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Confusão, desinformação 
e risCo à saúde PúbliCa

Decisão da Prefeitura em notificar com menos de 20 dias estabelecimentos de Saúde de 
que, agora, eles terão de arcar com o próprio lixo hospitalar gera clima de insegurança 
por parte de profissionais e até mesmo o risco de sequência de crimes ambientais por 
destinação irregular. Marques Moreira, que trabalha em uma farmácia, é um exemplo 
destes: estabelecimento sequer foi notificado. “Fiquei sabendo por acaso e nem sei o 

que fazer. O certo seria a Prefeitura continuar com esse serviço”, defende  P. 6 e 7
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A forma como a gestão municipal sob o coman-
do do prefeito Roberto Naves (PTB) está lidando 
com a recomendação do Ministério Público quan-
to ao repasse da responsabilidade da destinação do 
lixo hospitalar é mais um capítulo do oposto do seu 
slogan adotado, o de que há “planejamento e ação”. 
Sem qualquer plano estratégico, a Prefeitura enviou 
notificações aos destinatários, avisando da mudan-
ça, dando-lhe menos de um mês para a adequação 
de um serviço que é feito pela Prefeitura há quase 
três décadas.

A gestão municipal sequer sabe quantas notifi-
cações foram enviadas e nem tem ciência se todos 
receberam. Não são raros os casos de profissionais 
de Saúde e drogarias que sequer souberam da infor-
mação, ouvindo algo de terceiros. Este é mais um 
capítulo do tropeço de uma gestão que dá indícios 
de que não se preparou para lidar com as demandas 
da cidade e, muito menos, para aplicar uma sistemá-
tica coerente, planejada, que vise a organização de 
todos os envolvidos.

Por fim, fica evidente uma medida desesperada 
para gerar economias aos cofres públicos, ainda que 
isto custe por em risco um potencial dano ambien-
tal. A mudança, além da informação, gera o risco 
também da falta de destinação correta do serviço. 
Isto porque sem a devida fiscalização não haverá 
qualquer controle por parte do município de que o 
serviço está sendo feito correta e legalmente. Não é 
difícil de se imaginar que lixos menores – mas nem 
por isto menos tóxicos – sejam despejados em ma-
tagais e lotes baldios.

A “ação” que completa o slogan da gestão Rober-
to Naves é muito mais uma vontade explícita de se 
ausentar das responsabilidades do bem-estar coleti-
vo do que propriamente se envolver e ser um braço 
ativo da gestão em questões estratégicas da cidade. 
A intenção deliberada de diminuir a participação do 
município na vida do cidadão – visando obviamen-
te o encurtamento dos gastos – pode gerar outros 
problemas ainda mais graves que o de fluxo de caixa 
para o cidadão e para a coletividade.

EDITORIAL
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BASTIDORES
LEGaLista 
Líder do prefeito, Jakson Charles 
defendeu que a gestão municipal 
deixe de pagar pelo tratamento 
do lixo hospitalar e que o mesmo 
seja repassado aos geradores do 
lixo. Para Charles, a decisão de 
Roberto Naves se dá por ele ser um 
“prefeito legalista”.

dois pEsos 
O mesmo princípio legalista, 
porém, não se viu do prefeito sobre 
o cumprimento do pagamento 
dos salários a servidores, como é 
o caso das gratificações, horas-
extras, tanto ser servidores da 
gestão quanto da Educação. Outro 
exemplo é a lei do bolsa atleta: 
apesar de lei, não foi cumprida até 
agora. 

MaquiNaçõEs 
Com a reeleição na mira, a 
senadora Lúcia Vânia tenta abrir 
um outro espaço na política de 
Goiás: a de ser vice de José Eliton 
em 2018. A visão da senadora do 
PSB é que, vencendo as eleições, 
ela será candidata natural ao 
Governo em 2022. Ela já tentou o 
mesmo cargo em 1994.

aMbição 
Ministro da Fazenda de Temer, 
Henrique Meirelles revelou em 
entrevista na última semana sonhar 
com a disputa à Presidência. 
No entanto, interlocutores não 
descartam a possibilidade do 
anapolino ser candidato ao 
Governo de São Paulo ou mesmo 
ao de Goiás. Ele é filiado ao PSD.

aparEcEu 
O deputado Alexandre Baldy foi 
citado na delação premiada do 
doleiro Lúcio Funaro como um 
dos parlamentares que receberam 
benefícios repassados ao ex-
presidente da Câmara, Eduardo 
Cunha. Baldy disse que a afirmação 
é uma “ilação medíocre”.

Fora 
Ainda sobre Alexandre Baldy: durou 
pouco a participação do deputado 
no recém criado “Podemos”. O 
parlamentar anunciou sua saída 
e ainda é uma incógnita seu novo 
partido. Entre os mais cotados 
estão PMDB, PSD e PP.

tributos 
A Fazenda Municipal sinalizou 
para a associação de imobiliárias 
a intenção de aumentar o ITBI de 
1,5% para 2%. Para as imobiliárias 
que trabalham com grandes 
imóveis, além da recorrente 
dificuldade em vender, agora vem 
mais uma carga tributária.

rEForço 
O presidente da Saneago, Jalles 
Fontoura, revelou em entrevista à 
Voz de Anápolis que a empresa 
estatal arrecada mais de R$ 12 
milhões por mês. Mesmo assim, as 
obras de transposição do Capivari 
seguem como sempre: atrasadas e 
inacabadas.

 

Gomide faz alerta para bitributação e o risco à 
Saúde Pública com cancelamento da coleta e 
destinação de lixo hospitalar pela Prefeitura

A decisão da gestão municipal, 
através de uma notificação, em 
suspender a realização da coleta 
e destinação adequada do lixo 
hospitalar produzido por farmácias, 
consultórios e clínicas levou o 
vereador Antônio Gomide a alertar 
sobre os riscos da medida. O 
documento aponta que o serviço 
prestado pela prefeitura irá se 
encerrar no final deste mês. 
“Estamos a alguns dias do 
cumprimento desta decisão. É 
pouco tempo para esta adequação. 
A medida foi feita com base numa 
resolução do Ministério Público. 
Acontece que em Anápolis nós 
temos a Taxa de Serviços Urbanos, 
que se refere a atendimentos 
em Saúde também. A taxa 
prevê a coleta e transporte de 
resíduos sólidos e tratamento 
final, de processos industriais, de 
construção e serviços de Saúde. 
Então, como vai suspender o 
serviço se a TSU já foi paga em 
2017”, questionou o parlamentar. 
Gomide destaca que o serviço de 
recolhimento de lixo é essencial. 
“Fico preocupado porque nos 

últimos 30 anos em Anápolis a 
Prefeitura sempre fez o tratamento 
correto de lixo nas clínicas, 
hospitais e farmácias. Temos um 
plano diretor de resíduos sólidos 
aprovado”, discursou Gomide. A 

suspensão, para Antônio Gomide, 
é um risco à Saúde Pública 
Municipal. “Se ficar a cargo de 
cada um, sabemos que muitos 
realizarão a destinação, mas outros 
não farão de maneira adequada. E 

isto coloca em risco o trabalho da 
vigilância sanitária e a segurança 
das pessoas. A Prefeitura não tem 
capacidade de fiscalizar de perto 
se o serviço será ou não feito por 
parte dos responsáveis”, emendou.

troca 
Pelo menos quatro nomes da 
Assembleia deverão descartar a 
reeleição: Lincoln Tejota (PSD), José 
Nelto (PMDB) e Jean Carlo (PHS) 
anunciaram que devem tentar 
mandato na Câmara Federal. Já 
Mané de Oliveira (PSDB) afirma que 
não será candidato a cargo algum 
em 2018.

dEsaLiNHo 
Depois de ter sido o principal fiador 
político da chegada de Michel Temer 
ao poder, agora, parte do PSDB 
pede publicamente o desembarque 
do tucanato. Fernando Henrique 
Cardoso pediu em artigo publicado 
na última semana que a legenda 
abandone Temer.

cHatEou 
Irritado com o conteúdo do artigo, 
Temer afirmou que FHC age com 
“intenções eleitorais” ao fazer este 
pedido. O presidente revelou estar 
magoado com a movimentação da 
ala que defende o rompimento.

dEFiNiçõEs 
O PMDB goiano definiu que terá 
29 candidatos a deputado estadual 
nas eleições do ano que vem. 
As principais cidades anunciadas 
que deverão ter nomes estão Rio 
Verde, Catalão, Jataí, Formosa e 
Água Lindas. Anápolis também já 
começa a conhecer seus primeiros 
postulantes para 2018 do partido.

aLuNo 
Jair Bolsonaro virou notícia após 
conceder entrevista à jornalista Mariana 
Godoy e não saber responder perguntas 
sobre Economia e ser desmentido em 
relação a diversos dados apresentados. 
Bolsonaro contratou um professor de 
Economia para entender conceitos 
básicos do tema.

Vai ou Não? 
As declarações desesperançosas de 
Michel Temer sobre a pouca chance de 
aprovação da Reforma da Previdência 
geraram inquietação no mercado 
financeiro, que ficou pessimista com 
a “desistência” do Planalto. Temer 
teve de fazer o caminho contrário 
e agora tenta uma última cartada 
para conseguir aprovar o tema no 
Congresso. 

tENtatiVa 
Para tentar aprovar alguma coisa na 
reforma, o governo formatou uma 
nova proposta que irá manter a idade 
mínima, regra de transição até 2037 
e equiparação entre o regime dos 
servidores públicos e o regime geral 
da Previdência (para trabalhadores de 
empresas privadas). 

EsquEMa 
Job Ribeiro, ex-assessor de Geddel 
Vieira, afirma que devolvia 80% do 
salário para Geddel e seu irmão. Ele 
está preso depois de suas impressões 
digitais serem encontradas no 
“bunker” de R$ 51 milhões.

dEsLiGa isso! 
Esta serve para católicos ou não: 
o Papa Francisco criticou o uso de 
celulares por religiosos e fieis durante 
as missas e demais compromissos 
religiosos. “Fico triste quando celebro 
e vejo fieis com celulares para cima”, 
disse o sumo pontífice.

