governador, governa-
dor e secretário de governo, tem 
realizado encontros entre amigos 
dos mais diversos partidos, em 
especial do PSD, legenda que 
preside no Distrito Federal. Em 
pré-campanha ao cargo de sena-
dor ou vice governador nas elei-
ções desse ano, Paulo Octávio, 
tem apresentado uma novidade 
no cenário político da capital 
federal, com a pré-candidatura 
do seu filho, André Octávio 
Kubitschek, 29 anos, que deve 
postular uma vaga na Câmara 
dos Deputados.   Nos encontros, 
geralmente realizados em um 
dos seus hotéis no Plano Piloto 
e também pelas cidades satélites 
o empresário, apesar de estar 
disposto a concorrer novamente 
ao Senado Federal, diz acreditar 
que a decisão definitiva sairá nos 
últimos minutos do prazo para 
registro de candidaturas, em 5 
de agosto. 

DECISÕES - Paulo, com 
sua experiência empresarial e 
política, casado com uma das 
netas do ex-presidente, cons-
trutor e fundador de Brasília, 
Juscelino Kubitschek de Oliveira 
e da ex-primeira-dama do país, 
Sarah Luiza Lemos Kubitschek 
de Oliveira, se mostra alinhado 
ao governador Ibaneis Rocha/
MDB na corrida ao Palácio do 
Buriti. “Qualquer aliança, no 
entanto, também deverá ser 
definida apenas em agosto”. 
Afirma. O presidente do PSD de 
Brasília vê que o quadro político 
nacional dependerá da situação 

econômica. “O cidadão quer ver 
como está a economia, se está 
crescendo ou não. As pessoas 
estão assustadas com a inflação. 
Cria-se muita incerteza. Acho 
que o eleitor vai ter muitas dú-
vidas e quem apresentar candi-
datos com melhores propostas, 
conseguirá arrebatar o coração 
do povo. Nas conversas internas 
do seu partido, Paulo Octávio 

vê os últimos ajustes antes do 
lançamento das candidaturas. 
“A campanha tem muitas re-
gras para serem cumpridas e as 
eleições vão ser um desafio. O 
PSD do DF terá 25 candidatos 
a deputado distrital e nove can-
didatos a federal, respeitando o 
30% das mulheres, que está em 
lei. Conseguimos bons nomes”, 
declara.

 O ex-prefeito de Aparecida 
de Goiânia e pré-candidato a 
governador, Gustavo Mendanha 
Melo/Patriota, esteve em Formo-
sa no mês de maio, para receber 
homenagem em reconhecimento 
às realizações feitas por ele 
em Aparecida, principalmente 
com o projeto “Cidade Inteli-
gente” e pela gestão durante a 
pandemia de Covid-19, entre 

outras ações durante os 5 anos 
e 3 meses à frente do 2⁰ mais 
populoso município do Estado. 
Ao desembarcar no aeroporto 
da cidade, Mendanha foi re-
cebido por um grande número 
de pessoas representativas de 
vários segmentos sociais, como 
empresários, produtores rurais, 
profissionais liberais, populares 
e políticos. A sessão de entrega 

de uma moção de congratulação, 
proposta pelo vereador Jucie 
Batista do Nascimento/ Avante 
o “Ciê do Sacolão” e assinada 
em conjunto por 18 dos 19 ve-
readores, teve como justificativa 
a “política voltada para o povo”, 
esclarece “Ciê”.

MANIFESTAÇÕES - Um 
número significativo de produto-
res rurais acompanharam o pré-
-candidato desde a sua chegada 
até o final dos compromissos 
em Formosa, encerrado com um 
jantar na casa do advogado, Car-
los Eduardo Oliveira, conhecido 
por “Cadu”, que abriu as portas 
para os apoiadores do projeto 
político de Mendanha. Para 
Carlos Eduardo, a visita do ex-
-prefeito de Aparecida de Goiânia 
a Formosa, e a recepção realizada 
pelo formosense, mostra que uma 
grande parcela da população quer 
mudanças. O advogado diz tam-
bém que apesar de apoiar uma 
formosense para uma vaga na 
assembléia legislativa, o nome de 
Mendanha é no momento a me-
lhor opção para o governo. Antes 
e durante o jantar o pré-candidato 
pôde ouvir sugestões e reivindi-
cações de produtores rurais como 
Fabio Zanchett, que expôs os 
problemas enfrentados hoje pela 
classe, afirmando que “se a gente 
quer segurança, tem que fazer 
parceria; se quer estrada, tem 
que se organizar para ter estrada. 
Sobre a questão burocrática, as 
coisas não acontecem. A energia 
é insuficiente e fraca”, reclamou.

