
Anápolis, 25 de novembro a 1º de dezembro de 2017 www.avozdeanapolis.com.br
avozdeanapolis@gmail.comAno 3 | Ed. 094

R$1,00

2017: o ano do medo

O ano fica marcado como o período em 
que casos de violência e morte romperam 

regiões específicas e ganharam todos 
os bairros da cidade, de acordo com 

informações obtidas com exclusividade pela 
Voz de Anápolis: conheça os números de 

homicídios e os bairros com maior número 
de incidência e relembre os casos dos 

anapolinos que perderam a vida em crimes, 
muitas vezes, ainda sem solução.  P. 6 e 7

MAPA DA VIOLÊNCIA

ENTREVISTA
Vereador (PRP)

O povo não quer ouvir brigas, o povo 
quer debate de ideias na Câmara”Pedro Mariano

P. 5

Prefeitura recua e deve 
alterar data para  
transferir responsabilidade

A síndrome do 
esgotamento que  
pode chegar até você

BuRNOuT LIxO HOSPITALAR

P. 10
P. 9P. 9

Prefeito fura 
promessa e já não 
há data para entrega 
de residencial

COLORADO
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O cenário de violência, quando consolidado em 
dados sobre um ano inteiro, dão a dimensão do 
estado de caos e desamparo a qual a população de 
Anápolis está inserida. No entanto, este quadro não 
somente salta aos olhos quando posto em seu acu-
mulado. Do contrário: a violência doméstica e coti-
diana já é por demais assustadora e, neste ano, deu 
sinais de sua brutalidade e seu total descontrole por 
parte das forças de Segurança Pública.

Anápolis colecionou mais um ano violento, com 
altíssimos números per capita de homicídios e al-
guns deles causando choque social em decorrência 
de ocorrerem dentro das residências das vítimas, lo-
cal em que o cidadão deve ter como último recur-
so para se sentir precisamente seguro. Tais situações 
somente reforçam o quanto vivemos sob a égide da 
sorte e longe da proteção estatal, prevista na Lei.

É preciso ressaltar dois aspectos desta reportagem 
especial que A Voz de Anápolis traz nesta edição, a 
qual trata da violência. O primeiro deles é quanto 
à ação policial, tanto civil quanto militar, em cará-
ter individual. É reconhecida a disposição do corpo 
policial em se desdobrar e ir além de suas capacida-

des, muitas vezes conseguindo mais do que poderia, 
buscando ajuda da sociedade, interagindo de forma 
a tentar obter resultados ainda que contra a preca-
riedade de suas condições. Policiais em Anápolis 
permeiam o heroísmo.

Por outro lado, o segundo aspecto é o total aban-
dono das estratégias de segurança. As recorrentes 
trocas de comando no mais alto escalão, a Secretaria 
de Segurança Pública, e também do comando da Po-
lícia Militar na cidade e região, são o indicativo de 
uma falta de direcionamento quanto a qual política 
de repressão e combate à violência adotar. O refle-
xo é o que se vê em números: um empilhamento 
de casos de mortes, homicídios, tentativas, roubos, 
assaltos, e casos sem solução. Um cenário que é dire-
tamente relacionado à falta de estrutura das polícias 
e a ausência de uma política definida e baseada em 
modelos de enfrentamento que ultrapassem o revi-
de na violência. 

Anápolis precisa encontrar uma saída e o poder 
público estadual, por obrigação legal, e o municipal, 
por compromisso social com seu povo, precisam in-
tervir e mudar o rumo deste cenário.

EDITORIAL
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BASTIDORES

Tô fORA 
Um grupo de procuradores municipais de Curitiba 
desistiu de participar do Congresso Nacional da 
categoria por causa da presença do juiz federal 
Sérgio Moro na abertura do evento, nesta terça-
feira (21). Quando o nome do magistrado foi 
confirmado, 72 procuradores municipais assinaram 
nota para manifestar a insatisfação do grupo.

“NOVIDADE” 
O deputado federal Carlos Marun (PMDB), do 
núcleo duro do presidente e de Eduardo Cunha, 
será o novo Ministro da Articulação Política. Marun 
foi indicado pela bancada do PMDB e teve papel 
de destaque na tropa de Choque do ex-presidente 
da Câmara, preso em Curitiba.

 

“Reforma da Previdência é um acinte 
para a população”, diz Lula aos goianos

Em entrevista à Rádio 730AM, 
de Goiânia, o ex-presidente Lula 
comentou sobre os principais 
assuntos do cenário político 
brasileiro. O líder petista, pré-
candidato à Presidência em 2018, 
comentou sobre o que considerou 
o “desmonte da Petrobrás” e 
a venda do Pré-Sal como uma 
doação. “A concessão do Pré-Sal 
para que empresas estrangeiras 
explorem nossos valores quando 
a Petrobras tem total condição 
de fazer isso é, na verdade, uma 
doação pelo preço que é. O Pré-Sal 
é nosso passaporte para o futuro 
para compensar o atraso que foi 
o século 20, investindo 75% em 
Saúde e Educação”, declarou.

O ex-presidente ainda 
comentou a polêmica Reforma da 
Previdência. “De 2004 a 2014 a 
Previdência foi superavitária por 
conta da geração de 22 milhões de 
empregos, porque o salário mínimo 
foi valorizado em 74% e por 
conta da legalização de 6 milhões 
de micro-empresas individuais. 
Quando tem mais gente 
contribuindo, a Previdência deixa 
de ser deficitária. Quando o salário 
diminui e falta emprego, é claro 
que isto impacta da Previdência”, 
ensina.

Quanto ao Governo de Michel 
Temer, Lula classificou o presidente 
de “preposto do mercado 

financeiro”. “Eu nem chamo o 
Temer de Governo, já que ele é 
um preposto da Elite brasileira 
e do mercado financeiro para 
fazer o que está fazendo, vivendo 
ilhado no Palácio, só despachando 
medidas”, disparou.

Para Lula, quem paga a conta 
das negociatas do Executivo 
com o Congresso é o povo. “Sai 
muito caro para a população 
esta subordinação do Governo 
ao Congresso Nacional. Ulysses 

Guimarães já dizia “o Congresso 
adora um presidente fraco”. E o 
Temer é um presidente fraco, com 
97% de rejeição e o congresso 
aproveita para exigir do governo 
que faça coisas que normalmente 
ele não faria”, afirmou. “Você 
pode fazer articulação política, 
mas não pode vender a alma ao 
diabo”, completa.

Para se credenciar à disputa 
no próximo ano, Lula destaca as 
marcas do seu governo. “Fiz um 

governo em que todos ganharam: 
os empresários, os trabalhadores, 
os aposentados. Saí com 87% de 
aprovação”, recordou

Goiás
Durante a entrevista Lula 

também avaliou a possibilidade 
de que o PT forme alianças com 
o PMDB nos estados e municípios 
em 2018. Conhecido por sua 
boa relação com o PMDB goiano, 
principalmente com o ex-prefeito 

de Aparecida de Goiânia, Maguito 
Vilela (PMDB), o ex-presidente não 
descartou a possibilidade de que 
a aliança entre as duas siglas se 
concretize no estado.

“Você precisa fazer alianças 
para governar. Um candidato como 
eu precisa menos fazer alianças 
para ganhar as eleições do que 
para governar. Quando você 
ganha você precisa de maioria 
no Congresso e você vai ter 
que conversar com quem existe 
(partidos). Se alguém disser que 
vai governar o Brasil sem fazer 
nenhuma aliança política, estará 
mentindo antecipadamente”, 
resume.

Lula tem um bom trânsito com 
Maguito, mas não pode dizer o 
mesmo em relação ao governador 
do estado, Marconi Perillo (PSDB). 
Há cerca de três anos Perillo 
afirmou que Lula seria “o maior 
canalha do Brasil”. Sem nunca 
antes ter se pronunciado a respeito 
do assunto, o petista decidiu 
quebrar o silêncio.

“Nunca respondi porque eu 
não costumo responder bobagens. 
O Marconi Perillo sabe o que ele 
é, sabe o que ele faz e eu não 
posso ficar respondendo. Estou 
muito tranquilo, o governador é 
responsável pelas palavras dele. 
Deixa ele continuar falando”, 
encerrou.

Geli Sanches (PT) destacou o 
Dia Nacional da Consciência 
Negra, que, segundo ela, 
é uma data importante 
para discutir o combate ao 
racismo e a ampliação das 
oportunidades de educação 
e trabalho para parcela 
marginalizada  
da sociedade.

Após reunião envolvendo a Secretaria de Meio 
Ambiente na Câmara, o presidente da Casa, Amilton 
Filho, passou a defender o adiamento da mudança 
de responsabilidade de do trato do lixo hospitalar. 
Quem levantou o risco à saúde pública sobre o tema 
foi o vereador Antônio Gomide, que convocou os 

integrantes da prefeitura para prestar 
esclarecimentos. 

O processo 048/17, que dispõe sobre 
a cobrança por tempo fracionado 
nos estacionamentos de veículos 
automotores, foi entregue ao vereador 
Teles Júnior para relatoria. O projeto é de 
autoria do vereador Luzimar Silva (PMN). 
É a segunda vez que matéria semelhante  
é apresentada  
nos últimos anos.

Thaís Souza (PSL) se defendeu das críticas feitas 
em rádios da cidade ao seu projeto de lei, que 
proíbe a utilização de veículos de tração animal 
em Anápolis. Para ela, o profissional da imprensa 
precisa ter responsabilidade à frente do microfone 
e emitir opiniões construtivas. O projeto deu 
entrada nesta segunda-feira (20), segue para as 
comissões para depois ser apreciada em plenário.

Antônio Gomide aproveitou o pedido 
recorrente de “cumprimento da Lei” 
como parâmetro para definir ações que 
o prefeito cumpra a lei do Bolsa-Atleta, 
que segundo o parlamentar, não foi 
pago até agora ao longo de 2017. “Bem 
como o pagamento das progressões 
horizontais dos professores que é lei e 
não é paga”, completou.

O processo 160/17, que recebeu veto parcial 
do Prefeito ao autógrafo de lei nº 051/17, de 
autoria de Antônio Gomide (PT), será relatado 
por Thaís Souza. O projeto dispõe sobre 
transparência da lista de espera dos pacientes 
que aguardam exames e cirurgias eletivas na 
rede municipal de Saúde. O Prefeito vetou 
o artigo 4º que estabelecia o cumprimento 
imediato da lei, sob a justificativa que a 
Secretaria Municipal de Saúde não conta 
com condições financeiras, tecnológicas, nem 
humanas, para atender de imediato. 

Jean Carlos (PTB) propôs 
uma ação conjunta da 
Câmara Municipal na busca 
pela ampliação do número 
de leitos de UTI em Anápolis. 
“Que nós mobilizemos 
nossas bancadas partidárias 
na Assembleia e na Câmara 
Federal para sensibilizar 
o governo estadual, que 
é o responsável pela alta 
complexidade”, frisou.

Luiz Lacerda (PT) celebrou a presença de 
integrantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
na sessão plenária de terça-feira (21), por ocasião 
do cinquentenário da entidade. “O que seria do 
restante da sociedade em sua alimentação diária 
se não fossem estes trabalhadores”?, indagou.

A Comissão de Constituição, Justiça 
e Redação marcou a distribuição de 
três projetos de lei para relatoria e 
a devolução de dois processos que 
estavam em processo de parecer. 

Jean Carlos vai relatar o Processo 163/17, 
de autoria do Prefeito, que autoriza o 
Município de Anápolis a celebrar Termo 
de Fomento com a Federação Goiana de 
Automobilismo do Estado de Goiás. 

Após visitar a Escola Municipal Wady 
Cecílio, João da Luz (PHS) apresentou 
requerimento pedindo a construção de 
uma quadra poliesportiva na unidade. 
O documento foi aprovado por 
unanimidade. 

Dia a Dia da Câmara 

APROVOu 
Marconi Perillo comemorou a nomeação de 
Alexandre Baldy para o Ministério das Cidades. 
“É a primeira vez em 15 anos que um goiano que 
atua na política do Estado é nomeado”, disse. 
O governador destacou o trabalho realizado por 
Baldy na Indústria e Comércio.