Na prEssão 
Em Anápolis, a prefeitura quer deixar 
de pagar pelos serviços de coleta 
e tratamento de lixo hospitalar. Em 
Goiânia, a gestão Iris tentou fazer o 
mesmo com o lixo dos condomínios, 
mas depois recuou e desistiu da ideia. 
Por aqui, ainda não se sabe qual será 
o desfecho a história.

prEcoNcEito i 
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 
confirmou a condenação do deputado 
federal e pré-candidato à Presidência 
Jair Bolsonaro (PSC-RJ) por dano 
moral coletivo, com pagamento de 
multa de R$ 150 mil, por declarações 
homofóbicas em um programa de 
televisão.

prEcoNcEito ii 
Sem saber que era gravado, o 
apresentador do Jornal da Globo, 
Willian Waack, destilou racismo em 
comentários sobre um carro que 
buzinava em uma entrevista externa. 
“É coisa de preto”, diz o jornalista ao 
entrevistado. Waack já foi afastado 
da Globo e seu programa na Globo 
News foi suspenso.

quEM dá Mais 
Um dos tesouros modernos do Brasil 
está pronto para deixar de ser parte 
integrante da soberania nacional. O 
governo aprovou o leilão de cinco áreas 
do Pré-Sal com agenda para acontecer 
em junho de 2018. 

caLados 
O senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO), 
presidente da CPMI da JBS, pediu 
à procuradora-geral Raquel Dodge 
a rescisão do acordo de delação 
premiada de Wesley Batista, dono da 
J&F Investimentos, e Ricardo Saud, 
executivo da companhia. A alegação é 
que, ao ficarem em silêncio na CPMI, 
os beneficiados descumpriram a lei da 
delação que prevê colaboração com a 
investigação. 

LiVrE 
O ex-senador Demóstenes Torres (PTB) 
foi absolvido pela 2ª Vara da Justiça 
Federal da acusação de improbidade 
administrativa provenientes das 
Operações Vegas e Monte Carlo, da PF. 
Esta é a 4º vez que Torres tem êxito nos 
pleitos junto ao Judiciário.

EstaNcar 
Leandro Daiello foi substituído na 
chefia da Polícia Federal pelo delegado 
Fernando Segóvia. Mais do que uma 
simples troca, a indicação de Segóvia 
passa diretamente por José Sarney e 
aproxima da realidade a tese de Romero 
Jucá, que pedia “um grande acordo 
nacional” para estancar a Lavajato.

Luzimar Silva (PMN) ressalta o 
crescimento do setor Vale das 
Laranjeiras mas que, apesar disto, 
não tem recebido benefícios em 
infraestrutura como em outras 
regiões da cidade. “Precisa de 
tudo: asfalto, escolas, creches e 
posto de saúde”, enumerou.

Domingos Paula (PV), que é presidente da Comissão 
de Urbanismo e Transporte na Câmara, afirma ser 
contra o aumento que o prefeito Roberto Naves 
autorizou fazer nas passagens de R$ 3 para R$ 
3,20, pela empresa concessionária Urban.

Leandro Ribeiro (PTB) pede que as cirurgias 
bariátricas que começarão a ser realizadas 
em Goiânia por conta da expansão da rede 
de atendimento sejam trazidas para Anápolis. 
“Entendo que o Executivo precisa dar a 
contrapartida, mas é por uma grande causa 
que o cuidado com os diabéticos”, ressaltou.

João da Luz (PHS) critica a ausência de 
investimentos do município e afirma que o Vale 
das Laranjeiras é, hoje, inabitável. “É preciso que o 
poder público volte seus olhos para aquela região. 
Para uma cidade como Anápolis isso é inadmissível 
e essa condição não pode perdurar”, emendou.

Luzimar Silva propôs homenagem ao 
desportista Allan George. Ele foi jogador de 
futebol, atuando pela Anapolina e pelo Anápolis 
tendo, depois, sido da comissão técnica de 
ambas as equipes. O projeto foi aprovado.

Teles Júnior (PMN) homenageou 
o bisneto do arquiteto Oscar 
Niemeyer, Paulo Sérgio, que esteve 
na cidade para coordenar a reforma 
da casa onde morou o ex-prefeito 
Anapolino de Faria, que foi assinada 
por Niemeyer.

Pedro Mariano (PRP) comemorou 
o fato de a CMTT ter gostado de 
uma ideia de sua autoria sobre 
o trabalho de conscientização e 
educação no trânsito de Anápolis. 
“Vamos ensinar que quando o 
pedestre estender a mão na faixa 
o motorista deve parar”, disse. Jakson Charles (PSB), líder do prefeito na Câmara, 

classificou o Governo de Marconi Perillo (PSDB) 
como “mentiroso”. A motivação do ataque é o fim 
do incentivo do Estado de Goiás a empresas. “Fim 
de incentivo é aumento de impostos”, analisou.

Elias Ferreira (PSDB) propôs entrega de título 
de cidadania anapolina ao deputado federal 
Jovair Arantes (PTB). O projeto foi aprovado 
por unanimidade dos parlamentares.

Luiz Lacerda (PT) destacou fala de 
Antônio Gomide sobre a suspensão 
do atendimento da Prefeitura 
em coletar e destinar resíduos 
hospitalares. “Isto é gravíssimo, é 
questão de saúde pública, já que 
ficamos na dúvida se as empresas 
particulares terão condição e estão 
preparados para tratar de seu lixo 
hospitalar”, disse.

Dia a Dia da Câmara 
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O Anápolis/ Unievangélica 
já mostrou que tem potencial 
para chegar às fases finais do 
Campeonato Goiano de Futsal 
Adulto e brigar pelo título do 
torneio, que chegou à sua 2ª 
etapa, com oito clubes, dividi-
dos em dois grupos de quatro ti-
mes cada. Após a classificação, o 
time anapolino quer fazer boni-
to para se classificar às partidas 
semifinais.

Na última sexta-feira (10), o 
Anápolis jogou contra o Goiás, 
na Serrinha, em sua primeira 
partida no desafio da segunda 
fase. No dia 15 de novembro, a 
equipe de Anápolis vai enfrentar 
o Caldas Novas, no Ginásio Mu-
nicipal de Corumbaíba, às 19 
horas. E a última partida da 2ª 

fase será contra a equipe Amigos 
da Bola, em 23 de novembro, 
no Ginásio Newton de Faria de 
Anápolis, às 21 horas.

Apesar dos jogos difíceis 
pela frente, o time acredita tem 

todos os ingredientes para avan-
çar no torneio. A equipe que 
joga no Campeonato Goiano 
de Futsal pode ser a precursora 
do retorno do Anápolis/ Unie-
vangélica à elite do Futsal Na-

cional. O projeto do clube inclui 
o preparo da base, que também 
avançou para a segunda fase 
em várias categorias, além da 
melhoria da estrutura de treina-
mento para os atletas adultos.

O auxiliar técnico e gerente 
de futsal adulto, Rogerio Gar-
cez, ressaltou recentemente a 
presença de jovens promessas 
que têm feito a diferença para os 
resultados até o momento. Ele 
sabe que existe um longo cami-
nho para que o Anápolis volte a 
ser o time de 2010 e 2011, que 
participou da Liga Nacional e 
se tornou destaque em todo o 
Brasil.

Apesar dos obstáculos a se-
rem enfrentados, ele vê com oti-
mismo a atuação dos jogadores 
e novos apoiadores que estão 
contribuindo para que o time 
seja competitivo no Estado e, 
claro, coloque o futsal anapoli-
no no caminho para as grandes 
competições.

Já no jogo contra o Goiás, 
ele evidenciou as qualidades do 
grupo de Anápolis, que enfren-
ta “nada mais que a equipe que 
nos últimos seis anos foi hexa 
campeã goiana, o Goiás”. Para 
ele, a equipe anapolina atua 
com garra, mesmo sabendo que 
não tem a mesma estrutura. 
“Além de ser um time de mui-
ta tradição, (o Goiás) possui um 
trabalho semiprofissional com 
salário em carteira para seus 
atletas, assim como incentivo 
de bolsa de estudos”, acrescen-
tou. “Tivemos uma boa semana 
de Treinamento em busca da 
preparação necessária para po-
der jogar de igual com este difí-
cil adversário”, concluiu. (Felipe 
Homsi)

Quando venceu o Luver-
dense por 2 a 1, na 31ª rodada 
da Série B, o Goiás chegou a 41 
pontos e ficou em situação con-
fortável. Com dois jogos em 
casa na sequência, o Alviverde 
tinha a faca e o queijo nas mãos 
para se livrar de vez do risco de 
rebaixamento. Porém, o time 
tropeçou e não passou de em-
pates contra Guarani e Criciú-
ma. Para piorar, perdeu para o 
Londrina na última terça-feira 
e, neste momento, se vê amea-
çado novamente pela degola.

Restando quatro rodadas 
para o fim da Segundona, o 
Goiás tem 43 pontos, apenas 
três a mais do que o Boa Es-
porte, que abre o Z-4. O fato de 
estar na 11ª posição passa uma 
falsa sensação de tranquilidade. 
A diferença para outros concor-
rentes também é pequena. Ain-
da mais se levada em conside-
ração a tabela esmeraldina, que 
de fácil não tem nada.

Pedreiras
Na verdade, o Goiás só tem 

pedreira pela frente. Dos quatro 
adversários que ainda vai en-
frentar, três são postulantes ao 

acesso: Ceará, Internacional e 
Oeste. Os dois primeiros lutam 
também pelo título da compe-
tição. O outro compromisso 
esmeraldino (o segundo, na 
ordem) será contra o CRB, ad-
versário direto na luta contra a 
queda.

Apesar desse cenário que 
inspira preocupação, Hélio dos 
Anjos evita tom de desespe-
ro e mostra confiança em não 
passar sustos. Ele lembra que o 
Goiás ficou sete rodadas invicto 
e pode crescer novamente.

“Não penso em zona de 
rebaixamento. Desde que che-

guei, trabalhamos para tirar o 
time de lá. Até essa derrota para 
o Londrina, eram sete jogos de 
invencibilidade, após perder-
mos para o Boa. Agora aconte-
ceu de não ganharmos dois jo-
gos em casa e veio essa derrota, 
mas estamos tendo as mesmas 
dificuldades que todos os clu-
bes têm”, disse o treinador.