Iniciada no final de 
março, as obras de pa-
vimentação asfáltica 

do trecho de 15 quilômetros da 
rodovia GO-591, entre Cabe-
ceiras e o entroncamento com 
a MG-188 no Estado de Minas 
Gerais, estão em andamento. 
A um custo superior a R$ 24 
milhões a obra, segundo o pre-
feito de Cabeceiras, Everton 
Francisco de Matos o “Tuta”, 
tem previsão de entrega para 
abril de 2023. “Tuta” diz que 
passados cerca de 60 dias dos 
primeiros serviços o anda-
mento das obras está dentro 

do que foi pré-estabelecido 
pelo Governo do Estado e 
pela empresa responsável. O 
prefeito destaca que o com-
prometimento do governador 
de Goiás, Ronaldo Caiado; 
Pedro Sales, presidente da 
Agência Goiana de Infraes-
trutura e Transportes/GOIN-
FRA, além dos engenheiros, 
técnicos e trabalhadores da 
empresa HYTEC Construções, 
Terraplenagem e Incorporação 
LTDA, dá a certeza que os pra-
zos serão cumpridos e alcan-
çados. O trabalho já avançou 
bastante, estamos convictos de 

que logo mais até o final deste 
ano estaremos recebendo o tão 
esperado “chão preto”, afirma 
“Tuta”. Trata-se de uma obra 
importante e necessária para 
toda a região, que após anos de 
espera, saiu do campo das pro-
messas para a realidade. Mes-
mo antes de ser inaugurada, já 
valoriza todas as propriedades 
rurais no seu curso e anima a 
classe produtora a fazer novos 
investimentos.  Com o asfalto, 
todas as previsões são de que 
Cabeceiras passe a ser um dos 
municípios mais promissores 
do Estado.

Prefeito “Tuta”. Acompanhamento e suporte  Máquinas não param na obra

Preparação para receber o asfalto

Vereador Juciê Batista e o ex-prefeito

Paulo Octávio e o filho André

Paulo, alinhado com Ibaneis Rocha, governador do DF

Carlos Eduardo recebe o pré-candidato
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d SOLUÇÃO d MUDANÇAS

Assistência Social em 
Guarani de Goiás é feita 

com planejamento e ações  
Secretária Giselle explica que município “acordou” e que o trabalho

 é feito em prol da população carente nas zonas urbana e rural 

Guarani, após período 
de dificuldades finan-
ceiras e estagnação de 

políticas sociais administrativas, 
consegue, por meio da prefeitura e 
suas secretarias, oferecer serviços e 
benefícios à população. A secretaria 
de Assistência Social, comandada 
pela primeira-dama, Giselle Car-
valho e sua equipe de trabalho, tem 
disponibilizado recursos, tempo 
e assistência às comunidades das 
zonas urbana e rural com plane-
jamento todos os dias. O prefeito 
Janézio Pereira da Silva, prioriza 
as ações e dá autonomia para que 
a secretária desenvolva projetos e 
atenda a população. Giselle escla-
rece que em janeiro de 2021 foi 
realizado um levantamento de toda 
a situação e realidade da Assistência 
Social, considerando as principais 
demandas e a ampliação da equipe 
de recursos humanos da secretaria, 
CRAS e Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos. A 
secretária explica também que 
durante a pandemia e o período de 
calamidade pública foram intensi-
ficadas as ações para as famílias 
em situação de vulnerabilidade 
social nos distritos, assentamen-
tos e povoados, com a concessão 
de cestas básicas, orientações e 
encaminhamentos para programas 
e serviços. Foram ampliadas as 
ações do Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos com 
as oficinas de capoeira, karatê, fut-
sal e vôlei. Aberto também a toda 
população. O Conselho Municipal 
de Assistência Social/CMAS é 
outro aliado nas ações, destaca a 
secretária. Reuniões constantes são 
realizadas, visando a programação 
e planejamento de novas ações em 
apoio à população, que desde 2021 
passou a ter mais acesso aos seus 
direitos, explica. Giselle enumera 
uma série de realizações da prefei-
tura na área social: 