DESEjO 
O deputado Henrique Arantes não quer que o 
PTB de Anápolis lance candidato a Assembleia. 
Arantes, que é filho de Jovair, pretende ser o 
único candidato a angariar votos na cidade. Em 
Anápolis, Leandro Ribeiro, Jean Carlos, que são 
vereadores, e Alex Martins, titular da Educação, 
são pré-candidatos.

ESVAzIAMENTO  
Entre as negociações para candidaturas de 2018, 
a base de apoio de Ronaldo Caiado, que contaria 
com 10 partidos, começa a negociar com outra 
base, a marconista. A principal legenda é o PHS 
que admite que está dialogando e só fechará 
questão no ano que vem.

CONSPIRAçãO 
Depois das reviravoltas na política nacional, o 
prefeito de Goianésia Renato Castro convocou 
entrevista coletiva para denunciar que seu 
vice-prefeito, Carlos Gomes, estaria envolvido 
em uma “conspiração” contra a sua gestão. 
Como prova, Castro apresentou uma gravação 
telefônica, que ganhou as redes sociais. 

QuE AjuDA... 
O vereador Domingos Paula 
(PV) pedia doações de sangue, 
por ocasião de data que celebra 
o ato sábado (25). Segundo ele, 
há sempre uma demanda muito 
grande por sangue para atender 
vítimas de acidentes. Mas, 
eis que a também vereadora 
Elinner Rosa pede aparte e 
afirma que o abastecimento em 
Anápolis está suficiente e que 
vai muito bem, obrigado. Doar 
sangue já é um gesto de difícil 
convencimento, com esta ajuda 
ainda...
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Felipe Homsi

Os últimos dias foram de 
muitas emoções para a Asso-
ciação de Basquete de Anápolis 
(ABA), que pode sacramentar 
o título de campeã goiana em 
2017. O primeiro jogo da final, 
contra o Instituto de Educação 
Avançada (IEA), será no Giná-
sio Carlos de Pina, neste sába-
do (25), às 15 horas.

Para chegar à finalíssima, 
a ABA venceu o Jaó/ Univer-
so na semifinal por 94x80. Já 
na disputa do terceiro lugar, 
o Jaó jogará contra o IFG/
AEGB/Soldiers, também no 
sábado, em locais e horários a 
serem definidos.

“É um grande jogo sá-
bado, as duas equipes muito 
iguais”, prevê o treinador da 
ABA, Moisés Silva. “Estamos 
em busca desse segundo títu-
lo goiano na categoria adulto. 
Vai ser um ótimo jogo, com 
certeza vai ter um ótimo pú-
blico, e a gente quer buscar 
esse título, começar bem no 
sábado, para ver se no domin-
go a gente consegue buscar o 
objetivo, que é a segunda vi-
tória (das finais). A gente sabe 
que não vai ser um jogo fácil”, 
pontuou ainda.

O horário e local do segun-
do jogo da final, no domingo, 
ainda não foram divulgados. 
Para todos os efeitos, o treina-
dor Moisés já sabe que “a equi-
pe está preparada fisicamente e 
mentalmente”.

sonho distante
Nesta semana, a Liga Na-

cional de Basquete divulgou 
a lista com 14 equipes cuja 
pré-inscrição para a Liga Ouro 
2018 foi aceita. A ABA está en-
tre os times que participarão 
da ‘Ouro’, que é a divisão de 
acesso para o Novo Basquete 
Brasil - NBB.

A NBB, da qual participa 
a elite do basquete brasileiro, 
é o sonho dos jogadores da 
ABA, mas que pode ser frus-
trado caso as perspectivas 
não melhorem. Apesar de já 
estar inscrito na Liga Ouro 
2018, o time anapolino pode 
ficar fora das disputas por 
falta de recursos financeiros, 
conforme adiantou o técnico 
Moisés Silva.

Ele informou que, para 
garantir a participação no tor-
neio, cada time deve desem-
bolsar em torno de R$ 30 mil 
só na pré-inscrição. “Eu fiz a 
pré-inscrição, mas eu preciso 
de apoio da Prefeitura, apoio 
do Estado, apoio da iniciati-
va privada. Estamos correndo 
atrás”, explicou. O campeão 
da Liga Ouro garante vaga no 
NBB 2018/2019.

Felipe Homsi

O Anápolis/ UniEVANGÉ-
LICA chegou até onde foi possí-
vel no Campeonato Goiano de 
Futsal, dadas as circunstâncias 
de um time que ainda precisa 
amadurecer em quadra e, ain-
da assim, conseguiu chegar à 2ª 
fase da competição.

Em partida realizada na últi-
ma quinta-feira (23), o Anápolis 
jogou contra o Amigos da Bola, 
time de Leopoldo de Bulhões, e 
perdeu por 1x4. O jogo foi rea-
lizado no Ginásio Newton de 
Faria, em Anápolis.

Apesar do mau resultado, 
o auxiliar técnico e gerente de 
futsal, Rogério Garcez, exaltou 
a força e a garra da equipe, que 
conseguiu avançar no Cam-
peonato Goiano e mostrou que 
pode surpreender nas próximas 
edições do torneio.

“O trabalho foi desenvolvi-
do com excelência, é um time 
em formação, imaturo ainda. 
Eu tenho certeza de que esta-
mos no caminho certo. Isso é 
só o começo”, ressaltou. Garcez 
lembrou que, na próxima sema-

na, o time sub-20 de futsal do 
Anápolis irá disputar a final da 
categoria, em Goiânia, de 2 a 3 
de dezembro.

O Goiás, que jogou na Serri-
nha contra o Caldas/Sindicaldas 
nesta quinta, venceu seu jogo 
por 4x0 e garantiu a classifica-
ção para a semifinal. Na semi, 
o time esmeraldino irá enfren-
tar o SERP/ Agrocampo e o Jaó/ 
Universo irá enfrentar o Caldas.

Mesmo que o Anápolis ga-
nhasse, a vitória do Goiás sela-
ria a desclassificação do time 
anapolino. “Na verdade, nós 
perdemos a classificação foi no 
primeiro jogo (da segunda fase), 
contra o Goiás. Estávamos ga-
nhando e tomamos o gol nos 
minutos finais”, relembra Ro-
gério Garcez. Naquela partida, 
Goiás e Anápolis empataram 
em 1x1. 

O jogador de basquete 
Manute Bol se aposentou em 
1995, aos 32 anos, e aos 47, 
morreu após complicações 
de uma grave doença. Isso é 
o que consta em sua biogra-
fia, mas o ex-treinador, Kevin 
Mackey, tem uma versão di-
ferente para essa história. Se-
gundo o ex-técnico, é provável 
que Bol tenha jogado na NBA 
com a idade em que ele supos-
tamente morreu, por volta dos 
50 anos. Mackey revelou que 
foi ele quem escolheu a data 
de nascimento do registro do 
jogador para garantir que ele 
atuasse na liga americana.

“Escolhi a data de seu 
aniversário porque não sabia 
quantos anos tinha. Eu queria 
ter certeza de que era jovem o 
suficiente porque ele não tinha 
idade. Eu acho que já estava nos 
seus 40 anos. Mas não há ma-
neira de saber realmente. Toda 
a porta atlética está aberta aos 
19 anos, todas estão fechadas 
quando você tem 35. Ele prova-
velmente tinha 40 ou 50 anos 
na NBA”, revelou.

O ex-treinador do Cleve-
land State contou que os res-
ponsáveis pelos documentos de 
imigração eram fãs do time uni-
versitário e tinham o hábito de 
comparecer em todos os jogos. 
De acordo com Mackey, eles o 
adoraram e queriam se resgaur-
dar porque Manute estava ga-
nhando fama e publicidade. Sua 
foto estava em todos os jornais 
por ser um cara diferente de to-
dos os outros jogadores.

Carreira
Bol nunca jogou para Mac-

key no estado de Cleveland. O 

treinador foi acusado de trazer 
ilegalmente jogadores afri-
canos para jogar nos Estados 
Unidos e ganhou liberdade 
condicional no final da década 
de 1980. Em vez disso, o sul-
suldanês jogou uma tempora-
da na Universidade de Bridge-
port, com uma média de 22,5 
pontos e 13,5 rebotes por jogo 
no nível da Divisão II em 1984 
e 1985, quando supostamente 
teria 22 anos.

Os Washington Bullets sele-
cionaram Manute Bol no draft 
em 1985, quando acreditavam 
que ele tinha 23 anos. O afri-
cano jogou por 10 temporadas 
na NBA, passando pelos Bullets, 
Golden State Warriors, Philadel-
phia 76ers e Miami Heat. Bol 
se aposentou em 1995 e jogou 
brevemente no Qatar antes de 
parar completamente em 1998, 
devido a ataques de reumatismo 
em ambos os joelhos e pulsos. 
Ele morreu em 29 de junho de 
2010 após resultado de compli-
cações da síndrome de Stevens-
Johnson (uma reação alérgica 

grave, que causa lesão da pele, 
olhos e mucosas).

Cortes
Esta não é a primeira vez 

que a idade de Bol foi questio-
nada. No passado, o ex-jogador 
Jayson Williams compartilhou 
uma história sobre seu compa-
nheiro de Sixers em um pod-
cast. Bol começou a jogar para 
os Sixers em 1990 com 28 anos, 
mas Williams acredita que ele 
tinha duas vezes essa idade na-
quela época.

“Ele dizia que tinha 35 
anos, mas eu costumava estar 
no banco olhando todos os cír-
culos e cicatrizes em torno de 
sua cabeça. Eu perguntei um 
dia: “Manute, que cicatrizes são 
essas na sua cabeça?”. E ele diz: 
“Bem, o homem branco perdeu 
meu certificado de nascimento 
na selva, então, a cada cinco 
anos, pego uma pedra e faço um 
corte em minha cabeça.” Come-
cei a olhar para ele e contar as 
cicatrizes: “Manute Bol tem 55 
anos” – contou.

ESPORTE

Anápolis perde para o ‘Amigos’ e 
se despede do Goiano de Futsal

Ex-treinador diz que Manute Bol, lenda 
da NBA, tinha 50 anos quando jogava 

Técnico Moisés Silva está confiante e acredita na conquista do título do Goiano 
de Basquete pela ABA: “a equipe está preparada fisicamente e mentalmente”

Associação de Basquete de Anápolis busca 
erguer pela segunda vez em sua história a taça 
de campeã do Campeonato Goiano

Rogério Garcez, gerente de futsal, acredita no 
potencial do Anápolis: “Isso é só o começo” 

Manute Bol, destaque em diversos times da NBA, pode ter 
jogado com quase 20 anos de diferença do seu registro

Associação de Basquete de Anápolis 
enfrenta IEA pela final do Goiano

Esporte Goiano

Fotos: Esporte Goiano

Apesar da boa fase, Anápolis não conseguiu a classificação para a semifinal do Goiano de Futsal
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ENTREVISTA

A Voz de Anápolis – Você 
entrou no seu quarto 
mandato e se passaram 
dez meses desse mandato. 
Que avaliação você faz do 
trabalho dos vereadores?

Pedro Mariano - Eu faço duas 
avaliações: tem uma positiva. 
Eu estou vendo que os novatos 
estão mais prudentes. Você não 
os vê usando a tribuna e usando 
palavras indevidas. Acho que teria 
que voltar a sessão ordinária para 
a parte da tarde, 15, 16 horas. 
As comissões não estão andando 
como deveriam andar, porque 
choca com a sessão ordinária. 
E quando tinha sessão à tarde, 
as comissões na terça e quinta 
funcionavam, porque eram de 
manhã. Eu tenho uma proposta, 
quero conversar com os vereadores, 
para fazer uma resolução para o 
ano que vem. Eu entendo que é o 
único Legislativo em que o horário 
é de manhã. Pode olhar em outras 
câmaras municipais. As sessões 
são no período da tarde. As sessões 
no período da tarde são mais 
produtivas.

AVA - O senhor faz parte 
da Comissão de Ética e De-
coro, da de Educação e da 
de Orçamento e Finanças. 
Na de Educação, existem 
perspectivas de projetos 
estruturais para o setor e 
para melhoria da infraes-
trutura nas instituições de 
ensino?