Contra o Ceará, sábado 
(11), no estádio Serra Dourada, 
o treinador não terá o zagueiro 
Fábio Sanches à disposição. O 
defensor foi expulso na derrota 
para o Londrina e vai cumprir 
suspensão automática.

Dois jogos atrás, o Vila Nova 
estava cinco pontos atrás do G-4 
da Série B. Agora, após a conclu-
são da 34ª rodada, o Tigrão tem 
três pontos a menos que o Para-
ná, que ocupa a quarta posição. 
Motivo para comemorar? Nada 
disso... em Belém, na última 
sexta, o Tigrão marcou primei-
ro, mas cedeu o empate ao Pay-
sandu. Na última terça, no Serra 
Dourada, a história se repetiu 
diante do Santa Cruz.

Se tivesse vencido as duas 
partidas, o time colorado es-
taria na zona de classificação 
para a Série A. Restando quatro 
jogos, o Vila tem situação bem 
complicada, não só pelo fato de 
o próximo jogo ser fora de casa 
contra o líder Internacional, 
como também pelo futebol 
que a equipe tem apresentado. 
São quatro empates seguidos 
em casa.

Com 53 pontos, o Vila 
Nova tem três pontos a menos 
que Paraná e Oeste. Mesmo que 
vença o Inter e os concorrentes 
percam, o Tigre não entrará no 
G-4 porque o Paraná tem duas 
vitórias a mais – o número de 
vitórias é o primeiro critério de 

desempate. Apesar dos tropeços 
e do desânimo da torcida, que 
protestou muito após o empate 
contra o Santa Cruz, o técnico 
Hemerson Maria afirmou que 
ainda pensa no acesso.

“Não penso em 2018. Eu 
penso no jogo do Internacional, 
no treino de amanhã, no que 
eu vou falar para os atletas. En-
quanto eu estiver no comando, 
jamais vou desistir. Não posso 
decepcionar a torcida. Quan-

do falo em decepcionar, é dar 
menos do que posso. Vou con-
tinuar dando 100%” – disse o 
treinador do Tigrão.

O Vila Nova se reapresenta 
nesta quarta-feira já de olho no 
Internacional. O jogo contra o 
Colorado gaúcho será sábado, 
às 16h30 (de Brasília), em Porto 
Alegre. O atacante Moisés, que 
sofreu pancada na cabeça na úl-
tima sexta, contra o Paysandu, 
continua fora.

EsportE
Veteranos, adultos e sub-15 reforçam a 
temporada do basquete anapolino

Felipe Homsi

Clubes anapolinos de 
basquete estão em uma fase 
intensa de jogos nas mais di-
versas categorias. O esporte 
vem se desenvolvendo na ci-
dade, principalmente depois 
do apoio de instituições uni-
versitárias, algumas empresas 
e pela raça de atletas que que-
rem ver a cidade despontan-
do no cenário local, regional 
e até nacional. Para isso, en-
frentam as mais diversas bata-
lhas, como falta de apoio pú-
blico por parte do município.

Apesar dos obstáculos, o 
basquete se desenvolve como 
nunca e os próximos dias se-
rão palco de várias disputas 
envolvendo equipes anapoli-
nas. Os veteranos do Anápolis, 
categoria que vai de 35 a 45 
anos, venceram nesta quinta-
feira o Prevest (Goiânia), em 
partida realizada em Anápolis, 
por 58 X 36. A partida valeu 
pela Copa Jomar Macedo Ve-
teranos de Basquete 2017.

Líder
Para o Anápolis, o jogo 

valeu a classificação para a 
fase final da competição. Lí-
der do campeonato, o time foi 
o primeiro a garantir a vaga. 
Dois times se classificam para 
a final. Não existem partidas 
semifinais nesta categoria. 

No Campeonato Goia-
no de Basquete Adulto 2017, 
a Associação de Basquete de 
Anápolis – ABA está na lide-

rança da competição.
Nesta quinta-feira (9), a 

ABA venceu o Ajax por 61x49 
no Ginásio Carlos de Pina e as-

sumiu a liderança do campeo-
nato, com 11 pontos. Com a 
vitória, a equipe se classificou 
para a próxima fase e depen-

derá apenas do desempenho 
do IEA para garantir a 1ª co-
locação geral da competição. 
O IEA/ Basquetebol jogará 

contra o IFG Soldiers no sába-
do (11), às 16h30. Se perder, 
a liderança será da ABA. A ca-
tegoria Adulto vai de 18 a 30 
anos.

sub-15
O Desafio dos Campeões 

GO x DF envolverá os times 
sub-15 que foram campeões 
e vice em Goiás e Distrito Fe-
deral durante os campeonatos 
estaduais. As equipes goianas 
da Associação de Basquete de 
Anápolis (ABA) e Mozarlân-
dia, campeão e vice, respec-
tivamente, enfrentarão o Vi-
zinhança (campeão) e Lobos 
(vice), do Distrito Federal.

A competição será reali-
zada no ginásio da Iesplan, 
em Brasília. No sábado (11), 
ABA e Lobos se enfrentam, 
às 15 horas. O jogo entre Vi-
zinhança e Mozarlândia será 
realizado às 16h45. Os times 
que perderem nestes dois con-
frontos disputarão o 3º lugar 
no domingo, às 9 horas. Uma 
pausa será feita para o “super 
arremesso” e diversas promo-
ções. Às 11h30, ocorrerá a 
disputa do 1º lugar. O Desa-
fio dos Campeões GO x DF é 
promovido pela Federação de 
Basquetebol do Distrito Fe-
deral, com o objetivo de de-
senvolver o esporte na região 
Centro-Oeste e integrar os 
clubes dos dois estados.

Anápolis estreia na segunda fase do Goiano de Futsal

Fora do Z4, Goiás acende luz de 
alerta na reta final do campeonato

Vila reduz diferença para o G-4, mas 
vê acesso mais distante 

Time sub-15 de basquete da ABA irá disputar o 
Desafio dos Campeões GO x DF

Associação de Basquete de Anápolis surpreende em quadra, 
mesmo sem apoio por parte do município

ABA é destaque de Anápolis no Campeonato Goiano de Basquete Adulto 2017

Equipe de futsal do Anápolis busca estruturar o time para trilhar o caminho dos grandes torneios nacionais

O técnico Hélio dos Anjos tenta evitar o tema do rebaixamento, 
mas Goiás ainda terá que passar por adversários fortes

“Não penso em 2018, penso no agora e jamais vou 
desistir”, disse o técnico Hemerson Maria

Times das três categorias terão jogos importantes pela frente. Esporte ainda carece de apoio por parte do 
município e muitos atletas precisam custear as próprias despesas com o apoio das famílias
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ENtrEVista

A Voz de Anápolis – Qual a 
avaliação que o senhor faz 
do trabalho da Câmara, do 
conjunto dos vereadores, 
nesses dez meses completos 
da atual legislatura?

Valdete Fernandes – Eu 
acredito que a Câmara Municipal 
de Anápolis, hoje, pelo o que ela 
está desempenhando, na minha 
condição de principiante, creio 
que ela está muito atuante. Se 
você analisar bem, está corres-
pondendo muito aos anseios da 
sociedade. Eu acredito que ela 
está fazendo um bom papel. Nes-
ses 10 meses, apesar de ter tido 
uma reforma muito grande, estão 
tentando fazer o melhor.

AVA – Essa renovação que o 
senhor citou foi importan-
te para a cidade?

VF – Sou até leigo em dizer, 
porque sou um dos participantes 
dela, mas acredito que no anseio 
da comunidade, eles propuseram 
que haveria uma mudança que 
de fato aconteceu.

AVA – Em uma próxima 
oportunidade, o senhor vai 
deixar de ser um vereador 
novato se tiver a pretensão 
de se reeleger. Nesse senti-
do, o senhor vai continuar 
com essa mesma postura 
de renovação?

VF – A gente tem que olhar, 
até porque aquele ditado de que 
“time que está ganhando não se 
mexe” pode ser válido. Vai ser 
proveniente à questão do tempo. 
Cada tempo é uma questão. 
Muitas vezes em time que está 
ganhando não se mexe, em time 
que está perdendo você tem que 
mudar tudo. Mesmo eu sendo 
“um” desse time. A gente tem 
que ser até imparcial em relação 
a isso.

AVA – Qual a avaliação que 
o senhor faz do seu traba-
lho na Câmara nesses 10 
meses de atuação?

VF – Acredito que eu estou 
tentando, da melhor maneira, 
atender não só a minha comu-
nidade, porque hoje eu sou um 
vereador não pela região sul, mas 
de Anápolis. Dentro dessa coloca-
ção, eu tento. O que for bom para 
Anápolis, estarei apoiando.

AVA – O senhor pediu uma 
linha de ônibus para a re-
gião do Polocentro e uma 
ação social para aquele 
setor. O senhor está come-
çando por lá para depois, 
a partir do segundo ano de 
mandato, ir para outras 
localidades da cidade ou o 
senhor quer mesmo privi-
legiar aquela região?

VF – Não. É como eu havia 
falado no princípio. Eu sou um 
vereador por Anápolis. Apesar de 
que a gente tem, conhece mais os 
problemas, porque eu sou mais 
ligado lá, moro há quase 40 nes-
sa região. Então, eu sou do tempo 
que lá tinha só 12 casas. Então a 
gente tenta, da melhor maneira, 
tentar resolver esses problemas 
que eu conheço. Na medida do 
possível, o que for aparecendo 
dentro da cidade de Aná-

polis, porque eu já atendi vários 
setores. Tive uma participação lá 
no Jardim da Promissão que é do 
outro lado. 

AVA – O senhor poderia 
citar os principais projetos 
ou iniciativas do senhor 
desde o começo do ano até 
agora? 

VF – Dou um exemplo: a 
conclusão do asfalto do Polocen-
tro 1. Essa é uma demanda que 
existe há muito tempo. Pois veja, 
o Polocentro 2 tem uma parte 
pavimentada. O Polocentro 1 e o 
Residencial Polocentro também 
pavimentada, mas ficou aquele 
meio sem a pavimentação. Essa 
é uma das minhas reivindicações 
prioritárias porque a comunidade 
exige que isso seja feito. 

AVA – Quais têm sido as 
suas dificuldades pessoais 
no exercício do mandato?