- Apoio para gestantes através 
do “Projeto Mamãe Coruja”;

- Ações comunitárias em par-
ceria com a secretaria de Saúde, 
através do Programa Saúde em 
Movimento; 

- Colônia de férias para crian-
ças e adolescentes, através do 
CRAS; 

- Conferência de Assistência 
Social;

- Campanhas preventivas vol-

tadas para a família, como o Dia das 
Mães, Campanha “Faça Bonito”, 
Dia do Idoso, das Crianças, cuida-
dos preventivos no “Setembro Ama-
relo”, “Outubro Rosa”,  “Novembro 
Azul”, Natal, entre outras datas;

- Projeto “Cras Vai Até Você”, 
através de ações comunitárias, em 
que as equipes vão até as pessoas e 

ainda a realização do Projeto “Cul-
tura na Feira”.

PARCERIAS - Outro avanço 
no município de Guarani de Goiás 
são as parcerias firmadas entre a 
prefeitura, governos do Estado e 
Federal, além de parlamentares e 
órgãos públicos.  Realização de cur-
sos por meio do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural/SENAR e 
com o Governo do Estado, progra-
mas “Mães de Goiás”, “Aluguel 
Social” e cursos profissionalizantes 
através do Goiás Social. O mu-
nicípio vive novas expectativas e 
as soluções chegam com trabalho, 
explica Janézio Pereira. Ele afirma 
que se trata de uma população que 
necessita do amparo e auxílio do 
Poder Público e para isso uma 
equipe unida e bem direcionada se 
torna necessário.

Alessandro Moreira 
representa o pai na 
entrega de títulos 

em Alvorada 

Prefeitura de Alvorada do Norte 
promove ações sociais

d ATENDIMENTOS

Com a chegada do perío-
do de temperaturas baixas, a 
prefeitura através da secretaria 
de Assistência Social em par-
ceria com a Organização das 
Voluntárias de Goiás/OVG, 
distribuem cobertores, numa 
ação comandada pela prefeita 
Iolanda Holiceni Moreira dos 
Santos, vice-prefeito Valdivi-
no Pereira dos Santos; Ade-
zângela Holiceni, secretária de 
Assistência Social e membros 
da equipe de trabalho. São 
pessoas que precisam desse 
auxilio, nesse momento de 
intenso frio em todo o Esta-
do, esclarece a prefeita. Ela 
destaca a parceria existente 
entre o município de Alvo-
rada e o Governo de Goiás, 
com o empenho da primei-
ra dama “Gracinha Caiado” 
e do governador Ronaldo 
Caiado. A prefeitura também 
realizou, através da secreta-
ria de Educação e Cultura o 
lançamento e formação do 
Programa “Alfa Mais Goiás”, 
em regime de colaboração 
pela criança alfabetizada. O 
programa chega em Alvorada 
do Norte, explica Iolanda, por 
meio de uma parceria firmada 
entre o Governo de Goiás e a 
prefeitura, como objetivo de 
alfabetizar todas as crianças 
na idade certa, afirma. Outra 
ação importante realizada em 
maio, foi a semana Nacional 
do Combate ao Abuso e Ex-

ploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes. A Secretaria 
de Assistência Social, CRAS, 
CREAS e Conselho Tutelar, 
promoveram mobilização da 
campanha “Faça Bonito”, com 
a participação da comunidade 
em torno de passeio ciclístico, 
apresentações artísticas, pa-

lestra e panfletagem no trecho 
urbano da BR-020, com orien-
tações e apoio da Polícia Rodo-
viária Federal/PRF. O objetivo 
é o de  chamar a atenção da so-
ciedade para a importância da 
prevenção e do enfrentamento 
à violência sexual praticada 
contra crianças e adolescentes. 