PM - Eu votei na Professora 
Geli, que faz um bom trabalho 
na Comissão de Educação. Eu 
admiro muito ela, o conhecimento 
que tem da Educação. Ela sempre 
tem um projeto. Ela tem alavan-
cado requerimentos e propositura. 
Ela é o carro-chefe da comissão. 
Eu acho que não tem uma pessoa 
mais adequada. E ela sempre tem 
o apoio da comissão. O apoio 
que ela tem da comissão, ela tem 
no plenário. A Geli, em matéria 
de Educação, é uma pessoa que 
desenvolve muito bem a comissão. 

AVA - Na comissão de Ética, 
o senhor é levado a me-
diar conflitos, por causa 
de atitudes ofensivas de 
vereadores? Existe algum 
trabalho para coibir este 
tipo de atitude?

PM - É a primeira vez que 
tem essa comissão na história de 
Anápolis. A comissão foi eleita por 
membros do plenário, não por re-
presentação de partido. Eu tive 19 
votos. Nem eu votei em mim, tive 
19 votos. Nós tentamos conversar, 
para evitar que haja confronto en-
tre vereadores, fugindo do debate, 
levando para as coisas pessoais. 
Isso prejudica a própria institui-
ção, os 23. O povo não quer ouvir 
brigas, o povo quer ouvir debate 
de ideias que venham ajudar 
os problemas da cidade. Isso é 
importante. Teve um determinado 
vereador, nós conversamos uma 
vez. Outra coisa: a comissão, para 
ser acionada, tem que partir de 
ofício direcionado ao presidente. 
O presidente aciona a Comissão 
de Ética. A comissão de ética tem 
que respeitar o regimento. Mas 
nós estamos fazendo trabalho de 
bastidores. Dialogando, tentando. 
Porque quando chegar um ofício, 
direcionado pelo presidente, a 
comissão tem que tomar suas 
decisões em cima do regimento. 
E nós fomos eleitos, os 23, 

para estarmos unidos pela cidade, 
não para o individualismo de 
cada um.

AVA - Essa Legislatura tem 
discutido o que realmente 
a cidade precisa?

PM - Eu vejo assim, porque 
os vereadores, quando usam a 
tribuna, vão sabendo o que que-
rem falar. Nas outras legislaturas, 
muitas vezes usavam a tribuna 
e falavam uma coisa na tribu-
na, e desmentia o que falou nos 
bastidores. Faziam denúncias e 
não tinham provas. Hoje, não. Os 
vereadores estão indo na tribuna 
documentados. Isso é bom para 
o Legislativo. Eu mesmo quase 
não uso a tribuna. Para eu usar a 
tribuna tenho que estar conscien-
te, documentado. Se for para eu 
não falar coisa com coisa, para 
aparecer no áudio que está sendo 
transmitido, eu prefiro não, prefiro 
ficar ouvindo.

AVA - Você foi vereador 
durante a gestão de Pedro 
Sahium, Ernani, Alcides 
Rodrigues, Antônio Gomi-
de, João Gomes e Roberto 
Naves. Tem como fazer 
uma avaliação se está mais 
difícil ou mais fácil o tra-
balho na Câmara?

PM - Em 2000, 2001, foi 
minha primeira legislatura, no 
governo Ernani. Na minha região, 
ele fez algo, escola, asfalto. Na 
do Pedro Sahium, eu fiquei muito 
pouco. Com cada prefeito, eu te-
nho que ser justo. O Gomide veio, 
fez uma bruta de uma adminis-
tração, principalmente na minha 
região. Os vereadores tinham 
ciúme, porque a região que mais 
recebia benefícios era lá. O Gomi-
de tinha uma visão muito grande 
daquela região. O Gomide já 
morou naquela região. Então, ele 
sabia todo o diagnóstico daquela 
região. Eu estava no momento cer-
to, na hora certa de ter sido eleito. 
Tudo contribuiu, benefício para a 
região, não para mim. Eu moro lá, 
fui beneficiado. Meus imóveis va-
lorizaram, minha casa, meu lote. 
O João também, nesses dois, anos, 
levou obras, benefícios. E agora, 
na gestão do atual prefeito, estão 
terminando as obras que não deu 
para terminar no governo do João, 
o asfalto na Pedro Ludovico. 
É essa expectativa. Cada 
administrador na 
sua época e 
cada um 

é importante na cidade. Falhou 
nisso, falhou naquilo, mas tem o 
lado positivo. O governo Ernani, 
Sahium, Gomide, João e agora é o 
Roberto. Tem dez meses. Tem que 
fazer essa avaliação.

AVA - Qual é a região?
PM - Bairro Paraíso, Maria-

na, aquela região. Houve uma 
transformação. Principalmente no 
governo Gomide, que eu não fica-
va nem no gabinete. Mas é porque 
não era o vereador, a região que 
precisava daquilo. O povo tinha 
aquela esperança do asfalto no Vi-
vian Parque, Vila União, ginásio, 
escolas, tudo amparado. Como 
diz o ditado: eu estava jogando no 
time. Estava no momento certo, 
as bolas estavam sobrando para 
mim também fazer gol. Eu acho 
que tenho muito que agradecer a 
Deus. Meus momentos na política 
sempre foram desgastantes, não 
só agora. 

AVA - Qual é sua avaliação 
do trabalho do Executivo?

PM - Temos reivindicado e, 
na medida do possível, estamos 
sendo atendidos conforme o 
momento. Também não se pode 
comparar: os outros têm uma 
avaliação total e esse tem um ano, 
começou agora. Todo começo de 
mudança, como se diz: não tem 
jeito de fazer um omelete sem 
quebrar os ovos. Toda mudança, 
todo governo mudado, o jeito de 
administrar, mas até agora temos 
reivindicado e os secretários, uns 
atendem, outros não. Mas temos 
que discutir e estamos indo atrás. 
Uma avaliação mais profunda 
será daqui a uns quatorze meses. 
Aí já se assentaram os móveis 
na casa. Governo é isso, tem que 
passar por esse tanto de governo. 
Minha avaliação é que, em um 
ano e seis meses você tem um 
diagnóstico total da atual admi-
nistração.

AVA - Você quis dizer 
que está esperando essa 
mudança?

PM – Estou na expectativa.

AVA - Você acha que esse é 
o mesmo pensamento da 
população. Ela entende 
esse lapso?

PM - Uns entendem, outros 
não. Tudo depende dessa 
retomada (das obras). 
Por exemplo, os 
viadutos: a 
população 
achou 
que não 

tinha que ter interditado, mas é 
o processo. O próprio prédio da 
Câmara. Nós tínhamos expecta-
tiva de ter terminado no governo 
passado, mas a obra, a empresa 
(não atendeu a contento). 

AVA - O senhor é autor 
do projeto Sinal Feliz 
no Trânsito, inclusive 
utilizado pelo CMTT. E o 
senhor tinha um projeto 
que proibia transporte 
de bebidas alcoólicas no 
interior de veículos na 
cidade. Mas o senhor reti-
rou o projeto. Esse pro-
jeto não poderia ser um 
reforço para a segurança 
no trânsito?

PM - Quando eu apresentei 
o projeto, a imprensa trabalhou 
contra, não passou a consciência 
para o povo. O Jornalismo da 
Manchester, da São Francisco 
babaram no negócio, sem me 

ouvir. Fizeram uma pesquisa e 
passaram que estava proibindo 
de transportar bebida alcoólica. 
Não estava proibindo. Educando, 
carregar no porta-malas. Banco 
foi feito para carregar passageiros. 
A Manchester e a São Francisco 
soltaram o contrário, que eu 
estava proibindo. Jogaram nas 
redes sociais. Fizeram e não bus-
caram. Uma emissora fez até uma 
pesquisa. Na hora em que pôs ao 
vivo, falou o meu nome, eu disse: 
“estamos discutindo à toa, ele foi 
retirado ontem”. Mas ele foi lido 
na segunda de manhã, às 15h30 
eu retirei. Por que? Porque ele 
passou a informação totalmente 
distorcida. Aí, como eu vou rever, 
na rede social?

AVA - O senhor vai con-
tinuar com esse projeto, 
mostrar primeiro para a 
população e depois reto-
má-lo?

PM - Eu vou fazer no ano 
que vem uma audiência pública 
para ouvir o povo, porque ele é um 
projeto educativo. Vocês conhecem 
e entendem. Só que as pessoas que 
entendiam da imprensa fizeram 
como se não tivessem entendido 
para jogar a população contra 
a gente. Nos maiores acidentes, 
tem álcool no meio. E talvez 
você está dirigindo, seu menino 
está atrás e tem uma caixa de 
cerveja atrás, seu menino (pode 
beber). Não pode. Seu filho vê. Ali 
você está dando mau exemplo. 
No porta-malas, a pessoa bebe 
quando chegar no local. Algumas 
pessoas ficam transtornadas (com 
o álcool). Infelizmente, a imprensa 
tomou um outro (viés). Eu falhei 
nesse projeto ao não ter trazido 
uma audiência pública para 
discutir, para conscientizar e aí 
apresentar. Aí já houve uma falha 
minha nesse sentido.

AVA - No começo do ano, 
o senhor elogiou o traba-
lho da PM e na sequência 
também defendeu a vinda 
da Força de Segurança 
Nacional. Não seria o caso 
de o Governo Estadual in-
vestir mais nessa PM que 

o senhor mesmo elogiou? 
Não soou 

contra-

ditório?
PM - Eu elogiei certas pes-

soas que estavam no comando, 
pois conheciam o trabalho da 
cidade. Agora vem só (piorando o 
cenário). Não sei quantas pessoas 
passaram pelo comando (da PM). 
Quando muda, a pessoa vem 
com novas ideias. Mas parece 
que tem o lado político. A vinda 
da força seria pela violência na 
cidade. Acho que o Governo tem 
investido, principalmente com 
mais viaturas. Na gestão Gomide 
e João, das três cidades, Goiânia e 
Aparecida, o maior banco de hora 
era Anápolis, o que mais paga 
bem. Mas a falta de soldados (in-
terfere). O governo está treinando 
180 policiais.

AVA - O senhor acha que 
ainda precisa da Força de 
Segurança Nacional?

PM - O que eu quis? Criti-
car o governo. Porque, se vem a 
Segurança Nacional, é ruim para 
o governo. Porque aconteceram 
tantos homicídios e roubos. Acho 
que tem que ter esse investimento. 
Eu cobro também: temos três se-
nadores de Goiás. O código penal 
está parado desde julho 2016 
pelo senador Antônio Anastasia. 
Porque a decisão não é igual ao 
Fundo Partidário que, de um dia 
para o outro, votou em plenário. 
Tem que discutir o Código Penal. 
Essa lei é muito frouxa, é de 1940, 
tempo que minha avó tinha 40 
anos. É outro cenário. O que não 
muda na nossa vida são os dez 
mandamentos, mas as outras 
coisas. E você não vê deputados, 
senadores discutindo Código 
Penal. Eles estão travados igual a 
políticos americanos sobre armas. 
O maior fiador, patrocinados 
deles são fábricas de armas nos 
Estados Unidos. E aqui, por que 
não mexemos? É uma maneira 
de mexer para podermos cobrar, 
porque aí o governo não pode pôr 
a culpa na lei.

AVA - Você está no quarto 
mandato de vereador. 
Está na hora do vereador 
Pedro Mariano alçar 
voos mais altos?

PM – Tem que ver como 
o partido vai seguir. Sou um 
soldado do partido. Se o partido 
acha que é viável, tudo bem. Se 
o partido achar que é viável, tudo 
bem. O Marcio Jacob, que é o 
presidente – eu sou o vice. O que 
o partido definir, o Braga definir, 

ele vai seguir. Ele é o 
presidente regional.