VF – Acredito que ainda não 
teve um obstáculo que poderia 
ser destacado em relação a isso. 
Não houve perda nem ganho. Na 
medida do possível a gente está 
tentando no decorrer do tempo. 

AVA – Há a informação de 
que existe uma frente de 
vereadores que utilizam 
muito da tribuna e outra 
de que existem vereado-
res que são aqueles que 
trabalham nos basti-
dores. Onde o senhor 
se encaixa?

VF – Eu fico com 
essa segunda hipótese. 
Toda vida eu fui desse 
jeito. Não é porque eu 
sou vereador que eu 
iria para o outro lado. 
Eu sou desse sistema.

AVA – Sobre 
a região do 
Polocentro, 
existe uma 
ideia, um 
anseio da 
comuni-
dade não 
só do 
Polocen-
tro, mas 
ali do 

Calixtolândia, do Vivian 
Parque e outros, em 
efetivar uma passagem 
entre aqueles setores. Você 
acha, realmente, que isso é 
viável?

VF – É viável. Porque desde 
quando você põe um objetivo, 
não medindo consequências, 
porque eu vou tentar, não digo 
que eu concretize, mas vou fazer 
o possível e o impossível para que 
essas travessias sejam realizadas. 
Se você analisar todos os ângulos, 
até o morador do Bairro da Lapa, 
para ele acessar o Daia ele usu-
fruiria dessa travessia, economi-
zando tempo e tudo mais. Essa 
passagem desafogaria o trevo do 
Daia, a Avenida Pedro Ludovico. 
Então seria muito viável a todos. 
Vou citar um exemplo: se você for 
sair do Polocentro para ir ao IFG, 
se for pelo Rodovia seria 12 km 
e pelo Parque das Primaveras 14 
km. O mesmo exemplo vale para 
o Cemitério Parque e para o IML. 
Agora, pela passagem, não daria 
2 km.

AVA – Essa é uma interven-
ção cara. 

VF – Tem que ter recurso. 
Inclusive eu estive com 
senadores, deputados 
federais e com o prefeito 
para que a gente possa 
tentar viabilizá-la 
da melhor maneira 
possível. 

AVA – O que o 
prefeito te disse 
sobre essa passa-
gem específica?

VF – Ele prometeu 
empenho, apesar do 
custo razoável. Não 
sei se é ignorância 
minha, mas eu não 
tenho medo de 
fantasma 
por-

que eu nunca vi. Então eu estou 
disposto e não quero saber o 
preço. Quero ir atrás e de uma 
forma ou de outra a gente tentar, 
ele do lado dele, eu do meu lado, 
procurar todos os segmentos para 
que a gente possa concretizar essa 
travessia.

AVA – É uma obra para esse 
mandato do Executivo?

VF – A gente ainda não sabe. 
Não posso garantir. 

AVA – O senhor está se 
aprofundando em ques-
tões políticas com as quais 

o 

senhor não tinha muita 
afinidade?

VF – Eu estou tentando fazer 
o meu melhor, na melhor manei-
ra possível. A gente não aprende 
da noite para o dia. A gente vê 
vários políticos que a gente pode 
se espelhar, mas você não os 
copia. Você pode aprender com o 
passar do tempo.

AVA – Qual tem sido esse 
método pessoal de adqui-
rir conhecimento?

VF – Procurar ouvir é muito 
bom. E a própria lida.

AVA – A população entende 
isso ou exige uma cobran-
ça?

VF – Pelo menos, aparente-
mente, as pessoas que eu convivo 
não me questionaram nesse 
sentido.

AVA – O vereador é da base 
do prefeito Roberto Naves?

VF – Eu sou a favor de Aná-
polis. Independente de ser A ou 
B. Cada caso é um caso. Se tiver 
a situação que eu ver que é boa 
para Anápolis, terá o meu apoio. 
Se não for, da mesma forma, 

seria contra.

AVA - Com essa postura 
de ser a favor de Anápo-

lis, qual a avaliação que 
o senhor faz do traba-
lho do prefeito Roberto 
Naves?

VF – A gente tem que a 
analisar por um lado e pelo 
outro. Por que. Está difícil? 
Está! Não só para Anápolis, 
mas de modo geral. Não 
pela questão da mudança, 
não estou me desfazendo 
dos anteriores, porque toda 

vida o meu relaciona-
mento foi bom com 

todos eles. 
Essa luta 

mi-
nha 

não é de hoje. Tive êxitos e 
decepções.

AVA – A pergunta é sim-
ples. O senhor considera as 
ações do prefeito o caracte-
riza como um bom gestor 
ou não? 

VF – Eu acredito que ele, na 
medida do possível, está tentando 
se organizar. A missão dele é ten-
tar, não sei se está conseguindo.

AVA – Você é um vereador 
bairrista e pode dizer o 
que está ouvindo nos bair-
ros das pessoas. A popula-
ção está satisfeita? 

VF – Pelo entendimento que 
eu tenho, eu acho que eles estão 
dando mais um tempo.

AVA – Teve um episódio no 
primeiro semestre envol-
vendo seu nome, sobre a 
aquisição de medicamen-
tos para diabéticos e a 
dispensação gratuita de 
insulinas. Como está isso 
hoje?

VF – Antes de ser vereador, 
eu sou diabético. Então eu acho 
que não justifica essa repercussão 
negativa àquela época. Mas não 
estou pegando mais insulinas 
na rede municipal. Enfim, isso é 
assunto do passado, resolvido.

AVA – Como está o PDT 
anapolino em relação 
às próximas eleições? O 
senhor é atuante, partida-
riamente falando?

VF – Estou aguardando a 
diretoria superior, municipal, 
estadual. Ainda é muito 
cedo. Mas temos bons no-
mes no partido e eu acredito 
que vai ser estudada uma 
chapa que seja competitiva. 
Só por sair, não. 

AVA – O senhor 
tem essa preten-
são de pleitear 
um cargo?

VF – Se o 
partido achar que é 

por bem, estarei à 
disposição.

ENtrEVista Valdete Fernandes, vereador (PDT)

“Prefeito está tentando se organizar, 
não sei se está conseguindo”
O parlamentar estreante Valdete Fernandes 
(PDT) é um dos vereadores mais bairristas 
da atual legislatura da Câmara. Embora 
ressalte que é vereador de Anápolis, tem suas 
atividades, todas, focadas na região do Bairro 
Polocentro e setores próximos. Tanto que 
um dos seus projetos, audacioso por sinal, 
vislumbra a construção de uma passagem 
que ligue o Bairro Polocentro ao Residencial 
Morumbi, demanda que Fernandes diz ser um 
anseio de Anápolis. Na conversa, Valdete alega 
estar buscando conhecimento. Mas isso não 
o impediu de avaliar o trabalho da Câmara, o 
seu pessoal e ainda o trabalho do executivo.   

Paulo Roberto Belém e Felipe Homsi 

Tive uma 
participação lá 
no Jardim da 
Promissão que é 
do outro lado”

Muitas vezes em 
time que está 
ganhando não 
se mexe, em 
time que está 
perdendo você 
tem que mudar 
tudo. Mesmo 
eu sendo “um” 
desse time”

Vou fazer o 
possível e o 
impossível 
para que essas 
travessias do 
Polocentro sejam 
realizadas”
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Prefeitura anuncia interrupção em tratamento de 
lixo hospitalar e confusão ameaça Saúde Pública

EspEciaL 

Em menos de 20 dias, de hospitais a farmácias terão de se adequar à medida e encontrar a 
forma ideal de destinar seus lixos hospitalares, incluindo a incineração: rapidez da notificação, 
desconhecimento e ausência de fiscalização geram insegurança quanto ao tratamento adequado

Paulo Roberto Belém

A Prefeitura está comuni-
cando hospitais, laboratórios, 
clínicas médicas e odontológi-
cas, drogarias e outros estabele-
cimentos similares por meio de 
notificação extrajudicial que a 
partir do próximo dia 1º de de-
zembro, uma sexta-feira, não 
mais poderá recolher e nem dar 
a destinação final a resíduos in-
fectantes produzidos por estes 
estabelecimentos. Ou seja, em 
menos de 20 dias, o município 
vai interromper um serviço 
que vem sendo prestado há dé-
cadas e transferirá a responsabi-
lidade a estes estabelecimentos, 
sejam eles de grande, médio ou 
pequeno porte.

No texto principal da noti-
ficação, o documento que não 
tem data menciona que a ação 
foi provocada pelo Ministério 
Público, através da Promotoria 
do Meio Ambiente, em confor-
midade com a legislação fede-
ral, com a resolução da Anvisa 
e, finalmente, com o artigo 221 
da Lei Orgânica do Município, 
que, segundo a notificação atri-
buem a responsabilidade do 
destino final destes resíduos ao 
seu gerador.

Prazo
As notificações foram ates-

tadas tanto pela Secretaria de 
Meio Ambiente, quanto pela 
Procuradoria Geral do Mu-
nicípio, órgão que responde 
pelas demandas jurídicas da 
Prefeitura. O dado pertinente 
da situação é de que, restan-
do tão pouco tempo para o 
cumprimento da intenção da 
Prefeitura, a Procuradoria não 
sabe informar a quantidade 
de estabelecimentos notifica-
dos. O dado também não foi 
divulgado pela Secretaria até 
o fechamento desta edição. 
Acontece que boa parte des-
tes estabelecimentos sequer 
recebeu a notificação. A re-
portagem visitou cinco locais 
distintos que ainda desconhe-
ciam da medida aplicada pela 
Prefeitura.