Em mais uma etapa 
de regularização 
fundiária no muni-

cípio, a comunidade do Projeto 
de Assentamento/PA Alvorada 
2, recebeu os títulos definitivos 
de propriedade do Instituto 
Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária/INCRA. 
Em um dia histórico para a 
comunidade rural de Alvorada 
do Norte, produtores do PA 
Alvorada 2 receberam o do-
cumento de suas propriedades, 
possibilitando a posse da terra 
e a ampliação da produção, 
uma vez que os títulos também 
servem para a abertura de cré-
ditos junto a bancos. Segundo 
o ex-prefeito Alessandro Mo-
reira, pré-candidato a deputa-
do estadual, os proprietários 
que sempre sonharam com 
este momento, poderão agora, 
investir em suas propriedades, 
ampliando e melhorando cada 
dia mais, fazendo com que a 
sua família tenha mais digni-
dade. Estiveram presentes na 
solenidade, Robson Pereira, 
superintendente do INCRA 
na Regional do DF e Entorno; 
Alessandro Moreira, repre-
sentando o deputado estadual 
“Iso Moreira”; vice-prefeito 
de Alvorada, Valdivino Perei-
ra; presidente da câmara de 
vereadores, Welinton Luiz do 
Amaral, vários outros verea-
dores, secretários e lideranças 
rurais. Alessandro explicou 
que a regularização e docu-
mentação das propriedades 
também deverão ocorrer em 
outros assentamentos e para 
isso vem mantendo reuniões 
na sede da Superintendência 
Regional do INCRA/DF e 
Entorno. 

Alessandro, filho de “Iso Moreira” 

Alessandro, prefeita Iolanda e Robson Pereira

 Benefícios aos pequenos produtores

 Assentados recebem seus documentos de propriedade

 União de forças no município

Educação e assistência caminham juntas

Campanha no frio. Cobertores

Prefeito Janézio. Secretária Giselle 
e deputada Flávia Moraes

Primeiras-damas, Gracinha Caiado e Giselle. Forte parceria

Assistência social funciona no município Aperfeiçoamento e constante atenção

Cursos e profissionalização 

Serviços feitos com
 alegria e cuidados  
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d CONTATOS

Água Fria chega ao 35 anos
com  festa  e  desenvolvimento 

Conquistas e avanços em Água
Fria passam pela união de esforços  

d COMEMORAÇÃO

d TRAbALHO

O momento vivido pelo 
município de Água Fria de 
Goiás é positivo, e segundo o 
prefeito José Eduardo Oliveira 
Neto, mesmo com as adversida-
des de 2021 e dificuldades en-
frentadas por todos os gestores 
públicos, diante das questões de 
saúde e pandemia o saldo ainda 
é favorável. Nesse período, des-
taca o prefeito, algumas con-
quistas passaram a fazer parte 
da vida da população. José 
Eduardo lembra do Residen-
cial Morada dos Sonhos, que 
após 10 anos de espera, passou 
a fazer parte da realidade da 
cidade, diminuindo o déficit 

habitacional e contribuindo 
com o desenvolvimento. O 
prefeito destaca que se trata 
de um marco histórico, pos-
sível através da parceria com 
o governo estadual, por meio 
da Agência Goiânia de Habi-
tação/AGEHAB, resultado de 
investimentos da prefeitura e 
governo.

MELHORIAS - Na con-
quista do residencial o prefeito 
agradece ao governador Ro-
naldo Caiado, ao presidente 
da AGEHAB, Pedro Sales, e 
ao deputado estadual Amilton 
Filho, que foram decisivos no 
benefício, afirma. José Eduardo 

lembra as somas de esforços 
em prol das melhorias e cita o 
vice-prefeito, Nilson Teles, pri-
meira-dama, Alessandra Rocha, 
presidente da câmara, Edinei 
Silva e vereadores, secretários e 
funcionários da prefeitura e ain-
da todas as lideranças políticas 
do município. Outro benefício 
em andamento é a operação tapa 
buracos, realizada pela prefei-
tura, por meio da secretaria de 
Obras e Serviços Públicos. O 
serviço, segundo o prefeito, está 
sendo realizado com produtos 
de qualidade, com o objetivo 
de dar mais segurança e melhor 
qualidade de vida.