ENTREVISTA Vereador Pedro Mariano (PRP)

Estou na expectativa de ver o trabalho 
de Roberto Naves para poder avaliar 
Pedro Mariano (PRP) está em seu quarto 
mandato como vereador em Anápolis. Na 
entrevista, ele faz questão de citar todos os 
chefes do Executivo que conheceu enquanto 
vereador, abordando os pontos negativos e 
positivos de cada um. Sobre Roberto Naves, 
Pedro Mariano acredita que ainda seja cedo 
para avaliar o chefe do Executivo e entende 
que seria injusto comparar uma administração 
que mal começou com gestões anteriores.

Paulo Roberto Belém e Felipe Homsi 

Acho que teria que 
voltar a sessão 
ordinária para a 
parte da tarde, 
15, 16 horas. As 
comissões não estão 
andando como 
deveriam andar, 
porque choca com a 
sessão ordinária”

Os novatos 
estão mais 
prudentes. Você 
não os vê usando 
a tribuna e 
usando palavras 
indevidas”

O povo não quer 
ouvir brigas, 
o povo quer 
ouvir debate 
de ideias que 
venham ajudar 
os problemas da 
cidade”
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2017: um ano para ser apagado, mas jamais esquecido
ESPECIAL NÚMEROS DA VIOLÊNCIA

Além do alto número de homicídios e crimes violentos na cidade, população declara que falta 
de policiamento e do cumprimento de demais promessas do poder público contribuem para o 
aumento da criminalidade: confira o mapa da violência na cidade.

Felipe Homsi

2017 vem sendo comemo-
rado por autoridades como um 
ano positivo, já que o número 
de homicídios em Anápolis 
caiu 12% no comparativo com 
o ano passado, se forem con-
siderados apenas os dados de 
janeiro a outubro. Neste ano, 
foram, até outubro, 141 mortes 
do gênero, conforme informa-
ções do Grupo de Investigação 
de Homicídios. Em 2016, o nú-
mero tinha chegado a 161 em 
outubro. Mas há realmente o 
que comemorar?

A população dirá que não. 
2017 ficará marcado na memó-
ria dos anapolinos como o ano 
em que o Governo Estadual 
resolveu presentear Anápolis 
com 600 presos do Complexo 
Penitenciário Odenir Guima-
rães, episódio que revelou a fa-
lência do sistema penitenciário 
estadual, que protela, ano após 
ano, a inauguração do Novo 
Presídio, que foi usado para 
abrigar detentos de todas as 
classificações, com uma estru-
tura precária, já que a unidade 
nem havia sido inaugurada. 
Durante o período de perma-
nência dos presos, a sensação 
de medo se espalhou pela ci-
dade.

Os números assombram. O 
relatório do Hospital de Urgên-
cias de Anápolis aponta que 
no ano de 2016, até dezembro, 
foram 671 atendimentos por 
acidentes com arma de fogo. Já 
em 2017, que nem terminou, 
até outubro já havia o registro 
de 712 ocorrências. Segundo as 
polícias militar e civil e até es-
pecialistas que atuam no Hos-
pital de Urgências de Anápolis, 
isto pode significar que várias 
mortes decorrentes de dispa-
ros de arma de fogo ocorreram 
depois de crimes cometidos na 
cidade.

números
Ocorre que, por força de 

normativas estaduais de Se-
gurança Pública, estes crimes 
nem sempre são investigados 
como homicídio. Se uma ví-
tima de disparo morreu, três 
semanas depois, por hemorra-
gia, mesmo que causada pelo 
tiro, a causa mortis será des-

crita como o último quadro de 
saúde da pessoa, e não como 
o modo em que ela chegou ao 
hospital. 

Alguns especialistas acre-
ditam que as estatísticas pode-
riam até mesmo dobrar com 
relação ao número de homicí-
dios, se se considerasse o fato 
violento original que levou de-

terminada pessoa ao hospital. 
Atendimentos por acidentes 
com arma branca não tiveram 
alteração significativa nos dois 
anos. Em 2016, foram 518 e 
em 2017, 508.

Os números de homicídios 
divulgados pela Polícia Civil 
não levam em conta os latrocí-
nios - roubos seguidos de mor-

te – e mortes em confrontos 
com policiais. Alguns represen-
tantes da imprensa anapolina 
que cobrem crimes violentos e 
administradores de grupos de 
notícias de Whatsapp levam 
em consideração estes tipos de 
ocorrência na contagem das 
mortes violentas. De acordo 
com estas pessoas, o número 

de homicídios em Anápolis se 
aproxima das 170 mortes. 

mapa
Conforme informações re-

passadas pelo delegado Renato 
Rodrigues de Oliveira, titular 
do Grupo de Investigações de 
Homicídios de Anápolis, 52% 
das pessoas mortas em homicí-
dios têm menos de 30 anos de 
idade. Pelos estudos estatísti-
cos da corporação, já é possível 
estabelecer o “mapa de calor e 
o mapa de pontos” que indi-
cam os principais bairros onde 
ocorrem homicídios. 

O Centro (6), a Vila Jaiara 
(5), a Zona Rural (5), Calix-
tolândia (4), Frei Eustáquio (4), 
Jardim Arco Verde (4), Jardim 
Esperança (4), Jundiaí (4), Re-
sidencial Copacabana (4), Vila 
Santa Isabel (4) e Vila São Joa-
quim (4) lideram a lista destas 
mortes violentas. Ele pontuou 
que a resolução dos crimes de 
homicídio chega a 40%, o que 
é baixo, mas pode ser melhora-
do caso sejam disponibilizados 
novos delegados e agentes para 
compor o quadro da Polícia Ci-
vil. Ele destaca o alto índice de 
prisões de indivíduos que co-
meteram homicídios. 60 pes-
soas foram presas, conforme 
pontuou.

Os assuntos “cadeia públi-
ca” e “novo presídio” foram 
os que mais predominaram as 
discussões quando levada em 
conta a situação carcerária de 
Anápolis em 2017. Entre um e 
outro, mandos e desmandos. 
E neste intervalo, um episódio 
recente revelou o novo quadro 
que envolve estes dois temas: o 
da corrupção. Na última terça-
feira, 21, a cúpula gestora da Ca-
deia Pública de Anápolis, entre 
eles, o diretor da unidade, Fábio 
de Oliveira Santos, e o chefe de 
segurança, Ednaldo Monteiro, 
foi presa após deflagração da 
Operação Regalia pelo Ministé- 
rio Público.

O MP, após meses de in-
vestigação, chegou à conclusão 
de que estes dois servidores en-
cabeçavam um esquema que 
cobrava altas quantias em pro-
pina dos presos encarcerados 
para que eles tivessem “regalias” 
dentro da unidade. Àqueles que 
tinham condições de bancar a 
propina aos acusados, uma situ-
ação bem diferente à dos demais 
presos. Cenário que, às vezes, 
era melhor que o de pessoas ino-

centes que vivem por de trás das 
grades e que não se beneficiam 
com o crime.

reGalias
Entre as regalias denuncia-

das e documentadas pelo MP, 
acredite: uso do celular, consu-
mo de bebidas alcoólicas, piz-
zas, drogas, saídas para festas na 
região e outras saídas aleatórias. 
Tudo isso com o consentimento 
da direção da cadeia. O MP tam-
bém divulgou uma imagem do 
que seria o “motel particular” 
dos presos que funcionava den-

tro da Cadeia de Anápolis. Nessa 
sala, os presos corruptores que se 
submetiam a bancar as propinas 
teriam direito a usufruí-la. Até 
um caderno em que constava o 
contato de “garotas” foi notado.

As investigações foram ins-
truídas com o anexo de várias 
informações e arquivos pro-
batórios. Em um determinado 
documento que integra o dos-
siê do caso, há a referência de 
que para que o preso pudesse 
usufruir indiscriminadamente 
o celular dentro da Cadeia Pú-
blica de Anápolis, ele teria de 

pagar uma mensalidade de R$ 
1 mil aos acusados. Já o preso 
que porventura quisesse tomar 
“aquela gelada”, este teria que 
desembolsar R$ 30 – o valor é 10 
vezes maior do que o cobrado 
em estabelecimentos comerciais 
na cidade.

prisão temporária
O Ministério Público infor-

mou à reportagem que o prazo 
da prisão temporária dos presos 
vence neste domingo, 26, mas 
que os promotores podem pedir 
a renovação da prisão de caráter 

temporário ou optar pela prisão 
preventiva, caso entendam que 
os acusados ofereçam risco ao 
curso das investigações. Até o 
fechamento desta edição, o MP 
não havia confirmado se Fábio 
de Oliveira Santos e Ednaldo 
Monteiro haviam prestado de-
poimento.

Já na quarta-feira, 22, o 
novo diretor da Cadeia Pública 
de Anápolis já comanda a uni-
dade. Na direção está, agora, Le-
andro Ezequiel. Ele foi indicado 
pelo superintendente executivo 
da Secretaria de Segurança Pú-

blica e Administração Peniten-
ciária, o tenente-coronel New-
ton Castilho. O presidente do 
Conselho da Comunidade na 
Execução Penal em Anápolis, o 
advogado Gilmar Alves dos San-
tos, informou à reportagem que 
já se encontrou com a nova dire-
ção da cadeia para discutir sobre 
a gestão dos projetos que o con-
selho mantém na unidade. “Ele 
me assegurou a permanência do 
trabalho que já desenvolvemos, 
mas entendo uma nova gestão 
vai ser dada àquela unidade”, 
disse.

Diretor e chefe de segurança da Cadeia Pública  
são presos por “vender” cervejas e festas a presos

Renato Oliveira, titular da GIH, acredita que é necessário maior efetivo para 
que o índice de resolução de homicídios aumente em Anápolis

O agora ex-diretor da Cadeia de Anápolis, Fábio de 
Oliveira Santos, no momento de sua prisão

Presos corruptores tinham à disposição 
um motel dentro da Cadeia 

Agentes da Polícia Civil fizeram uma 
varredura na Cadeia Pública de Anápolis 
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Mapas de calor e de pontos destacam áreas de Anápolis onde os homicídios são mais frequentes

Centro 6
Vila Jaiara 5
Zona Rural 5
Calixtolândia 4
Frei Eustáquio 4
Jardim Arco Verde 4
Jardim Esperança 4
Jundiai 4
Residencial Copa Cabana 4
Vila Santa Isabel 4
Vila São Joaquim 4
De Lourdes 3
Jardim Calixto 3
São João 3
São Lourenço 3
Vila Esperança 3
Vila João Luiz de Oliveira 3
Boa Vista 2
Chácaras Americanas 2
Conjunto IAP 2
Jardim das Oliveiras 2
Jardim dos Ipes 2
JK Setor Oeste 2
Paraíso 2
Parque Residencial Ander 2
Parque Residencial das Flores 2
Recanto do Sol 2
Residencial Vale do Sol I Etapa 2
São José 2
Setor Industrial Aeroporto 2
Vila Formosa 2
Vila Santa Maria de Nazareth 2
Vivian Parque 2
Adriana Parque 1
Alto da Bela Vista 1
Andracel Center 1
Bandeiras 1
Calixtópolis 1
Campos Elísios 1
Conjunto Filostro Machado 1
Daia 1
Goialândia 1
Gran ville 1
Jardim Alvorada 1
Jardim América 1
Jardim Arco Iris 1
Jardim Eldorado 1
Jardim Goiano 1
Jardim Italia 1
Jardim Petropolis 1
Jardim Promissão 1
Jardim Santa Cecilia 1
Jardim São Paulo 1
JK Pq. Industrial Nova Capital 1
Maracanã 1
Maracananzinho 1
Nova Vila Jaiara 1
Novo Jundiaí 1
Parque Brasília 1
Parque das Nações 1
Parque dos Pirineus 1
Residencial Aldeia dos Sonhos 1
Residencial Itatiaia 1
Residencial Itororó 1
Residencial Monte Sinai 1
Residencial Rio Jordão 1
Residencial Santo Expedito 1
Santo André 1
Santos Dumont 1
Setor Bouganville 1
Setor Industrial Munir Calixto 1
Setor Sul I etapa 1
Vila Calixto Abrahão 1
Vila Mariana 1
Vila Santa Maria 1
Vila Vera Cruz 1

mapa da  
Criminalidade
Número de Homicídios 
por bairro

Na tabela acima tem todos os bairros onde 
ocorreram homicídios na cidade de Anápolis até o dia 

21/11/2017. Esses dados foram obtidos através de 
consulta individual no RAI. Abaixo o gráfico apresenta 

os bairros onde ocorreram mais de um homicídio.
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2017: um ano para ser apagado, mas jamais esquecido
NÚMEROS DA VIOLÊNCIA

Uma enquete foi feita junto à população para saber o que precisa ser feito nos 
bairros para aumentar a segurança dos anapolinos. Entre as demandas, o aumento 
do policiamento e a criação da Guarda Municipal, prometida por Roberto Naves

Para eu me sentir mais 
seguro deve haver uma 
coisa mais específica. 
Implantação de ronda, ainda 
nos horários em que ocorrem 
mais incidentes, que são os 
horários das seis, sete, até 
oito horas da noite, onde 
ocorrem muito. E também 
implantação da Guarda Civil 
Municipal, que foi prometida 
nas campanhas e, até então, 
não foi nada feito. Não só eu, 
mas também conhecidos, já 
teve incidentes com alguns 
conhecidos meus.