Outro problema, além da 
notificação com curto prazo 
para adequação é a ausência 
de qualquer orientação para o 
gerador do lixo. Por quase três 
décadas, o lixo hospitalar deve 
destinação sob responsabilidade 
da gestão municipal e, agora, da 
noite para o dia, farmácias, con-
sultórios e clínicas precisarão, 
por exemplo, saber onde po-

dem incinerar seus dejetos.
Além disto, a realização 

deste procedimento sob res-
ponsabilidade de cada um dos 
agentes envolvidos gerará ou-
tra demanda à Prefeitura: a de 
fiscalizar. Com uma quantida-
de enorme de farmácias e dro-
garias por exemplo é notória a 
ausência de pessoal especializa-
do a fim de verificar se cada um 
está ou não fazendo a destina- 
ção correta do seu lixo. Zayek 
citou que a ferramenta de fis-
calização que ainda não existe 
e que será utilizada partirá da 
Secretaria de Saúde à medida 
que estes estabelecimentos so-

licitarem o alvará sanitário. Ini-
cialmente, nada.

incineração
Atualmente, o recolhimen-

to e destinação final deste tipo de 
resíduo são feitos pela Prefeitura, 
através do consórcio que realiza 
a coleta de lixo na cidade, a GC 
Ambiental. O método é critica-
do pelo diretor de Limpeza Ur-
bana da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, o ambientalista 
Antônio Zayek. “Quem produz 
esse tipo de resíduo é responsá-
vel por ele”, afirma.

Mesmo com este cenário 
posto, o ambientalista suge-

re que o prazo é viável para a 
adequação. “Não é uma coisa 
complicada. Quando você tira 
só os resíduos da Saúde, o volu-
me não é tão grande”, enfatiza. 

O ambientalista susten-
ta a transferência de respon-
sabilidade. “Vai deixar de ser 
gasto um dinheiro errado em 
uma prática ecologicamente 
errada”, sugere. A forma certa, 
segundo Zayek, será o produ-
tor do resíduo, independente-
mente de quem seja, arcar com 
serviço de recolhimento e de 
incineração destes resíduos.

Em Anápolis, existe somen-
te uma empresa que realiza a 

prestação do serviço que está 
sendo transferido da Prefeitura 
para os estabelecimentos. A re-
portagem entrou em contato 
com essa empresa e orçou que 
uma coleta mensal de um volu-
me de 20 quilos de resíduos cus-
ta, em média, R$ 100. Com esse 
valor em referência, ao final do 
período de um ano, um deter-
minado estabelecimento gasta-
rá R$ 1,2 mil com o serviço.

sem questionar
Os procuradores do muni-

cípio Antônio Eli de Oliveira 
(Geral) e Leonardo Pedroso 
(Patrimônio Imobiliário), di-

vulgaram que o pronto aten-
dimento à recomendação 
ministerial que motivou as 
notificações vem da ideia de 
se evitar demandas judiciais 
no âmbito municipal. 

“Chegou a recomenda-
ção, ela é bem instruída, é 
bem fundamentada, vamos 
atender a recomendação”, 
disse Pedroso. Quem arrema-
tou esta ideia foi o procurador 
geral. “Desde que haja boa 
vontade do Ministério Públi-
co e do Município, nós vamos 
cumprir”, citou.

Entretanto, o procurador 
não nega que poderia haver 
acordo que aumentasse o 
prazo para a adequação dos 
estabelecimentos a ser previs-
to em um possível Termo de 
Ajustamento de Conduta. “O 
Ministério Público tem legiti-
midade para propor o famoso 
TAC, mas esse acordo não foi 
feito. O município entendeu 
que a recomendação tinha 
sustentação jurídica”, com-
plementou, confirmando que 
era possível atender de pron-
to a recomendação.

Sobre o prazo para a ade-
quação, o procurador enten-
de que é um prazo apertado, 
mas viável para que eles (os 
estabelecimentos) se organi-
zem. Para isso, ele compara o 
público com o privado. “No 
poder público é mais moroso 
porque a previsão de despesa 
deve constar em orçamento. 
No particular não. Quando ele 
tem que tomar uma atitude, 
ele chama o responsável pela 
área e fala: eu quero que faça”, 
disse.

emPresa
O gerente de contratos da 

GC Ambiental, Guilherme Ai-
res, responsável pela adequa-
ção do lixo, incluindo os de 
origem de Saúde, disse que a 
empresa não vai questionar a 
nova desobrigação. Aires afir-
ma, ainda, que a medida não 
inviabiliza o contrato atual 
que está em vigência entre o 
consórcio e a Prefeitura. 

“As proporções deste ser-
viço são pequenas”, disse. O 
gerente ainda comentou a 
hipótese dos estabelecimen-
tos particulares procurarem a 
empresa para assumir o servi-
ço de forma particular, após o 
cumprimento dessa decisão, e 
descartou a chance de realizar 
o trabalho. “Não seria interes-
sante”, definiu. 

Roberto Naves decidiu transferir responsabilidade de 
coleta e tratamento de lixo: prazo de 20 dias

O procurador Geral do Município, Antônio Eli de Oliveira, disse 
que “boa vontade” do Ministério Público e do Município vai 
garantir o cumprimento da medida

Depois de recolher os resíduos da cidade, caminhão específico faz a disposição no aterro sanitário: agora, gestão municipal quer economizar R$ 700 mil com mudança

Aterro sanitário municipal é o espaço que recebe os resíduos atualmente: cidade é uma 
referência no tratamento adequado de lixo, tendo um plano diretor para resíduos sólidos

informações
12.305/2010 é a Lei 
Federal que Institui a 
Política Nacional de 
Resíduos Sólidos

r$ 700 mil é o 
valor defendido pela 
Prefeitura que vai 
deixar de ser gasto 
com este trabalho 
específico anualmente

r$ 1,2 mil é o 
custo anual que o 
estabelecimento 
pagará pela coleta e 
destinação final de  
20 kg mensais
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Prefeitura anuncia interrupção em tratamento de 
lixo hospitalar e confusão ameaça Saúde Pública

EspEciaL Lixo HospitaLar

A promotora que assinou 
a recomendação acatada pela 
Prefeitura, Sandra Mara Gar-
belini, da 15ª Promotoria de 
Justiça, disse que a legislação 
que provocou o município e 
que resultou na notificação 
dos estabelecimentos é mui-
to nova e que, por isso, sua 
aplicação ainda está sendo 
moldada. 

Ela ressaltou que é a pri-

meira legislação federal sobre 
o assunto que também com-
preende diretrizes do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente 
e da Anvisa, por envolverem 
questões de saúde pública. “A 
grande discussão é para que os 
grandes geradores de resíduos 
fossem responsabilizados pela 
sua destinação, para que hou-
vesse uma responsabilidade 
compartilhada”, definiu.

Provocação
Sobre as notificações que es-

tão sendo distribuídas para os es-
tabelecimentos com o prazo es-
pecífico para o “deixar de fazer”, 
a promotora respondeu que a 
recomendação que as provocou, 
foi para saber as providências 
que o município está adotando. 
“Agora o prazo, é ele (o muni-
cípio) que tem que dispor, não 
sou eu. Isso gera até uma desin-

formação”, esclareceu.
Ao final, a promotora des-

tacou que o Ministério Públi-
co é o fiscal da lei. “O nosso 
papel é fazer a provocação aos 
órgãos para que cumpram a 
lei. Agora, o trato dos hospi-
tais e outros estabelecimentos 
com o município, isso nós res-
peitamos. Eles podem acordar 
naturalmente. É uma questão 
administrativa”, finalizou.

O superintendente admi-
nistrativo de um dos hospi-
tais particulares de Anápolis, 
Joseval dos Reis Brito, disse 
que a unidade já foi notifica-
da e que estava prevendo que 
a prática fosse aplicada na 
cidade. “O momento é ruim 
porque é mais uma despesa 
que se cria em um momen-
to de crise e isso vai gerar 
um custo que nós não tínha-
mos”, definiu. Mas o gestor 
entende que é o momento de 
se adequar.

Observando a outra pon-
ta, a dos estabelecimentos 
menores, o gestor enxerga 
que haverá dificuldade. “Eles 
vão ter que melhorar a estru-
tura que tem para se enqua-
drar a essa nova legislação”, 
acredita. É neste cenário que 
se encontra Marques Morei-
ra que trabalha no ramo de 
farmácias. O estabelecimen-
to em que ele trabalha, na 
região norte de Anápolis, até 
a última quinta-feira, 9, não 
havia sido notificado. “Fiquei 
sabendo, por acaso, por ter-
ceiros”, disse.

Ele criticou a transferên-
cia de responsabilidade. “É 

ruim porque a gente paga 
tantos impostos e onerar os 
estabelecimentos com mais 
este custo, fica difícil. O certo 
seria eles continuarem com 
esse serviço”, entende. Mar-
ques ainda não sabe a quem 
recorrer a partir da notifica-
ção. “O certo é que do jeito 

que está imposto, não vai ter 
para aonde correr”, finalizou.

em temPo
Em Goiânia, última e mais 

recente cidade em que a cole-
ta e destinação dos resíduos 
infectantes passaram a ser de 
responsabilidade de seus gera-

dores, em maio de 2016, hou-
ve um prazo inicial de 60 dias 
para que os estabelecimentos 
se adequassem. “Após esse pe-
ríodo, ainda houve o bom sen-
so para tratar de casos específi-
cos”, disse Ana Flávia Santos, 
responsável pelo serviço de 
Coleta Hospitalar da Comurg.

Álvaro Marques é odontó-
logo e foi informado por um 
amigo, através de uma foto 
no Whatsapp. “‘E agora’, foi 
a primeira coisa que pensei. 
Afinal, estamos acostumados 
a lidar corretamente com di-
versos procedimentos, mas 
cuidar do lixo nunca foi algo 
que nos ocorreu”, explica. O 
dentista ainda destaca outra 
dúvida: este serviço era feito 
gratuitamente?

“A impressão que dá é que 
nunca pagamos em impostos 
para que este serviço fosse fei-
to e aí, a prefeitura agora quer 
que façamos. A gente sabe que 
não funciona assim, então, é 

claro que já pagamos para isto 
acontecer e agora teremos de 
pagar novamente”, questio-
na. A chamada “bitributação” 
é um dos itens a serem ques-
tionados nesta proposta de 
adequação.

O profissional da área de 
Saúde sequer sabe por onde 
começar e, ainda, frisa outra 
preocupação, desta vez como 
cidadão: “será que todos nós 
vamos fazer isto corretamen-
te”? “Porque eu posso ter o 
compromisso social de que 
vou fazer, mas quem me garan-
te que o vizinho da sala ao lado 
não vai jogar isto no mato, 
num terreno baldio”, avalia.