Em a n c i p a d o  e m 
1987, de Planaltina 
de Goiás o muni-

cípio de Água Fria de Goiás, 
chega aos 35 anos como uma 
das grandes fronteiras agrope-
cuárias da região e com posição 
de destaque na economia do 
Estado. No final de maio, após 
dois anos sem comemorações 
de sua emancipação política 
administrativa, por conta da 
pandemia da Covid-19 a prefei-
tura e população organizaram a 
celebração do aniversário em 
torno de festa com shows artís-
ticos no Parque de Exposições 
Silvio Pinto Coelho. O prefeito 
José Eduardo Oliveira Neto, 
a primeira-dama e secretária 
de saúde, Alessandra Rocha, 
funcionários da prefeitura e a 
câmara de vereadores que se 
envolveram diretamente na 
organização do evento, foram 
os responsáveis pelo sucesso 
das comemorações. Foram dois 
dias de festa, com uma gran-
de estrutura, atrações, muita 

música e almoço para toda a 
população. Shows com Willian 
e Deivid, Léo Magalhães, Rick 
e Rangel levaram um grande 
número de pessoas ao parque 
de exposições. No final, José 

Eduardo agradeceu a Deus 
pelas conquistas e lembrou das 
parcerias com o governo do 
Estado, deputados, prefeitos, 
secretários, vereadores e a po-
pulação que prestigiou a festa.  

São João d`Aliança faz parte
das decisões regionais que

beneficiam todos os municípios 

Saúde em São João d`Aliança 
apresenta bons resultados 

d RENDIMENTO

Continuam as campanhas 
e atendimentos específicos 
promovidos pela prefeitura, 
através da secretaria municipal 
de Saúde. Campanhas fixas de 
vacinação contra covid-19; in-
fluenza (gripe) e sarampo; aten-
dimento odontológico infantil; 
realização de aferição de pres-
são arterial e glicemia; testes 
rápidos de HIV, sífilis e hepa-
tite, são alguns dos benefícios 
disponibilizados a todo tempo. 
Os atendimentos ginecológicos 
no Hospital Municipal, estão 

sendo direcionados para comu-
nidades rurais de difícil acesso 
e os deslocamentos de mão-
-de-obra e equipamentos, tem 
rendido bons resultados, afirma 
a prefeita Débora Domingues. 
O número de pacientes aten-
didos aumenta e são satisfa-
tórios, explica. Outro trabalho 
realizado pela prefeitura, são os 
atendimentos odontológicos na 
zona rural. Semanalmente, as 
equipes de trabalho estão visi-
tando os povoados e localidades 
mais distantes.

O papel de destaque 
do município de São 
João d ̀ Aliança, con-

quistado nos últimos cinco anos, 
também coloca a prefeita Débora 
Domingues Carvalhêdo Barros e 
seus representantes, no centro das 
decisões regionais. Um dos exem-
plos dessa atuação é a Região 
Integrada de Desenvolvimento do 
Distrito Federal e Entorno/RIDE, 
entidade que visa o desenvolvi-
mento de ações conjuntas em prol 
dos municípios e o avanço na rela-
ção entre o Governo Federal e os 
municípios adjacentes a Brasília. 
Segundo a prefeita a participação 
de São João d `Aliança é de ex-
trema importância na liberação 
de ações, programas e projetos 
que beneficiem a população. 
Débora, diz saber da necessidade 
das parcerias e dos contatos com 
autoridades do Estado e Governo 
Federal. O vice-governador de 
Goiás, Lincoln Tejota, esteve 
recentemente na cidade para re-
ceber homenagem da câmara de 
vereadores e o título de cidadão 
são-joanense, em razão dos tra-
balhos desenvolvidos e disposição 
em ajudar o município. Tejota, 
esclarece a prefeita, fez gestão 
junto à Agência Goiana de Ha-
bitação/Agehab para a conquista 
das 50 casas populares que serão 
construídas no Setor Aeroporto.  

MAIS MUDANÇAS – Em 
maio a prefeita participou ainda 
em Brasília da 4ª edição do pro-
jeto “Prefeitos do Futuro” que 
segundo ela, serviu para reforçar 
a meta de fazer uma gestão mu-
nicipal eficiente e voltada para o 
futuro. Com posição destacada 
no quadro agropecuário, regional, 
estadual e nacional o município 
precisa de avanços em todos os 
campos e setores.  A parceria com 
o Governo do Estado de Goiás é 
um dos principais caminhos, que 
segundo Débora, tem rendido 
grandes conquistas para a popu-
lação. Uma deles e mais recente 
é o Programa “Sinaliza Goiás”, 
que realiza a sinalização horizon-
tal e vertical de ruas e avenidas, 
substituição de placas de trânsito 
e pintura de faixas de pedestres. 
O programa tem a finalidade de 
auxiliar municípios que, em razão 
da falta de estrutura e técnicos es-
pecializados, necessitem de apoio 
para cumprir o que estabelece o 
Código Brasileiro de Trânsito, 
referente à sinalização.