No Paraíso, no momento, 
precisa aumentar o efetivo 
da polícia. O efetivo é muito 
pouco, se eu não me engano 
tem só duas viaturas. Pode ver 
que o índice de homicídio lá 
aumentou bastante. A área de 
segurança lá é muito escassa.

Não só no meu bairro, na cidade 
toda. O problema são os assaltos 
todo dia. Na Mato Grosso, é 
difícil o dia em que não tem, 
de dia e de noite. Está faltando 
segurança. Está faltando 
policiamento, mais policiamento, 
principalmente no nosso bairro, 
principalmente na minha rua, 
que é a avenida Mato Grosso.

No meu bairro acredito que 
patrulhamento mais constante 
e mais abordagens fariam uma 
diferença enorme e com certeza 
me sentiria mais segura uma 
vez que nas abordagens muitos 
bandidos foragidos e armas de 
fogo são retiradas das ruas.

É preciso mais abordagens, 
principalmente nesses 
barzinhos. A maioria desses 
locais aqui do bairro são bocas-
de-fumo e ponto de drogas.

A polícia poderia ser mais 
rápida em alguns atendimentos, 
pois quando a gente liga, por 
exemplo, para declarar um 
assalto, eles fazem perguntas 
que, se soubéssemos, nós 
mesmo poderíamos resolver. 
Mais patrulhamento. Em alguns 
horários, você não vê um carro de 
patrulha passando pelos bairros.

O que mais precisa no 
bairro em que moro é mais 
segurança, mais viaturas nas 
ruas, porque aqui tem muitos 
comércios que são assaltados 
na região em que eu moro. 
Com mais policiamento na 
área, no bairro, a população 
se sente mais segura, os 
comerciantes se sentem mais 
seguros. O bairro também 
tem tempo que está lutando 
para conseguir uma rede 
de esgoto. O bairro em que 
eu morro, o Copacabana. A 
presidente do bairro já fez até 
abaixo-assinado.

A falta de segurança hoje está 
geral. Precisa melhorar, por 
exemplo, se pegar na Base 
Aérea e soltar dois oficiais em 
cada esquina, é muita coisa. Os 
militares, o pessoal do exército, 
os ‘baseanos’, colocar dois em 
cada esquina. Base, exército, 
aeronáutica, é uma medida 
que já está sendo paga pelo 
governo. Seria o ideal.

A primeira coisa no bairro são 
os políticos, mexer nos políticos. 
Porque se não mexer com eles, 
não tem seguimento. Você viu o 
que aconteceu no presídio hoje 
(prisão de agentes prisionais 
que ocorreu durante a semana)? 
Prendeu os cabeças, todos 
envolvidos em roubo. Fazer o 
que? Câmera é bom ter, mais 
policiamento. Você não acredita 
mais. Eu estou naquele caso em 
que eu não acredito em justiça, 
não acredito mais. Acabou.

O policiamento nas ruas, porque 
aqui é quase raro você ver 
uma polícia passar aqui na rua. 
Graças a Deus a gente trabalha 
aqui, tem segurança. Se por 
acaso acontecer algo, tentar 
evitar. Ocorre assaltozinho, roubo 
de celular, essas coisas. Acho que 
é só o policiamento mesmo.

Mais policiamento. Hoje 
precisa de mais polícia na 
rua. Na realidade, não é nem 
culpa dos policiais, porque 
hoje se o cara prende, 
solta depois. Questão de 
comércio, o assalto é demais. 
É pessoal tomando celular 
na rua. Hoje está faltando 
uma estratégia do poder 
público para diminuir a 
criminalidade. Já tentaram 
roubar carro de mim.

lincoln martins 
de sousa, 19 anos, 
corretor de imóveis

Gilberto rogério 
dos santos, 34 anos, 
vendedor, Paraíso

Valter mendes de 
oliveira, comerciante, 
Jundiaí, 71 anos

Juliana albuquerque, 32 
anos, faz vigilância privada, 
Santa Maria de Nazareth Carla daniela martins, 

32, estudante, Vila Jaiara

pollyana albuquerque 
araújo, 29 anos, 
professora, Boa Vista

mizael Fernandes da 
silva, Residencial Copacabana, 
33 anos cabeleireiro

Jairo macedo 
de Faria, Jundiaí, 
comerciário, 58 anos

José aparecido, 53 
anos, autônomo, Boa Vista

itamar alves 
santos, 25 anos, 
comerciante, Boa Vista

Fernanda roriz de 
Carvalho, 38 anos, 
comerciante, Itamaraty

Bairros considerados no-
bres, cujos moradores pagam 
altos montantes em impostos, 
não escaparam da escalada vio-
lenta deste ano. Donato Gonti-
jo, de 27 anos, foi morto dentro 
de casa no dia 5 de fevereiro, um 
domingo, durante um assalto 
no bairro Jundiaí. De acordo 
com a família, ninguém reagiu, 
mas mesmo assim um assaltante 
atirou e atingiu a vítima na ca-
beça. Segundo o pai de Donato, 
o comerciante Douglas Gontijo, 
três homens armados invadiram 
a residência, exigiram dinheiro e 
alguns pertences da família.

No mesmo mês em que 
Gontijo morreu assassinado, 
três jovens haviam sido mortos 
no último final de semana. No 
primeiro deles, o triplo homicí-
dio de Leandro Vicente, Filipy 
Nunes e Rodrigo Ferreira, en-
contrados mortos em diferentes 
regiões da cidade. Os três jovens 
foram abordados juntos na casa 
de Filipy, no dia 3 de fevereiro. 
Eles foram executados em locais 
distintos, todos na mesma noi-
te. Filipy era o único com passa-
gem na polícia. 

No dia 26 de fevereiro, a jo-
vem Emanuelle, de 21 anos, foi 
assassinada brutalmente após 
uma festa. Nascida Rômulo Cas-
tanheira, ela estava em processo 
de transição para a realização da 
redesignação sexual, a chamada 
“mudança de sexo”, e já adotava 
o nome de mulher nos lugares 
que frequentava.

Nos dias 3 e 4 de abril, qua-
tro homicídios ocorreram na 
cidade, nos setores Copacaba-
na, Campos Elísios, Paraíso e 
Vila Formosa. Em todos os ca-
sos, homens com idade entre 
20 e 30 anos foram vítimas de 
arma de fogo.

Os principais homicídios 
ocorridos em 2017 na cidade 
envolveram histórias de pai-
xão, vingança, execuções por 
dívidas, motivos banais e até 
mesmo queima de arquivo. 
No dia 6 de abril uma quinta-
feira, a jovem Rayane Araújo 
Silva foi executada, um crime 
passional cometido pelo seu 
ex-namorado, Daniel Hermes 
Pinto, que se entregou à polí-
cia no dia seguinte. Rayane era 
estudante de farmácia e atuava 
como analista de processos em 
uma indústria farmacêutica no 
Distrito Agroindustrial de Aná-
polis. O que intrigou a popu-
lação foi o horário e o local do 
crime. Às 9 horas, no centro da 
cidade, em uma oficina mecâ-
nica. Um lugar movimentado, 
teoricamente com alto policia-
mento, mas mesmo assim a 
morte de Rayane não pode ser 
evitada.

No mesmo mês, em 27 de 
abril, Elvis Greener, que foi ci-
negrafista do programa policial 
de TV anapolino 190 Urgente, 
foi morto nas proximidades do 
Edifício El Bazi, que fica na rua 
Floriano Peixoto, região cen-
tral de Anápolis. Ele foi morto 
a tiros com uma pistola Glock 
de cano serrado, o que fez com 
que a arma funcionasse como 
uma espécie de metralhadora. 
Com passagens pela polícia, El-
vis Greener pode ter sido morto 
por reportagens que fez durante 
a exibição do programa 190 Ur-
gente e que denunciavam vários 
crimes. Fontes próximas ao ra-
paz informaram que ele “mexeu 
com as pessoas erradas”.

No dia 7 de maio, duas 
pessoas foram mortas no bairro 
Santa Maria de Nazareth, pró-
ximo ao campo do Barro Preto. 
As vítimas estariam conversan-
do na porta de uma residência 
quando dois indivíduos enca-
puzados, por volta das 15 horas, 
chegaram ao local de moto e 
efetuaram inúmeros disparos de 
arma de fogo. Naquele dia, Aná-
polis chegava a 80 homicídios 
em 2017.

Em um duplo homicídio 
ocorrido em 31 de maio, dois 
vigilantes foram encontrados 
mortos no interior do Juizado da 
Infância e Juventude de Anápo-
lis. Celso Roberto Tavares, de 34 
anos, e Joel Pereira Dutra, de 64, 
foram executados com um tiro, 
cada um. A suspeita nesse caso, 
de acordo com a Polícia, é que 
os criminosos cometeram o cri-

me para roubar a arma de fogo 
dos vigilantes.

Fim de semana
Em agosto ocorreu o final 

de semana mais sangrento do 
ano. Anápolis registrou entre a 
madrugada de sexta-feira, dia 11, 
até à noite do domingo, 13, cin-
co homicídios e outros dois casos 
de tentativa de homicídio. E um 
dos últimos casos “chocantes” 
em Anápolis, pelas circunstân-
cias e por se tratar de pessoa co-
nhecida na cidade, foi do médico 
veterinário João Paulo Alarcão. 

No dia 7 de outubro deste 
ano, nas proximidades do tre-
vo que faz saída para Brasília e 
Goiânia pela Avenida JK, João 
Paulo Alarcão, médico veteriná-
rio, foi morto a tiros. Ele estava 
em sua caminhonete, em com-
panhia dos pais. 

Relembre os casos que 
marcaram a cidade

População cobra policiamento 
e Guarda Municipal

A jovem Rayane foi morta no centro de Anápolis, 
em um crime passional que chocou a cidade

O médico veterinário João Paulo Alarcão, foi morto 
durante um assalto nas proximidades da Avenida JK

Elvis Greener, que tinha passagens pela 
polícia, foi morto na região central

Donato Gontijo foi morto em sua casa, no 
Bairro Jundiaí, durante assalto

141 homicídios 
52% das mortes são de pessoas 
com menos de 30 anos
40% somente dos homicídios são 
solucionados pela polícia

60 pessoas foram presas
712 atendimentos no Huana por 
lesão por arma de fogo
508 atendimentos de lesão por 
arma branca (faca, por exemplo)

números da 
Violência  
(até outubro)
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Paulo Roberto Belém 

Duas oportunidades recen-
tes contrariaram o planejamento 
do prefeito Roberto Naves em 
relação à entrega de obras na ci-
dade. A primeira no último dia 
30 quando o chefe do Executivo 
previa entregar o segundo viadu-
to das obras de mobilidade, no 
cruzamento da Avenida Brasil 
e ruas Amazílio Lino e Radial, o 
que não aconteceu. A outra si-
tuação é em relação à inaugura-
ção do Residencial Colorado que 
conta com 512 apartamentos 
financiados pelo programa “Mi-
nha Casa Minha Vida”.