Para promotora, mudança abrupta “gera 
desinformação”: “prazo deve ser acertado 
entre geradores e município”

Grande parte dos “novos responsáveis” nem foi 
informada e sequer sabe o que fazer com o lixo

Profissional de Saúde soube de mudança por acaso 
e questiona: o serviço era feito de graça antes?

Promotora que fez a recomendação, Sandra Mara Garbelini destaca 
que tratativas de prazo é o município que tem que dispor, não ela

Gestor de um grande hospital particular, Joseval dos 
Reis Brito, enxerga que haverá dificuldade para os 
estabelecimentos menores se adequarem

Risco de dispensação de lixo hospitalar de forma inadequada é questionada por 
dentista: o que adianta se eu fizer, mas o colega da sala ao lado jogar no mato?

Unidade hospitalar produz 1 tonelada de lixo infectante mês e vai arcar 
com R$ 2 mil mensais para o serviço de coleta e disposição final

Grupo A – Infectantes
Grupo B – Químicos

Grupo C – Radioativos
Grupo E – Perfuro-Cortantes

resíduos que a Prefeitura deixará de 
recolher e de dar a destinação final
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Felipe Homsi 

Entrar em uma delegacia da 
Polícia Civil em Anápolis para 
retratar a realidade de estrutura e 
de pessoal não é uma tarefa fácil 
e ser cumprida. Com medo de re-
presálias, a maioria dos delegados 
não quis falar com a equipe de 
reportagem sobre as condições 
de trabalho que se deparam dia-
riamente e até mesmo da falta de 
estrutura para combater o crime.

No entanto, como as infor-
mações sobre o sucateamento da 
estrutura e a falta de pessoal para 
trabalhar numa cidade do porte 
de Anápolis, foi possível traçar 
um panorama das delegacias de 
Anápolis através de um integran-
te da Polícia Civil que concordou 
em fornecer informações sob 
a condição do anonimato. Os 
dados divulgados não são infor-
mados oficialmente pela Polícia 
Civil. “Sou vinculado ao Execu-
tivo, o governador é meu patrão, 
literalmente. Mas é preciso mos-
trar as mazelas da polícia e o que 
eu não concordo”, iniciou o ser-
vidor público.

O sucateamento dos prédios 
é o problema inicial e grave a 
ser abordado. No 3º DP (Bairro 
Jundiaí), 4º DP (Jaiara) e na Cen-
tral de Flagrantes, que fica na 
região central, a degradação das 
estruturas coloca em risco tanto 
policiais quanto a comunidade 
que utiliza os serviços públicos. 
Banheiros e móveis quebrados 
e até mesmo a falta de teto em 
algumas DPs fazem com que o 
ambiente de trabalho seja mui-
tas vezes insalubre. E para pio-
rar a situação, vários alugueis de 
imóveis estão atrasados.

Pátio
A Polícia Civil ainda não 

possui um pátio público para co-
locar os carros apreendidos. De 
acordo com o servidor da corpo-
ração que não quis se identificar, 
isso é causado por uma “burrice 
administrativa”, já que outras 
polícias, como a militar e a ro-
doviária estadual, possuem con-
vênios para o armazenamento 
de veículos em pátios privados. 
Na porta das delegacias de Po-
lícia Civil, o retrato do descaso: 
dezenas de carros são amontoa-
dos pelas calçadas e ruas. Nestes 
locais, pedestres e motoristas se 
espremem para transitar pelas 
vias públicas, tomadas de carros.

A falta de servidores assom-
bra a Polícia Civil. À medida que 
a população cresce, diminui o 

número de policiais, conforme 
informações de policiais civis en-
trevistados. Mais de um policial 
atende a várias delegacias, muitas 
das quais localizadas em cidades 
diferentes. Municípios pequenos 
muitas vezes não possuem estru-
tura suficiente para fazer boletins 
de ocorrência e cumprir demais 
burocracias. Para tapar os bura-

cos das delegacias, servidores são 
cedidos de outros órgãos públi-
cos e estagiários são contratados 
aos montes. As investigações são 
prejudicadas, já que não é possí-
vel realizar o trabalho “do início 
ao fim”. O rodízio de delegados 
nas unidades agrava o quadro.

Para tentar amenizar a falta 
de profissionais, o Governo do 

Estado lançou concursos para a 
contratação de agentes e escri-
vães. No último edital, em 2016, 
os salários oferecidos foram de R$ 
1,5 mil. De acordo com a fonte 
da Polícia Civil, nem mesmo os 
novos concursados querem atuar 
com esta remuneração. Dos 400 
policiais civis que se formou em 
cerimônia nesta terça-feira (31), 

apenas 200 deverão continuar 
nos cargos, conforme prevê. Ele 
citou que existem grupos forma-
dos para acionar o Estado juridi-
camente e buscar por meio da 
Justiça rendimentos dignos para 
os novos policiais civis concur-
sados. Esses grupos são criados 
mesmo antes do ingresso no ser-
viço público.

escassez
Nas delegacias de Aná-

polis, conforme informações 
confirmadas por delegados, 
falta papel, capas de inquérito, 
grampos e combustível para 
as viaturas. “Nós andamos em 
viaturas de motor 1.0”, reclama 
o servidor, indicando que ou-
tras corporações e até mesmo o 
mundo do crime possuem me-
lhor estrutura. “Bandido anda 

de Ferrari”, exagera. A munição 
das armas é contada: “você não 
pode gastar munição. Para você 
ganhar outra munição, você 
tem que justificar onde você 
gastou aquela”.

Delegados tiram recursos do 
próprio bolso para pagar contas 
básicas, como encanamentos 
quebrados, goteiras, compra de 
materiais para uso diário e até 
reformas dos prédios. No 6º DP 
e na Delegacia Especializada de 
Atendimento à Mulher, a estrutu-
ra é um pouco melhor do que nas 
demais unidades, já que empresá-
rios contribuem com a manuten-
ção da estrutura física, por meio 
de uma parceria público-privada. 
“Não existe um orçamento pró-
prio das polícias. Toda a verba é 
destinada pelo executivo”, pon-
tua o servidor da Polícia Civil.

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

raio – x Na sEGuraNça púbLica

Com precariedade generalizada, Polícia 
Civil tem serviço prejudicado em Anápolis
Em todas as delegacias da cidade verifica-se má infraestrutura, falta de agentes e ausência até mesmo itens de 
escritório, como papel e caneta; as balas de armas são contadas e é preciso justificar sobre tudo o que se consome

Localizado na Jaiara, 4º DP sofre pela precariedade do prédio, manutenção dos utensílios e pela falta de itens básicos, como papel e grampos

Devido a uma parce ria com empresas privadas, 6º DP é um dos 
poucos em Anápolis que conta com prédio em boas condições

Pela falta de um pátio adequado, carros, motos e pedestres se 
amontoam na porta do 1º DP em meio a veículos apreendidos

À época da produção 
desta reportagem, era titular 
da 3ª Delegacia Regional de 
Polícia Civil em Anápolis o 
delegado Fábio Vilela. O ex-
titular já destacava que esta-
vam previstos investimentos 
na Polícia Civil para a me-
lhoria da estrutura e indicou 
que haveria também ações 
para melhorar as condições 
de trabalho dos policiais. A 
Delegacia de Apuração de 
Atos Infracionais – DEPAI 
deverá funcionar no prédio 
da regional, em estrutura a 

ser construída ainda. A Dele-
gacia de Repressão a Narcóti-
cos – Denarc já funciona no 
local. Em um projeto sem 
prazo definido para execu-
ção, o objetivo é transformar 
a 3ª Delegacia Regional em 
uma central de flagrantes 
que atenda ao municí-pio 
de Anápolis e cidades cir-
cunvizinhas, retirando do 
centro da cidade o 1º DP, 
onde funciona atualmente 
o Grupo de Investigação de 
Homicídios – GIH e a Cen-
tral de Flagrantes local.

Delegado prevê 
investimentos e mudanças, 
mas sem prazo



9Anápolis, 11 a 17 de novembro de 2017

Governo retira incentivo e empresários 
vão à Justiça por prazo para adaptação 
Apesar de defender atrativos para que empresas venham e se mantenham no polo industrial goiano, Marconi Perillo 
retirou, sem aviso prévio, o crédito outorgado, benefício fiscal que era concedido à cadeia produtiva no ICMS 

Felipe Homsi

O secretário de Desenvol-
vimento Econômico, Francisco 
Pontes, defendeu em reunião na 
ACIA na última quarta-feira, 08, 
que o Estado de Goiás é o maior 
interessado em atrair empresas 
para Goiás e, consequentemen-
te, para Anápolis. O discurso 
do assessor de Marconi Perillo, 
no entanto, vai contra a prática 
do Estado nos últimos dias, em 
que, por decreto, Marconi Peril-
lo retirou de algumas indústrias 
um dos benefícios fiscais que 
dava descontos nas vendas das 
empresas para outros estados, o 
Crédito Outorgado. Esta medi-
da atingiu diretamente empre-
sas de Anápolis, principalmente 
as que se localizam no Distrito 
Agroindustrial de Anápolis.

Na prática, os benefícios 
fiscais podem ser revogados ou 
não. Esta decisão cabe ao Go-
verno Estadual. Os incentivos 
fiscais são diferentes, pois ba-
seiam-se na legislação federal e 
precisam passar pelo Congresso 
Nacional para serem concedi-
dos pelas unidades da Federa-
ção. O Estado de Goiás, alegan-
do pressão por parte do Tribunal 
de Contas Estadual, retirou de 
imediato o benefício, o que vai 
contra a Legislação Federal.

Francisco Pontes continuou 
sua defesa em favor do Estado 
de Goiás, mas não mencionou 
o fato de que muitas indústrias 
foram pegas de surpresa, já que 
o Decreto nº 9075, de 23 de ou-
tubro de 2017, passou a vigorar 
no dia 1º de novembro. Várias 
indústrias da cadeia produti-
va terão o chamado “aumento 
indireto” de impostos, sem a 
noventena, ou 90 dias antes da 
entrada em vigor da medida.

bronca
“Nós entendemos que in-

centivos fiscais são necessários. 
Existe uma competição de estado 
para estado. Não é simplesmente 
aplicação de um benefício fiscal 
em prol de um desenvolvimento 
industrial. Existe também uma 
competição”, evidenciou Pontes 
sobre a importância dos atrativos 
para que mais empresas se esta-
beleçam no Estado. Ele sugeriu 
que Marconi Perillo sempre teve 
“bom senso” e anunciou que 
“em breve teremos notícias me-
lhores”. Avisou ainda que Perillo 
vai atuar junto ao Tribunal de 
Contas do Estado para manter 
benefícios e incentivos fiscais.