Débora na vanguarda das administrações municipais

Participação importante na AMAB

Vice-governador com a classe política local

Prefeita. Acompanhamento na sinalização

Atendimentos de imunização 

Acompanhamento nos tratamentos Unidade móvel de saúde disponível

 Prefeito recepcionou autoridades

Primeira-dama, Alessandra Rocha; Léo Magalhães e dr. Eduardo

Deputado Amilton Filho, prefeito e esposa Parcerias e vizinhança

Parte das comemorações. Almoço coletivo
Deputados, federal Lucas Vergílio e

 estadual Amilton Filho 

Entrega das chaves e do benefício Tapa-buracos. Melhoramentos  
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d CObRANÇA

EdItal dE COMunICaçÃO

PROJEtO laGOa FEIa PaRtICIPaçÕES ltda, inscrito no CNPJ: 35.411.837/0001-08 torna 
público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Formosa, as Licenças Previa e 
requereu a Licença de Instalação, para atividade de Loteamento / Parcelamento do Solo de área 
“611.339,14 m²” localizado NO LOTEAMENTO PARQUE LAGO DE FORMOSA, as quadras 36,39,104 
até 127 e 130 até 142.

aPB MInERaCaO EIRElI, CNPJ n° 20.812.502/0001-24, torna público que RECEBEU da Se-
cretaria de Meio Ambiente e Turismo de Formosa, a Licença de Funcionamento – LF (Renovação) 
para Extração de Areia de Sequeiro de nº 23/05.2022, localizada na Fazenda Monjolo das Brancas, 
município de Formosa – GO.

Pedágios em rodovias de Goiás têm 168% de aumento  
O Tribunal de Con-

tas da União/TCU, 
cobra explicações 

da concessionária Triunfo Con-
cebra, que administra as rodo-
vias federais BR-060, BR-153 
e BR-262, em Goiás, sobre os 
aumentos nos valores do pe-
dágio cobrados dos motoristas 
goianos. Até o dia 03 de abril, 
os veículos: motos, carros e 
caminhões/ônibus pagavam R$ 
1,10; R$ 2,20 e R$4,40 respec-
tivamente. Entretanto, a partir 
da mudança da tarifa, passaram 
a pagar R$ 2,55; R$ 5,10 e R$ 
10,20. O aumento foi de 125% 
na praça de Itumbiara, 131% 
em Professor Jamil, 137% em 
Alexânia e de 168% em Goia-
nápolis. O produtor rural Arno 

Bruno Weis, ex-presidente do 
Sindicato Rural de Cabeceiras, 
conhecido por defender causas 
coletivas e de interesse da classe 
produtora, protocolou oficio no 
Ministério da Infraestrutura, co-
brando reavaliações quanto aos 
preços das tarifas nas praças de 
pedágio, que considera abusivos. 
Arno afirma que as rodovias 
administradas pelas empresas 
concessionárias estão mal con-
servadas e em muitos casos em 
pior estado do que rodovias sem 
pedágio. Ele espera uma decisão 
urgente porque esse aumento 
é absurdo, afirma. “A empresa 
não está fazendo a manutenção 
das rodovias e ainda é premiada 
com reajuste. É uma vergonha!”, 
esclarece.

Segundo delegado: Blitz serão 
constantes em Formosa e 

Planaltina de Goiás 

Quadrilha da internet é presa no setor Bela Vista em Formosa
d GOLPES

Criminosos foram surpreendidos pela Polícia Civil 

A Polícia Civil de Formo-
sa, tirou de circulação no final 
de maio uma quadrilha crimi-
nosa especializada em realizar 
golpes pela internet na região.  
Segundo o delegado regional, 
José Antônio Machado Sena, 
após a 11ª Delegacia Regional 
de Polícia receber denúncia de 
que inúmeras compras estavam 
sendo realizadas pela internet 
por meio de cartões de crédito 
clonados, as investigações 
foram iniciadas. Segundo infor-
mações, centenas de transações 