Segundo Naves, o dia 14 de 
novembro marcaria o fim da an-
gústia dos contemplados com a 
entrega oficial dos apartamentos. 
Entretanto, o dia passou e nada 
de chaves. Ao invés do acesso 
às moradias na data prometida, 
os contemplados tiveram que 
se contentar com uma vistoria 
na obra. Mas, na visita, nada de 
um posicionamento efetivo do 
prefeito sobre o seu novo plane-
jamento. Desta vez, ele não sina-
lizou nova previsão para a entre-
ga do residencial. “Eu combinei 
com os moradores que nós não 
vamos estabelecer prazo”, disse o 
prefeito a uma rádio local nesta 
vistoria específica.

prazo
O prazo furado foi determi-

nado pelo prefeito no último dia 
22 de setembro, quando uma 
comissão se reuniu e definiu a 
viabilidade de entregar os apar-
tamentos nesta data. Naquela 
oportunidade, o secretário de 
Meio Ambiente, Daniel Fortes, 
assumiu a postura de porta voz 
do prefeito.   “O compromisso 
do prefeito é entregar os aparta-
mentos em meados de novem-
bro pronto para serem habita-
dos. De pendência após isso, será 
a averbação dos imóveis que será 
realizada pela Caixa”, destacou o 
secretário à época.

Acontece que as interven-
ções restantes para que o resi-
dencial fosse concluído seriam 
bancadas pela prefeitura, a 
exemplo das interligações das 
redes de água e de esgoto, mas 
elas não tiveram andamento cé-
lere. Esta intervenção específica, 
segundo Railzia Rodrigues, uma 
das contempladas, agora que 
está sendo executada. Ela enxer-
ga que o problema maior é com 
a construtora que está executan-

do a obra. “O prefeito disse que 
vai acompanhar de perto esta 
obra, agora”, disse.

Sem contar outra medida 
que também é preponderante 
para a entrega do Residencial, 
a que diz respeito à finalização 
das ligações de energia elétrica 
dos apartamentos. Este fato su-

primido antes, agora foi defen-
dido que a Prefeitura também 
irá bancar, conforme divulgado 
no site oficial do município. “O 
poder público municipal tam-
bém adquiriu o material elétrico 
de baixa tensão, que não estava 
previsto”, informou a mídia ofi-
cial do prefeito.

www.avozdeanapolis.com.br

ACESSE NOSSO PORTAL
O leitor do jornal semanal pode também ficar 

informado sobre o que acontece no Brasil e no 
Mundo, através de atualizações em tempo real

fRuSTRAçãO

Prazo fura e entrega dos apartamentos do 
Residencial Colorado é adiada para data incerta
O prefeito Roberto Naves havia pessoalmente garantido que o dia 14 de novembro marcaria o fim 
da angústia dos contemplados com a entrega oficial dos apartamentos, entretanto, o dia passou e 
nada de chaves: contemplados evitam cobrança por medo de represálias

Pelo lado de fora, imagem demonstra, aparentemente, moradias prontas

Porta de entrada do residencial indica obra inacabada

Inauguração por vistoria na obra. Imagem divulgada pelo site da Prefeitura exibe atitude 
do prefeito para no dia 14 de novembro, data que o gestor sinalizou a entrega

Alguns contemplados 
foram contatados pela re-
portagem para dizer sobre 
a nova expectativa para a 
inauguração do residencial 
tendo em vista a não entrega 
no prazo sinalizado pelo pre-
feito. Desta vez, preferindo 
não ter a identidade divul-
gada, um destes contempla-
dos disse que não faz ideia 
de quando o residencial será 
entregue, de fato, mas prevê 
“estar perto”. “Acredito que 
até o natal, todos tenhamos 
nos mudado”, espera.

Quando, enfim, ocorrer 
a inauguração dos 512 apar-
tamentos do Residencial Co-

lorado, a Prefeitura, então, 
não terá nenhum residen-
cial de moradias populares 
encaminhado. Consideran-
do o déficit habitacional que 
apesar de ter sido suprido 
parcialmente com a entre-
ga de milhares de moradias 
nos últimos anos, ainda vai 
existir em grande número 
pessoas demandando mora-
dias populares em Anápolis. 
A demanda será um desafio 
para a gestão Roberto Naves 
da qual a população espera 
que angarie e permita que 
mais residenciais subsidia-
dos pelo governo sejam pro-
jetados e efetivados. 

Contemplado acredita 
que entrega do 
residencial “está perto”
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Síndrome de Burnout: quando a 
mente e o corpo chegam ao limite
Para quem sofre deste mal, trabalhar e exercer qualquer função, remunerada ou não, pode se tornar um pesadelo: esgotamento 
físico e mental, estresse, irritabilidade, despersonalização, isolamento e dificuldade de concentração estão entre os sintomas

Felipe Homsi

Um indivíduo chega ao car-
tório todos os dias pontualmen-
te às 07h55. Após bater o ponto 
às 08h00, começa a trabalhar. 
Sua função? Bater carimbos em 
documentos. E desde que che-
gou àquele local, ele passou a 
ser o melhor carimbador, mais 
rápido e mais assertivo. Ao per-
ceberem que ele é tão bom no 
que faz, seus colegas passaram a 
deixar sobre sua mesa duas, três, 
quatro, cinco vezes mais papeis 
do que deixavam para qualquer 
outro no mesmo cargo antes de 
sua chegada. 

Só que, um dia, este sujeito 
surta. Aparentemente “do nada” 
deixa de ter uma boa relação 
profissional, deixa de ter o es-
mero pessoal e profissional de 
sempre.  A máquina humana 
simplesmente... para.

Este é o relato que se encaixa 
na Síndrome de Burnout, ou Sín-
drome do Esgotamento, é uma 
espécie de “combustão”, se for 
usado o sentido literal do nome 
em inglês.

O indivíduo acometido por 
este mal pode perder o prazer e 
motivação no exercício de suas 
atividades diárias e apresentar ir-
ritabilidade excessiva. Mudanças 
bruscas de humor, isolamento, 
dificuldade de concentração, 
lapsos de memória, ansiedade, 
depressão, baixa autoestima e 
pessimismo vêm juntos para 
piorar o cenário psíquico e físico. 

Para o psiquiatra Daniel 
Victor Arantes, Burnout “é uma 
síndrome com características 
psicológicas e comportamen-
tais”. O eixo dessa síndrome 
são três sintomas: é uma sen-
sação de uma exaustão emo-
cional. O paciente também 
apresenta uma sensação de 
despersonalização, como se ele 
fosse reduzindo o ‘eu’, como 
se ele fosse funcionando como 
um protocolo. As característi-
cas essenciais, que diferenciam 
uma pessoa da outra, os hob-
bies, as vontades, os desejos, 
isso vai se esvanecendo. 

“O que vai prevalecendo é 
como se fosse seguir um proto-
colo. E a terceira característica é a 
sensação de que o trabalho que 
a pessoa desempenha, a funcio-
nalidade da pessoa é muito pre-
judicada”, resume.

E estes sintomas podem não 
se resumir ao mercado de traba-
lho, mas a qualquer atividade 

em que a pessoa exerça uma 
funcionalidade, como traba-
lhos voluntários. A intensidade 
do trabalho ou a quantidade 
de horas trabalhadas podem se 
relacionar com a Síndrome de 
Burnout, mas não necessaria-
mente são fatores essenciais para 
que esta condição de saúde se 
desenvolva. “A diferença é a pes-
soa desempenhar aquelas horas 
em uma perspectiva negativa, 
com tensão, com estresse, com 

a sensação de estar fazendo algo 
que não é da vontade dela, ou 
que ela não está conseguindo 
resolver aquilo como deveria. É 
um conceito que é diferente de 
estresse e é diferente de depres-
são. É uma síndrome específi-
ca”, explicou o psiquiatra Daniel 
Arantes.

oriGens
A atividade exercida não 

precisa ser remunerada para que 

a síndrome se desenvolva e é por 
isso que para entender o quadro 
geral existe a necessidade de en-
xergar o paciente sob a ótica fun-
cional. E o problema pode ter 
suas raízes ainda na adolescên-
cia, quando muitos escolhem a 
profissão que irão desempenhar 
por toda a vida. É possível imagi-
nar um filho que quer estudar Fi-
losofia, mas se sente pressionado 
pelos pais a fazer Medicina. Após 
anos como médico, o desgaste 

natural da profissão, aliado à 
frustração, pode levar à Síndro-
me de Burnout, mesmo que não 
instantaneamente.

“Essa síndrome ocorre 
principalmente em médicos e 
doutores”, explica o psiquiatra. 
A exigência e a cobrança são in-
gredientes a mais para que o es-
tado de saúde se deteriore ainda 
mais. “Aquele trabalho consome 
a pessoa emocionalmente e con-
some também a autoestima da 
pessoa em relação àquela função 
que está sendo desempenhada”, 
acrescentou.

tratamentos
Para diferenciar depressão 

e Burnout, é preciso identificar 
que “na depressão, a perspecti-
va da pessoa em relação à vida, 
como um todo, está reduzida. 
A pessoa tem falta de energia, a 
pessoa tem prejuízos cognitivos 
importantes, alteração do pa-
drão de sono, podendo dormir 
mais ou menos, alteração do 
apetite, onde a pessoa pode co-
mer mais ou menos, e não ne-
cessariamente o quadro clínico 
‘desgaste emocional’ da pessoa”. 
Na depressão, o quadro é essen-
cialmente físico, diferentemente 
do Burnout.

A experiência negativa de 
frustração, no caso dos pacientes 

de Burnout, pode ser tratada, com 
tratamento psiquiátrico ou tera-
pêutico. As abordagens podem 
incluir medicamentos, no caso 
de quadros de saúde associados 
- depressão, ansiedade, transtor-
no afetivo bipolar e as demais 
chamadas comorbidades. Mas as 
principais terapias direcionadas 
ao paciente de Burnout podem 
ser as psicoterapias cognitivo-
comportamentais, que poderão 
dar um direcionamento ao para 
que ele “seja psicoeducado” do 
ponto de vista funcional.

O objetivo é ajudar o indiví-
duo a entender sua própria vida, 
seu comportamento e adotar 
uma postura diferente em seu 
cotidiano, minimizando a Bur-
nout. Mudar de trabalho tam-
bém pode ser uma orientação 
para os casos de Síndrome de 
Burnout. As terapias podem bus-
car um caminho para que o pa-
ciente deixe a burocracia de lado 
e enxergue positivamente seu 
trabalho e demais atividades diá-
rias. Em casos extremos, a pessoa 
pode ser aconselhada a planejar 
sua vida profissional de maneira 
a buscar mais a satisfação pessoal 
e menos o sucesso financeiro, já 
que trabalhar em atividades bem 
remuneradas não necessaria-
mente significa boa saúde física 
e psicológica.

SAÚDE MENTAL

O esgotamento físico e mental está entre as principais características de um paciente com Síndrome de Burnout

O médico psiquiatra Daniel Arantes explica que a Burnout “é uma 
síndrome com características psicológicas e comportamentais”
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Henrique Morgantini

Tudo começou com um 
discurso do vereador Antônio 
Gomide (PT) alertando sobre 
o risco à Saúde Pública em re-
lação à decisão da Prefeitura 
em repassar aos geradores de 
lixo hospitalar a competência 
do trato e destinação final de 
seus lixos. O grande problema 
não era quanto à mudança das 
responsabilidades, mas o tem-
po dado: através de uma noti-
ficação extrajudicial, a gestão 
Roberto Naves avisava que os 
donos de clínicas, consultórios, 
farmácias, veterinárias e afins 
teriam pouco mais de 30 dias 
para se adequar a um serviço 
que é feito pelo poder público 
há décadas.

O assunto foi tema de uma 
reportagem especial na edição 
092 da Voz de Anápolis que 
constatou, conversando com 
diversos profissionais de Saú-
de, que muitos deles não sabia 
como proceder corretamente 
em relação a quais empresas 
procurar e o mais preocupante: 
muitos sequer tinham sido no-
tificados ainda.