Já o setor farmoquímico 
não viu com bons olhos as úl-
timas investidas de Marconi Pe-
rillo contra a cadeia produtiva. 
Vários setores já estão sentindo 
a retirada imediata do crédito 
outorgado, conforme explicou 
Marçal Henrique Soares, presi-
dente do Sindicato das Indús-
trias Farmacêuticas no Estado 
de Goiás. Não se sabe se Mar-
coni deu o primeiro passo para 
que empresas deixem de receber 
incentivos e benefícios e incen-
tivos fiscais em Goiás, mas des-
de o dia 1º de novembro a rede 
industrial goiana já paga a mais 
para vender a outros estados.

“Quando ele retira (o crédi-
to outorgado), nós entendemos 

que houve aumento de carga 
tributária”, explicou o presiden-
te do Sindifargo. Foi por isso 
que o sindicato acionou a justi-
ça e conseguiu a suspensão do 
Decreto Estadual nº 9075, de 23 
de outubro de 2017. A decisão 
foi da juíza Monice de Souza Ba-
lian Zaccariotti.

Na prática, a decisão da juí-
za Monice insta o Estado a dar 
explicações sobre a revogação 
do benefício fiscal sem a con-
cessão da noventena às empre-
sas, já que se trata de aumento 
da carga tributária. “Nós não 
entramos na justiça contra o 
decreto”, reconheceu Marçal 
Henrique Soares, do Sindicato 
das Indústrias Farmacêuticas 

no Estado de Goiás. O que o se-
tor exige é que tenham 90 dias 
para se preparar.  “Se o Estado 
ganhar, vamos recorrer em Bra-
sília”, anunciou.

incentivos fiscais
O Fomentar-Produzir são os 

principais mecanismos utilizados 
pelo Governo do Estado de Goiás 
para conceder incentivos fiscais 
às empresas que se instalam na 
região goiana. De acordo com 
a Lei Complementar 160/2017, 
todos os programas de incentivo 
devem ser validados pelo Conse-
lho Nacional de Política Fazendá-
ria - CONFAZ, o que não ocorre 
no caso deste programa goiano 
de atração de empresas.

De acordo com Marçal 
Henrique Soares, presidente do 
Sindicato das Indústrias Farma-
cêuticas no Estado de Goiás, 
existe uma cláusula que garan-
te aos estados sem registro no 
CONFAZ um prazo de 15 anos 
de permanência dos incentivos. 
Apesar desta folga, o Estado terá 
que obter no Conselho, até o 
ano que vem, a aprovação do 
seu sistema de benefícios para 
empresas.

Marçal entende que o futu-
ro dos incentivos e benefícios 
fiscais é incerto no país, já que 
o governo busca uma forma de 
regulamentar o tema e acabar 
com a guerra fiscal nos estados, 
tema de discórdia entre unida-

des da federação. Governos se 
acusam de concorrência desleal, 
enquanto que as regiões mais 
pobres veem neste mecanismo 
de incentivos uma força de atra-
ção de empresas.

No caso do benefício do 
Crédito Outorgado, a indústria 
farmacêutica tinha uma redu-
ção de 2% no valor do ICMS 
pago sobre mercadorias vendi-
das a outros estados, um alívio 
em tempos de crise. “Incentivos 
fiscais, da forma como são con-
cedidos, acabaram”, anuncia 
o presidente do Sindifargo. “O 
que vai acontecer, eu realmente 
não tenho previsão, nem quero 
falar”, conclui sobre o futuro da 
indústria nacional.

FiM dos bENEFícios

Retirada dos incentivos e benefícios fiscais poderão prejudicar indústrias do Distrito Agroindustrial de Anápolis

Francisco Pontes, da SED, garante que Governo Estadual luta para manter incentivos: na prática, corte brusco
Marçal Soares, presidente do Sindifargo, anuncia que setor 
farmoquímico conseguiu na Justiça a suspensão do decreto estadual 
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Paulo Roberto Belém

Entre os bairros Vivian 
Parque, Parque Calixtópolis 
e o Residencial Copacabana, 
existe um setor esquecido. É 
logo na entrada principal do 
Vale das Laranjeiras que já é 
possível observar o principal 
motivo que caracteriza esse 
esquecimento. O que pode-
se chamar de rua, caminha 
para uma situação em alguns 
dias ou meses, dependendo 
da incidência das chuvas que 
arrastam o cascalho da via 
não pavimentada, pode nem 
existir mais.

É bem esse acesso que o 
construtor Wolney Silva tem 
que percorrer para sair para o 
trabalho. “São dois rallys que 
faço. Um pela manhã e outro 
no final da tarde. Olha que eu 
nem sou piloto”, brincou ele. 
Deixando de lado a brincadei-
ra, o Wolney encara a situação 
como séria e cita que a princi-
pal demanda do bairro é o as-
falto. Segundo ele, a promessa 
é grande. “Dessa vez, prome-
teram para o ano que vem. 
Enquanto isso a gente sofre. 
Desse jeito, ainda está tranqui-
lo. Tem época que fica pior”, 
relatou o construtor.

Quem também defende o 
problema da falta de asfalto 
como a demanda principal do 
bairro é o líder dos morado-
res do setor, mais conhecido 
como Carlinho Laranjeiras. 
Foi ele quem apresentou as 
outras vias do bairro apontan-
do o problema gerado pelas 
vias não pavimentadas. “São 
11 ruas aqui e temos muitas 
que se tornam intransitáveis”, 
apontou, exibindo a rua que 
está mais danificada.

cobrança
O líder disse que já fez inú-

meras reclamações à Prefeitura, 
mas que a resposta que sempre 
recebe é alegação de que o se-
tor é uma invasão. “Dizem que 
ninguém faz nada aqui porque 
ninguém paga imposto. Mas 
aqui, mais de 60% dos terrenos 
são escriturados”, garante. E 
complementa. “A Prefeitura ti-
nha que procurar uma manei-
ra de trazer o asfalto e não de 
complicar ainda mais”, citou.

Fora isso, o representante 
bairrista diz que já está na jus-
tiça um pedido de regulariza-
ção do residencial. “Estamos 
esperando providências desde 
2012”, afirmou ele, mostrando 
a situação de algumas casas que 
a falta de infraestrutura das ruas 
está fazendo com que nem os 
carros possam entrar ou sair das 
garagens. “É um risco”, observa.

água
Descendo um pouco mais 

para o interior do bairro, outra 
moradora reclamava de outra 
situação. “Você já viu a questão 

da falta de asfalto, mas quero 
complementar que aqui não te-
mos água encanada”, disparou 
Valmíria Ribeiro, auxiliar de pro-
dução. A casa em que ela mora 
foi herdada de seu sogro. A pro-
priedade tem 40 anos.

É a função de dona de 
casa de Valmíria que a faz ci-
tar a água potável importante. 
“A gente tem criança peque-
na e a preocupação é grande. 
Não dá para viver só de cister-
na”, desabafou.

Protesto
Foi o fato de estarem can-

sados de esperar uma respos-
ta efetiva que gerasse alguma 
esperança de melhoria da in-
fraestrutura do setor que mo-
tivou uma manifestação por 
parte dos moradores na últi-
ma segunda-feira, 6. Boa parte 
deles utilizou da inauguração 
simbólica do novo “plenário” 
alugado da Câmara Municipal 
para chamar a atenção e atra-
vés de cartazes pediram os ser-

viços de infraestrutura para o 
Vale das Laranjeiras. 

Entre os pedidos, “asfalto” e 
“água potável”. Amilton saudou 
os manifestantes, sugerindo que 
o novo espaço já teve utilidade. 
“Coincidência ou não, vocês 
não teriam nem lugar para ficar 
em pé”, disse o presidente aos 
manifestantes em referência ao 
“antigo” plenário.

João da Luz (PHS) e Luzi-
mar Silva (PMN) deram respos-
ta aos manifestantes. “Fiz vá-

rios requerimentos solicitando 
linha de ônibus, o asfaltamento 
e outros serviços. Não foi falta 
de vontade”, disse o vereador 
que já havia trazido a questão 
no legislativo, sugerindo que o 
prefeito “precisava conhecer” o 
Vale das Laranjeiras.

“Infelizmente não houve 
atendimento que vocês mere-
ciam”, chamou a atenção o ve-
reador que disse que vai cobrar 
do prefeito a atenção ao setor. 
“Vamos chamar a atenção do 

prefeito pela aprovação do orça-
mento para atender o Laranjei-
ras no próximo ano”, finalizou.

Já Luzimar, citou uma sé-
rie de outras demandas que 
precisam ser levadas ao setor. 
“Tantas coisas chegam para 
outros bairros e para o Laran-
jeiras nada”, citou. O vereador 
disse que já solicitou serviços 
no setor, mas que por enquan-
to não foi atendido. “Vamos 
ver essa questão do orçamen-
to”, disse.

Moradores do Vale das Laranjeiras denunciam 
esquecimento e clamam por asfalto e água potável
Cansados de esperar, moradores protestam, mas esbarram na falta de ação da gestão municipal que não apresenta 
previsão para asfaltar o setor: enquanto isso, em dias de chuvas, moradores chegam a ficar ilhados em casa

iNFraEstrutura

Consultada pela reportagem, 
a Procuradoria Geral do Muni-
cípio destacou que a pendência 
imobiliária que existe nas ocupa-
ções do Vale das Laranjeiras não é 
de responsabilidade da esfera mu-
nicipal por se tratar de empreen-
dimento particular. Perguntada 
se essa pendência é fator impedi-
tivo para que o asfalto chegue ao 
setor, a Procuradoria é enfática. 
“Este fato não impede que o mu-
nicípio, numa política pública de 
valorização e de melhoria do bair-

ro, fazer o asfaltamento”, desta-
cou o procurador do Patrimônio 
Imobiliário, Leonardo Pedroso.