foram realizadas pela internet, 
sendo que, a partir do momento 
em que os titulares dos cartões 
de crédito tomavam conheci-
mento da fraude e contestavam 
a ação, a mercadoria já havia 
sido entregue, acarretando 
prejuízos à empresas e comer-
ciantes. Para a inteligência da 
Polícia Civil os criminosos 
realizaram aproximadamente 
488 tentativas de compras 
fraudulentas, se aprovadas, te-
riam acarretado um prejuízo de 
aproximadamente R$ 1 milhão 

e 800 mil aos fornecedores. 
No local em que os envolvidos 
estavam, foram encontrados 
diversos documentos falsos, 
computadores adquiridos com 
produto de crime, aparelhos 
celulares, além de um veículo  
Range Rover Evoque, também 
fruto de fraude pela internet, 
e que estava em poder de um 
dos envolvidos.  Todos foram 
presos em flagrante pelos cri-
mes de estelionato, associação 
criminosa, lavagem de capitais 
e uso de documento falso

d NECESSIDADE

A polícias Civil e Militar 
e a Guarda Civil Municipal de 
Formosa vem realizando opera-

ções integradas, com o objetivo 
de coibir e reprimir a condução 
de veículos sob efeito de álcool. 

As operações também estão 
sendo desenvolvidas em Pla-
naltina de Goiás, geralmente 
nas noites dos finais de semana.  
As forças de segurança pública 
estaduais e municipal, da duas 
cidades, desenvolvem as ope-
rações também com o objetivo 
de coibir a falta de Carteira 
Nacional de Habilitação/CNH, 
além da lavratura de multas a 
motoristas por estarem des-
cumprindo normas do Código 
Brasileiro de Trânsito. O dele-
gado regional de Policia Civil, 
José Antônio Machado Sena, 
um dos responsáveis pelas ope-
rações, declara que essas ações 
serão frequentes nas cidades, 
visando coibir os delitos de 
trânsito e outros crimes.

BR-060. Entre Brasília e Goiânia “preços salgados”

Carro de luxo apreendido com a quadrilha

Em Formosa, fiscalização e apreensão

Produtos de golpes no comércio  

Planaltina. Trabalho ostensivo e constante  
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d REPRESENTAÇÃO

Subseção OAb de Posse faz requerimento 
e tribunal designa juiz para Campos belos 
Atendendo solicita-

ção da Subseção de 
Posse da Ordem dos 

Advogados do Brasil/OAB e res-
paldada pela seccional de Goiás o 
presidente do Tribunal de Justiça 
de Goiás/TJ-GO, desembargador 
Carlos Alberto França, desig-
nou novo juiz de Direito para a 
Comarca de Campos Belos. O 
presidente da subseção de Posse, 
Eduardo Araújo, que participou 
da reunião com o desembarga-
dor, defendeu a designação de 
um juiz para Campos Belos e foi 
atendido por Carlos França, que 
nomeou Fernando Marney Oli-
veira de Carvalho. A diretoria da 
subseção da OAB de Posse, tem 
na vice-presidência o advogado 
Gesiel Januário de Almeida, que 
é natural de Campos Belos, onde 
mora e exerce a profissão.

ATUAÇÃO – A subseção de 
Posse, que abrange uma extensa 
área, composta por 14 municí-
pios e cinco comarcas, tradicio-
nalmente é composta por um 
presidente de Posse e um vice-
-presidente de Campos Belos, ou 
ainda na ordem inversa. São 128 
advogados inscritos que atendem 
as cidades de Posse, Campos 
Belos, Alvorada do Norte, Buri-
tinópolis, Damianópolis, Divinó-
polis de Goiás, Guarani de Goiás, 

Iaciara, Mambaí, Monte Ale-
gre de Goiás, Nova Roma, São 
Domingos, Simolândia e Sítio 
d’Abadia. Compõem ainda a sub-
seção: Zoraide Rocha Magalhães, 
secretária-geral; Antônio Manoel 
de Jesus, secretário-geral-adjunto 

Em Posse sindicato de servidores 
municipais denuncia perseguição do prefeito 

Secretaria de Saúde: Goiás
registra casos suspeitos 
de hepatite misteriosa 
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d SAÚDE

Goiás chegou a quatro casos suspeitos de hepatite aguda de 
causa misteriosa, conforme informações divulgadas pela supe-
rintendente de Vigilância em Saúde do Estado, Flúvia Amorim. A 
secretaria de Saúde informou que os casos foram registrados em 
Aparecida de Goiânia, Goiânia e Mineiros. Conforme o Ministério 
da Saúde, até o dia 02 de junho o país somava 84 suspeitas de hepa-
tite misteriosa, sendo que 15 foram descartadas e 69 permanecem 
em investigação. Desse total, 24 são do Estado de São Paulo.