A polêmica se espalhou 
entre estes profissionais e a 
Câmara Municipal convocou 
integrantes da Prefeitura que 
estava tratando diretamente 
o tema. Na última terça-feira 
(21), com o objetivo de esclare-
cer as dúvidas quanto a prazos 
e o risco de contaminação por 
conta desta mudança abrupta, 
o Secretário de Meio Ambiente, 
Daniel Fortes, o Diretor de Meio 
Ambiente, Antônio El Zayek e o 
procurador municipal Leonar-
do Pedroso responderam a in-
dagações dos vereadores.

pressa
Lélio Alvarenga (PSC), que é 

presidente da Comissão de Saú- 
de na Câmara, revelou preocu-
pação com a medida pela falta 
de fiscalização de que os novos 
responsáveis terão conheci-
mento e condições de realizar 
a operação. A vice-presidente 
da Câmara, Thais Souza (PSL), 
destacou o temor social de que 
a ausência de monitoramento 
destas ações possam criar uma 
instabilidade na Saúde Pública.

Antônio Gomide questio-
nou a pressa para a implan-
tação da mudança, uma vez 
que a resolução do Ministério 
Público, que motivou a altera-
ção na forma de atuação. “O 
MP fez a resolução, mas no 
próprio despacho não fica de-
finido quanto. Então por que 
esta pressa? É para melhorar a 

Prefeitura recua e admite dilatar prazo 
para adequações quanto a lixo hospitalar
Conforme reportagem da Voz de Anápolis na edição 093, situação era de desconhecimento por parte dos atingidos 
com mudanças; após pressão da Câmara Municipal, Secretaria do Meio Ambiente deve buscar MP para reavaliar prazos

SAÚDE PÚBLICA

Paulo Roberto Belém

Um grupo de aprovados 
do último concurso público 
da área da Saúde realizado pela 
Prefeitura manifestou nesta 
terça-feira (21) no Centro Ad-
ministrativo, reivindicando 
a nomeação para funções na 
Secretaria Municipal de Saúde. 
No último mês, o Ministério 
Público recomendou o cance-
lamento da intenção do prefei-
to Roberto Naves em contratar 
profissionais via processo sele-
tivo, entretanto não houve ne-
nhuma movimentação para a 
convocação dos concursados.

Edna Alves foi uma das 
manifestantes e queixa que 
o prefeito antes de pensar em 
contratar profissionais via pro-
cesso seletivo, deveria convo-

car aqueles que estão esperan-
do pela nomeação. “Pessoas 
passaram em concurso, se sub-
meteram até a um treinamen-

to, a gente observa o déficit 
no município, mas não somos 
convocados”, definiu. Ela co-
bra a imediata convocação. “A 

saúde pede socorro”, enfatizou.
Mais revoltada estava a 

aprovada para o cargo de técni-
co em enfermagem, Elisângela 

Oliveira. “Mesmo o MP tendo 
provocado o cancelamento do 
último credenciamento, eu sei 
que existem muitos contrata-

dos trabalhando enquanto a 
gente não é chamado”, declara.

reunião
O posicionamento do pre-

feito Roberto Naves (PTB) sobre 
o chamamento de concursados 
foi manifestado em reunião 
conjunta com os sindicatos re-
presentativos dos servidores pú-
blicos na última quarta-feira, 22. 

Em gravação de áudio que 
A Voz de Anápolis teve acesso, 
Naves disse estar proibido de 
chamar qualquer tipo de con-
cursado. “Eu tenho interesse 
em chamar os concursados, 
mas isso não é possível legal-
mente. Nem se eu quisesse, eu 
poderia chamar”, disse. E suge-
riu. “O concurso se está dentro 
do prazo e puder ser renovado, 
ele vai ser renovado”, sinalizou.

Antônio El Zayek, diretor, Daniel Fortes, secretário de Meio Ambiente e o procurador Leonardo Pedroso prestaram esclarecimentos e se comprometeram a rever prazos junto ao MP

Aprovada para o cargo de agente de endemias, 
Edna Alves diz que o déficit justifica a nomeação

Elisângela Oliveira diz que nomeação é justa. “Nos 
dedicamos, passamos, mas não fomos nomeados”, reclama

Concursados cobram de Roberto Naves convocação na Saúde:  
prefeito diz estar “proibido” de chamar, mas mantém comissionados 

O anúncio da Secretaria 
do Meio Ambiente em adiar o 
prazo para a transferência da 
responsabilidade de tratamen-
to de lixo hospitalar para as far-
mácias, consultórios e clínicas 
foi visto pelo vereador Antônio 
Gomide (PT) como uma vitó-
ria do bom senso e da preser-
vação da segurança da Saúde 
Pública. Em reunião ocorrida 
na quarta-feira (21), o secretá-
rio de Meio Ambiente, Daniel 
Fortes, anunciou que promo-
verá uma nova reunião com 
o Ministério Público, a fim de 
prorrogar os prazos que foram 
definidos pela própria gestão 
municipal.

A decisão da prefeitura em 
dar um prazo de 40 dias para 
que todos os produtores de 
lixo hospitalar passem a cuidar 
de seus dejetos foi uma ques-
tão apresentada pelo próprio 
vereador Antônio Gomide há 

20 dias. Durante sessão ple-
nária, o parlamentar alertou 
para o risco à Saúde Pública. 
Ele foi seguido de diversos ou-
tros vereadores. Nesta semana, 

integrantes da gestão foram 
chamados a uma reunião para 
prestar esclarecimentos. E nes-
te encontro houve o acordo de 
postergar a decisão.

“A Prefeitura fez de uma 
notificação extrajudicial a de-
monstração de que não está 
preparada para fazer este tipo 
de debate. E ontem a reunião 
em que deixou claro, uma vez 
que não foi capaz nem mesmo 
de fazer o cadastro dos gerado-
res de lixo, ficou claro que os 
próprios diretores não sabem 
quem estão notificando”, dis-
se Gomide, referindo-se ao 
anúncio por parte do diretor 
Antônio El Zayek de que so-
mente foram notificados entre 
300 e 350 pontos de produção 
de lixo, alegando que este é o 
volume dos endereços registra-
dos.

loCais
“Foram feitas entre 300 e 

350 locais, segundo a própria 
gestão, quando sabemos que 
este número é bem maior, che-
gando a 1300 produtores de 

lixo. Então é preciso antes sa-
ber quem produz lixo e depois 
pedir adequação. Do contrário, 
os que não estão sendo notifi-
cados vão dar um fim inade-
quado ao seu lixo hospitalar. 
Isto é um risco à Saúde Públi-
ca”, completou Gomide. 

O parlamentar ainda dis-
cursou contra a tentativa de 
dar versões contrárias à docu-
mentação do Ministério Pú-
blico. “Quando a Câmara Mu-
nicipal fez o alerta, ela estava 
correta. E por aí tentaram dizer 
que foi uma decisão judicial 
para a Prefeitura. Não é verda-
de. Insistem em contar uma 
versão que não é verdadeira. 
É apenas um alerta do Minis-
tério Público”, esclarece. “Se a 
prefeitura não se preparou, ela 
não está pronta para cobrar. E 
nós chegamos a um ponto co-
mum em que a prefeitura reco-
nhece o erro”, emendou.

“Câmara mostrou à Prefeitura que ela estava errada sobre o lixo”

arrecadação”?, indagou.
“Vocês deveriam estar pro-

tegendo o prefeito porque isso 
vai gerar um desgaste ao pre-
feito tremendo. Vocês têm de 
ir à promotora e ver quando é 
possível fazer isso. Temos preo-
cupação com a cidade”.

tempo
O vereador Antônio Gomi-

de afirma que a mudança não 

irá ser aplicada com segurança 
em 40 dias. “Isto é coisa para 
um ano”, emendou. Gomide 
ainda levantou a tese da bitribu-
tação, tendo em vista os novos 
responsáveis já pagaram pelo 
serviço através da TSU – Taxa de 
Serviços Urbanos.

O vereador Jean Carlos 
questiona que a mudança de 
“forma abrupta” pode, sim, ge-
rar prejuízos à Saúde Pública na 

cidade. “É necessário se regula-
mentar, mas antes é preciso se 
preparar para absorver essa mu-
dança”, disse.

resultado
O secretário de Meio Am-

biente, Daniel Fortes, admitiu a 
possibilidade de buscar o Minis-
tério Público com o objetivo de 
negociar um maior prazo para 
a implantação das mudanças. 

“Podemos ir ao MP e pedir uma 
dilatação para que haja um pra-
zo maior para as adequações”, 
admitiu o assessor do prefeito.

“Esta questão não está pron-
ta para que a gente possa sim-
plesmente implementar. Se for 
o caso, secretário, nós mesmos 
podemos pedir o agendamento 
com a promotoria porque é pre-
ciso preservar a população em 
mudanças desta natureza”, de-

clarou o presidente da Câmara, 
Amilton Filho.

Fortes solicitou à Procura-
doria do Município que faça o 
agendamento da reunião a fim 
de promover um no calendário. 
Até o momento, o prazo dado 
pela Prefeitura era no dia 1º de 
dezembro. “É possível conse-
guir uma prorrogação deste pra-
zo, sim”, admitiu o procurados 
Leonardo Pedroso. 

Antônio Gomide: “A gestão fala em 300 a 350 notificações 
que são as registradas, mas sabemos que temos mais de 
1300 pontos de produção de lixo hospitalar”
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“Anzóis no Aquário” é a última parte da trilogia 
criada pelo dramaturgo e ator Hugo Zorzetti e 
aborda o universo do “fazer teatral” como uma 
experiência desafiante e inovadora

Visite nosso site e confira
mais informações:   

Assuma a liderança
e comece a construir
o amanhã a partir de agora

VARIEDADES PASSA-TEMPO

Da Redação

Anzóis no Aquário encerra 
a trilogia iniciada com a peça 
A Barricada, escrita nos anos 
1980 e Cuspe pra Cima, de 
2015, abordando o universo 
do fazer teatral, desde os exer-
cícios artísticos, cívicos e po-
líticos do teatro amador, até 
a saga dos artistas atingidos 
pelo arbítrio político, o pre-
conceito que vitima atores e 
atrizes que envelhecem e per-
dem, por essa ou outra razão 
inaceitável, o seu espaço nos 
tablados.

Esta trilogia de Hugo Zor-
zetti – dramaturgo, historia-
dor, autor, diretor, ator – pela 
temática enfocada, é a própria 
tradução cênica da formação 
artística no Teatro, ensejando 
um substancioso alcance artís-
tico e pedagógico para todos os 
que atuam na área ou preten-
dam, como espectadores, ter 
acesso aos segredos que, nor-
malmente, permanecem guar-
dados nos bastidores.

simbolismo
Anzóis no Aquário, texto 

que fecha o ciclo, revela a cri-
se vivida por um diretor no 
processo da criação teatral, no 
conflito entre a montagem de 
um espetáculo e a frieza da crí-
tica, pronta para ignorar os sa-
crifícios as que um grupo está 
exposto a partir do momento 
em que inicia o processo de 
ensaios, produção, captação de 
recursos, estreia e a carreira de 
um espetáculo. 

Simbolicamente, é a fratu-
ra exposta do milenar conflito 
humano colocado em cena, o 

drama em gente, atualização 
da tragédia grega como espe-
lho de uma Civilização plena 
de desumanidades.

ConFlitos
O autor utiliza o mun-

do do teatro para traduzir a 
pluralidade das provocações 
estéticas que se arriscam revo-
lucionárias, as idiossincrasias 
ideológicas do mundo real, 
com seus empenhos sociopolí-
ticos e contradições econômi-
cas.

A frivolidade que alimenta 
maioria dos conflitos em que, 
dentre outros patrocinadores, 
está a suprema e incontrolá-
vel vaidade artística. A guerra 
travada pelos encenadores, 
movidos por ela, a vaidade 
exacerbada, ou pelo embate na 
conquista do mercado de tra-
balho, além das divergências 
políticas ou estéticas, é con-
tada aqui e ali, mas nunca es-
gotada como referente de um 
mundo cujas aparências são de 

incessante glamour e de uma 
eterna e improvável harmonia. 

teatro
O homem e a mulher de 

teatro sempre preferiram es-
conder e negar, em vez de tra-
zer ao público as intrigas, as 
contendas, as feridas éticas e os 
hematomas profissionais que 
mancham as rotundas e pintam 
de nódoas as empanadas que 
revestem os bastidores teatrais. 