SINTOMAS - A Organização Pan-Americana da Saúde/Opas, 
braço da Organização Mundial de Saúde/OMS nas Américas e Ca-
ribe, informou que entre os sintomas, os pacientes da hepatite aguda 
apresentaram problemas gastrointestinais, incluindo dor abdominal, 
diarreia, vômitos, e cor amarelada da pele e dos olhos. Não houve 
registro de febre. O tratamento atual busca aliviar os sintomas e 
estabilizar o paciente se o caso for grave. As recomendações de 
tratamento deverão ser aprimoradas, assim que a origem da infec-
ção for determinada. A Opas ainda informou que os pais devem 
ficar atentos aos sintomas, como diarreia ou vômito, e aos sinais 
de “amarelamento”. Nesses casos, deve-se procurar atendimento 
médico imediatamente.

d INAbILIDADE

A má administração do 
médico Helder Bonfim/ Soli-
dariedade como prefeito, tem 
causando vários transtornos 
no município de Posse. Cidade 
pujante e desenvolvimentista, 
tem sido surpreendida com o 
descaso e a inexperiência do 

chefe do Executivo local. Após 
abertura de uma Comissão Par-
lamentar de Inquérito /CPI na 
câmara de vereadores, no início 
de maio, contra ele, para apurar 
denúncias de irregularidades 
na contratação de empresas 
para prestação de serviços na 

prefeitura, Helder continua com 
suas intransigências e agora 
está sendo acusado de ato ar-
bitrário, por tentar inviabilizar 
o funcionamento do Sindicato 
dos Servidores Públicos Muni-
cipais/SINDISEMP. Segundo 
informações de membros da 
entidade, o prefeito cortou o 
repasse do desconto em folha 
de pagamento da mensalidade 

dos sindicalizados. A medida, 
segundo o sindicato, é uma 
represália à atuação sindical 
em reivindicar direitos dos 
servidores do município na 
luta por reajuste das categorias 
do Administrativo e Saúde da 
prefeitura, que estão há mais 
de três anos sem qualquer tipo 
de reajuste em seus salários, 
afirmam.

e a diretora-tesoureira, Maria Tereza Alves da Costa Garcia.
Eduardo. Presidente subseção de Posse Casos da doença em crianças 

Prefeito, acusações graves 
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d MOVIMENTAÇÃO

Quartzo: Festival que une cristais e música
Alto Paraíso de 

Goiás, recebe o 
“Quartzo”, um 

festival inédito, criado para 
entreter e alimentar através da 
energia dos cristais.  Nos três 
dias do evento acontece uma 
festa temática com pedras, nas 
quais o quartzo é presente. Os 
temas significam diferentes 
experiências e diferentes ce-
nografias de acordo com as 
pedras.

1º DIA: AMETISTA DAY 
- Cristal ao qual é atribuído 
o poder de transmutar ener-
gias negativas em positivas, 
tranquilizar a mente, elevar a 
intuição, despertar a mediuni-
dade e proteger de pensamen-
tos ruins.

2º DIA: TURMALINA 
DAY - por ser um cristal com 
energia vibracional alta, auxi-
lia em questões que envolvem 
a renovação das energias que 
foram perdidas, a jovialidade 
e também o equilíbrio da 
mente. 

3º DIA: JASPE DAY - 
Este cristal é considerado a 
“mãe de todas as pedras”. 
Ele fortalece a saúde, alinha e 
purifica. Tons tribais e experi-
ências étnicas irão compor o 
ambiente. 

Os organizadores trazem 
artistas do mundo todo, cujo 
som representa o propósito 
do festival. Se apresentam: 
Savage & She, Maga, Sebjak, 
Gui Boratto, D-Nox, Space 
Motion, Jessica Brankka, Sa-
rah Stenzel, Majoness, Enrico 
e Carmo, Brito e Doksu.

Cristais e sua força no ambiente e nas pessoas Movimentação e inovação. Juntando o mineral com a música   