Colocando os anzóis den-
tro do insano aquário da reali-
dade crua e nua das manchetes 
do dia a dia, Hugo Zorzetti traz 
os bastidores do teatro para o 
proscênio; os anzóis na boca... 
de cena!  

Palavra cruzada

Solução

Para pescar 
mágica e sonho

Jogo dos 7 erros

SERViçO
Espetáculo Anzóis no Aquário
Quando: sábado, 25/11
Onde: Teatro Municipal
Quanto: R$ 20 inteira e  
R$ 10 meia



12 Anápolis, 25 de novembro a 1º de dezembro de 2017

P R O G R A M A

AS NOTÍCIAS DA CIDADE COM JORNALISMO
DE VERDADE E SEM AMARRAS

TODAS AS SEXTAS, DAS 9H ÀS 11H NA MAIS FM  87,9
TRANSMISSÃO AO VIVO PELO FACEBOOK

www.facebook.com/MaisFMAnapolis    -    www.facebook.com/AVozdeanapoliswww.facebook.com/MaisFMAnapolis    -    www.facebook.com/AVozdeanapolis
www.fmmais.com.br    -    (62) 3313-1398   -  (62) 9 9529-4013

www.facebook.com/MaisFMAnapolis    -    www.facebook.com/AVozdeanapoliswww.facebook.com/MaisFMAnapolis    -    www.facebook.com/AVozdeanapolis

APRESENTAÇÃO: EDMAR SILVA, ANTÔNIO GOMIDE E HENRIQUE MORGANTINIAPRESENTAÇÃO: EDMAR SILVA, ANTÔNIO GOMIDE E HENRIQUE MORGANTINI

ARTIGO

Lula acaba de afirmar que “não 
vai ser difícil ganhar as eleições” e já 
prepara novas caravanas pelo país, 
desta vez no Estado do Rio. Esconde 
Lula algum segredo para demonstrar 
essa certeza? Por que as eleições pre-
sidenciais de 2018 estão, de fato, tão 
fortemente condicionadas a que ele 
possa ou não ser candidato? Existe 
um consenso de que a presença de 
Lula no cenário político brasileiro 
perseguirá este país enquanto viver, 
livre ou na prisão. Apesar de todas as 
acusações e condenações por corrup-
ção que recaem sobre ele, ninguém se 
atreve a dá-lo por morto politicamen-
te, porque um de cada três eleitores 
continua sendo seu, considerem-no 
ou não culpado. A causa dos pobres 
segue com ele.

O segredo da imortalidade polí-
tica de Lula talvez resida em ser tão 
bom psicólogo como político. Sua 
sensibilidade para conhecer os ângu-
los mais obscuros e as fraquezas dos 
outros não é fruto de estudos acadê-
micos. É um dom dele, desde que se 
destacou como jovem líder sindicalis-
ta. O jornalista José Nêumanne Pinto, 
autor do livro O Que Sei de Lula, e que 
o acompanhou dia após dia desde que 
começou a se sobressair no sindicato, 
narra uma característica que o revela-
va como alguém com grande olfato 
para saber o que as plateias às quais se 
dirigia gostavam de escutar. Começa-
va a tratar de um tema e se via que não 
empolgava logo mudava de assunto, 
até encontrar algo que despertava os 
ouvintes, embora fosse o contrário do 
que havia começado a falar.

Não sei se Lula é o melhor estra-
tegista do Brasil. Talvez não seja no 
sentido acadêmico do termo, mas sim 
como “olfato político”. Como os cães 
de caça que rastreiam a presa, Lula 
sabe descobrir onde o sapato aperta 
nos outros e o que cada público dese-
ja escutar, como fazia quando jovem 
sindicalista. Não importa que possa 
parecer contraditório, o importante é 
contentar todos ao mesmo tempo.

Lembro-me que quando ainda 
não conhecia bem esse lado psicológi-
co natural de Lula fiquei surpreso um 
dia em que, já presidente, pela manhã 
falou em São Paulo a uma plateia de 
empresários que se queixavam da 
lentidão do Congresso em aprovar as 
leis. Lula entendeu e lhes disse: “Não 
me tentem porque tenho um demô-
nio que a cada vez que me levanto 

me pede: ‘Lula, feche o Congresso!’” 
É o que queriam escutar aqueles em-
presários. Coincidentemente, à tarde 
teve de falar no Congresso, que cele-
brava não recordo que aniversário de 
sua criação. Lula, que só aguentou um 
ano como deputado porque não gos-
tava daquele ambiente, fez naquela 
tarde uma grande defesa do Parlamen-
to como indispensável à democracia.

Aos banqueiros ele provocava: 
“Vocês nunca ganharam tanto di-
nheiro como comigo”. Era verdade. A 
banca sempre gostou de Lula. No país 
profundo, no Nordeste pobre, dizia a 
seus seguidores cobras e lagartos con-
tra os ricos que “os impediam de sair 
da pobreza”. Lula pôde ser sempre ele 
e o contrário. E com uma característi-
ca capaz de aglutinar consensos: que 
nunca foi extremista, como bem res-
saltou meu colega Xosé Hermida aqui, 
em um de seus artigos. Foi talvez esse 
seu maior acerto político. Para sair do 
dilema paralisante da ideologia, Lula 
alcunhou uma definição de si mesmo 

que lhe trouxe sucesso: “Eu não sou 
nem de esquerda nem de direita: sou 
só sindicalista”. Com isso se colocava 
acima das intrigas entre os dos dois 
lados para se propor como do partido 
dos trabalhadores, que engloba a to-
dos nós.

Essa obsessão por não aparecer 
como extremista observei na primei-
ra vez que no Planalto me encontrei 
com ele, com outros cinco correspon-
dentes estrangeiros, para uma entre-
vista. Estava para chegar ao Brasil para 
se encontrar com ele José María Aznar, 
então primeiro-ministro espanhol, do 
partido direitista PP. Quando a entre-
vista acabou, me levou a um canto 
da sala e me perguntou: “Acha que 
Aznar pensa que sou de extrema es-
querda?” Quando se encontrou com 
ele, a primeira coisa que lhe disse foi: 
“Nem você, Aznar, é tão de direita 
como dizem na Espanha nem eu tão 
de esquerda como pensam aqui”. Sua 
preocupação sempre foi poder sentar-
se a todas as mesas do poder sem se 

importar com a cor da toalha.
Dias atrás, Lula, à espera de ain-

da poder voltar ao poder, disse: “nem 
Bolsonaro é de extrema direita nem 
eu sou de extrema esquerda”. Sempre 
presente sua obsessão de não parecer 
extremista. Lula sabe que aos pobres 
não interessa sua ideologia, mas, sim, 
que o sintam como aliado, enquanto 
aos ricos basta saber que não é um 
Maduro. Nunca lhes infundiu medo. 
Estava sempre à vontade com eles.

Ninguém é mais hábil que Lula 
para saber jogar ao mesmo tempo com 
vários baralhos e fazer ver que todos 
ganham. Sabe do que gostam uns e ou-
tros, e seu método é tratar de conten-
tar a todos. É outro de seus segredos. 
Nêumanne também conta isso em seu 
livro: “Lula aplicou, com grande êxi-
to, seu enorme talento de fazer ami-
gos e influenciar pessoas, adotando o 
comportamento incomum de ouvir a 
todos, aparentemente concordar com 
cada um e nunca deixar o interlocutor 
com a sensação de sua discordância, 
mas nunca desistiu de sua posição po-
liticamente conservadora, ou melhor 
de sua posição pragmática”.

Dois casos emblemáticos de como 
Lula tentava, por exemplo, bajular 
os pobres e os ricos ao mesmo tem-
po: costumava dizer que os hospitais 
públicos brasileiros eram tão bons e 
modernos que as pessoas até queriam 
ficar doentes para poderem ser inter-
nadas. Não era verdade, mas os pobres 
gostavam de ouvir isso. Dizia também 
que com ele os pobres no Brasil já “po-
diam viajar de avião e ir de férias para 
Bariloche, na Argentina” e que o pro-
blema era que os ricos não queriam 
viajar em um avião ao lado de um po-
bre de chinelos. Não era verdade, mas 
os pobres se sentiram lisonjeados e os 
ricos não ficaram ofendidos porque 
sabiam que Lula, desde que deixou a 
presidência, nunca tinha subido em 
um avião de carreira sentado ao lado 
de um pobre. Viajava nos aviões parti-
culares dos milionários.

Há quem não tenha entendido 
que Lula, depois de todo o drama do 
impeachment de Dilma, com o país 
enfurecido com o conservador Temer, 
tachado de golpista e traidor, tenha 
dito: “Não tenho mais idade para gri-
tar ‘Fora, Temer!”. Entende-se, conhe-
cendo a psicologia de Lula de querer 
aproveitar tudo para somar em vez de 
subtrair.

Explica-se assim que, apesar de 
tudo o que arde no país, Lula já esteja 
tecendo acordos eleitorais com a pior 
direita do PMDB, com os caciques 
mais corruptos desse partido. É que 
Lula sabe que, se consegue candida-
tar-se e ganhar, precisará de seu apoio 
para poder governar. Afinal, 80% 
dos corruptos do PMDB e do PP, por 
exemplo, governaram com ele e com 

Dilma no período em que já estavam 
roubando. Muitos foram seus minis-
tros, e Temer era o vice de Dilma, es-
colhido por Lula.

Goste-se ou não, acabe ou não 
dando frutos, no final, Lula é um 
pragmático que conhece como pou-
cos e desde dentro as misérias e fra-
quezas de uma classe política que foi 
companheira sua no poder. Quando 
o então presidente do Uruguai, José 
Mujica, quis saber de Lula a origem do 
escândalo do Mensalão, que na época 
levou a cúpula do PT para a cadeia por 
ter comprado o Congresso, Lula lhe 
respondeu sibilinamente: “É que no 
Brasil só há um modo de poder gover-
nar”. Considerava isso uma fatalidade 
à qual ele então se havia submetido.

Bem sabe Lula e sabe o Congres-
so, mercadoria exposta ao melhor 
comprador. E hoje, mais que nunca, 
envolvidos nas redes de corrupção e 
com medo de cair em mãos dos juízes, 
deputados e senadores corruptos se 
unem em um mesmo abraço de afoga-
dos. Lula e os demais, a direita e a es-
querda, sabem que, como nas máfias, 
amigo é para sempre. Porque, afinal, 
não há outro caminho. Da máfia não 
se sai ileso. Hoje o Governo Temer e o 
Congresso, naufragados em um mes-
mo mar de problemas com a Justiça, 
e Lula, acossado com eles, buscam um 
pacto de sangue que salve a todos.

Lula tem uma vantagem sobre os 
demais políticos acusados de corrup-
ção. Não precisa buscar provas mate-
riais para se defender das acusações 
dos juízes. Em sua estratégia, mais que 
lutar para apresentar documentos que 
provem sua inocência, se proclamou 
um “perseguido político” A única coi-
sa que lhe interessa é aparecer discri-
minado por defender os pobres. Gri-
tou isso até para a ONU. Nenhum de 
seus colegas acusado de corrupção se 
atreveu a tanto.

Fora ou dentro da prisão, pre-
sidente ou não, é bem possível que 
Lula siga, enquanto viver, amarrado 
a sua estratégia. Sem contar o medo 
que tantos políticos, incluindo os 
ainda não denunciados, começam a 
ter de uma possível delação premia-
da de Lula, que poderia fazer a Re-
pública tremer. Não haverá. Não lhe 
interessa, já que, ao contrário de seus 
colegas, Lula na prisão continuaria 
sentindo-se uma vítima. Continua-
ria fazendo política e, se o instigam, 
até fundaria um novo partido com 
os presos. É o que dizem os que o co-
nhecem melhor.

Lula é assim, goste-se ou não. 
Nunca se dará por vencido nem joga-
rá a toalha. O final só o destino dirá.
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O segredo de Lula

O segredo da imortalidade política 
de Lula talvez resida em ser tão 
bom psicólogo como político