Por outro lado, o procura-
dor cita que o problema é a falta 
de verbas e que a pavimentação 
do setor virá de uma progra-
mação que adota como critério 
atender regiões mais adensa-
das. “Tem que se estudar caso a 
caso, rua à rua, bairro por bairro, 
para ver aonde a Prefeitura vai 
atuar”, explicou. Esta análise 
geral, quem faz é a Secretaria de 

Obras, pontuou Pedroso.

resPostas
Sobre a chegada de água 

canalizada ao setor, a gerente 
Saneago em Anápolis, Tânia Va-
leriano, disse que até recebe pe-
didos de ligação de água para o 
Vale das Laranjeiras, mas que o 
fato da não regularização com-
pleta do setor inviabiliza essa 
ação. “A legislação prevê que as 
ligações sejam bancadas pelos 
proprietários e quando se tem 

um custo alto para isso, indivi-
dualmente, para uma ocupação 
regular, o contribuinte desiste”, 
citou. Ela sugere que com um 
maior número de ocupações re-
gulares, isso fique mais fácil.

Com a orientação do pro-
curador do município, a repor-
tagem entrou e contato com a 
Secretaria Municipal de Obras 
para saber se há programação 
para que o setor seja atendido, 
mas até o fechamento desta edi-
ção não recebeu resposta.

Moradores inauguraram o plenário alugado da Câmara com protesto: pedidos de “asfalto” e “água potável”

Além do asfalto, a moradora Valmíria 
Ribeiro pede água potável

Líder do bairro, Carlinhos Laranheiras rebate 
Prefeitura: mais de 60% do bairro paga impostos

Ruas ainda estão boas, relatou o construtor 
Wolney Silva: “Tem época que fica pior”, avisa

O veículo do construtor Wolney Silva: 
necessidade de fazer “dois rallys por dia” “Fiscais do buraco”, define turma de moradores que chegam a ficar ilhados em casa

Irregularidade imobiliária não impede que setor 
receba pavimentação, destaca procurador

Irregularidades não impedem 
melhorias, destaca procurador



11Anápolis, 11 a 17 de novembro de 2017

Referência em Anápolis, casa do ex-prefeito 
Anapolino de Faria desenhada por Oscar Niemeyer 
sedia evento Kazulo de Arte e Arquitetura 

Visite nosso site e confira
mais informações:   

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

VariEdadEs passa-tEMpo

Até 10 de dezembro, Aná-
polis sediará a primeira edição 
da Mostra Kzulo de Arquitetura, 
Design de Interiores e Paisagis-
mo. Iniciativa inédita na cida-
de, o evento conta com mais 
de 50 profissionais que assinam 
os ambientes na histórica casa 
do Doutor Anapolino de Faria 
– peça importante na política e 
no desenvolvimento do muni-
cípio. A casa é o principal atra-
tivo do evento. Seu projeto foi 
um presente de Oscar Neimeyer 
para Anapolino em meados da 
década de 1960 quando, na 
ocasião da construção de Brasí-
lia, se tornaram amigos.

A Mostra tem uma propos-
ta ousada: restaurar o espaço, 
mantendo a originalidade do 
projeto arquitetônico de Nie-
meyer e a concepção da decora-
ção – que conta com acervos do 
designer Sérgio Rodrigues. Além 
disso, os organizadores do even-
to prometem manter as caracte-
rísticas peculiares da casa, como 
os painéis dos artistas Gilda Reis 
Neto e Paulo Werneck.

O arquiteto Paulo Sérgio 
Niemeyer, bisneto de Oscar Nie-
meyer, estará na Mostra repre-
sentando o Instituto Niemeyer e 
Niemeyer Arquitetos Associados 
em um dos ambientes do even-
to. O arquiteto, que trabalhou 
em vários projetos com o bisa-
vô, fez questão de visitar pessoal-
mente as obras e contribuir de 
alguma forma com a Mostra.

O ineditismo do evento 
não para por aí. Além da Mos-
tra, a programação contará com 
diversas ações, eventos cultu-
rais, visitas técnicas para univer-
sitários e vivências dinâmicas e 
interativas com o público. Sob 
o conceito “A história se inicia”, 
a proposta é embarcar em uma 
viagem no tempo e recontar 
algumas das experiências da fa-
mília Faria – que se confundem 
com a história de Anápolis, ex-
plorando suas diversas especifi-

cidades nos ambientes que irão 
compor a Mostra.

Os herdeiros de Anapolino 
de Faria – atuais proprietários da 
casa, estão bastante entusiasma-
dos com a restauração da casa 
onde cresceram. Elas já têm em 
mente alguns projetos para a 
casa, após o término da Mostra. 
A intenção é prestar uma ho-
menagem ao pai que trabalhou 
incessantemente pelo desenvol-
vimento da cidade até o ano de 
sua morte, em 2008. Anapolino 
de Faria foi médico, vereador, 
deputado estadual e prefeito, 
além de ter fundado associações 
e apoiado tantas outras de gran-
de importância para a região.

A Mostra Kzulo é um even-
to idealizado pelas empresárias 
Sheila Marçal, Joseane Pereira, 
Gioconda Farias que percebe-
ram o potencial do município 
e idealizaram o evento. A pro-
dução do evento é de Rafael 
Miranda e as arquitetas Jésssi-
ca Madureira, Natália Crosara, 
Yone Maria Marques e Marisa 
Felix são as responsáveis técni-
cas. O objetivo da Mostra é mo-
vimentar o segmento de arqui-

tetura e decoração de Anápolis 
valorizando os profissionais e 
lojistas da região. A Mostra já 
conta com o apoio de grandes 
marcas nacionais e regionais. A 
Mostra Kzulo espera um públi-
co de aproximadamente 20.000 
pessoas durante os meses de 
evento. A expectativa é receber 
pessoas de Anápolis e cidades 
próximas, incluindo Brasília e 
Goiânia. (da Revista Zelo)

Palavra cruzada

Solução

Memórias emocionais 
e políticas em uma 
aula de Arquitetura

Jogo dos 7 erros

SERViçO
1ª Mostra Kzulo de Arquitetura, 
Design de Interiores e 
Paisagismo de Anápolis
Quando: 08 de novembro à 10 
de dezembro
Onde: Casa de Anapolino Faria 
– Rua Dona Sandita n° 55 St. 
Central, Anápolis-GO
Ingressos vendidos na 
bilheteria da Mostra Kzulo.
Inteira: R$ 32,00
Meia-Entrada: R$ 16,00
Horário: De terça a sexta, das 
16 às 22 horas. Aos sábados, 
domingos e feriados, das 12 às 
22 horas.
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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
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artiGo

A candidatura de extrema-direita 
do deputado Jair Bolsonaro, que apa-
rece nas pesquisas de opinião pública 
como forte nome para disputar um se-
gundo turno das eleições presidenciais 
do ano que vem, seja contra o petista 
Luiz Inácio Lula da Silva, seja contra 
qualquer outro candidato, na ausência 
deste, deve ser pensada no contexto 
do viés totalitário da população bra-
sileira. Para resolver o descalabro da 
corrupção do sistema político e para 
colocar um ponto final na decompo-
sição do sistema de segurança pública, 
problemas complexos e de resolução a 
longo prazo, a população, de maneira 
geral, prefere o caminho mais fácil, e 
ilusório, do autoritarismo.

Segundo o Fórum Brasileiro de Se-
gurança Pública, a sociedade brasilei-
ra, numa escala de zero a dez, atinge 
a altíssima nota de 8,1 no Índice de 
Propensão ao Apoio de Posições Auto-
ritárias. A tendência é mais acentuada 
entre os menos escolarizados, os de 
menor renda, os mais velhos, os par-
dos, aqueles que habitam municípios 
menos populosos e os que vivem no 
Nordeste. Na curva etária, a faixa de 
16 a 24 anos mostra-se mais inclinada 
ao autoritarismo do que as duas subse-
quentes (25 a 34 e 35 a 44 anos).

A mais recente pesquisa Datafo-
lha, divulgada no início de outubro, 
mostra que Luiz Inácio Lula da Silva e 
Jair Bolsonaro disputariam um segun-
do turno, com 35% e 16% das inten-
ções de voto, respectivamente. É inte-
ressante observar que, na ausência de 

Lula, que ainda pode ter sua candida-
tura impugnada pela justiça, Bolsona-
ro poderia crescer justamente naque-
les bolsões de autoritarismo apontados 
pela pesquisa do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, anotados no pa-
rágrafo acima, e, curiosamente, onde 
Lula tem seu melhor desempenho.

O candidato da extrema-direita 
lidera no Norte (25%) e Centro-Oes-
te (23%) e Lula no Nordeste (57%). 

Bolsonaro consegue suas melhores 
intenções de voto nos municípios en-
tre 200 mil e 500 mil habitantes e nos 
acima de 500 mil habitantes (nos dois 
grupos, 21%), enquanto o petista tem 
preferência maior entre os que moram 
em municípios de até 50 mil habitan-
tes (45%). Por idade, Lula lidera em to-
das as faixas, enquanto Bolsonaro tem 
seu melhor desempenho entre jovens 
de 16 a 24 anos (24%).

Além disso, Lula tem maior acei-
tação entre os que estudaram até o 
ensino fundamental (49%) e possuem 
renda familiar de até dois salários míni-
mos (46%), enquanto Bolsonaro lide-
ra em grupos de maior renda familiar 
(29% entre cinco e dez salários míni-
mos e 30% acima de dez salários mí-
nimos) e com nível superior completo 
(21%). Segundo o Índice de Propensão 
ao Apoio de Posições Autoritárias, as 
pessoas mais ricas, que ganham mais 
de dez salários mínimos são aquelas 
que, proporcionalmente, mais rejei-
tam a ideia de ampliação dos direitos 
humanos e civis, como por exemplo, 
da população LGBT, das mulheres e 
dos negros. Nesse caso, o índice atinge 
7,83 numa escala de zero a dez.

Uma pesquisa realizada pelo Fó-
rum Econômico Mundial, que se re-

úne anualmente em Davos, Suíça, 
constatou que, entre os 137 países que 
compõem seu Índice de Competitivi-
dade Global, o Brasil ficou em último 
lugar no quesito “Confiança do pú-
blico nos políticos”, ou seja, a nossa 
percepção de que lidamos com a pior 
classe de políticos do mundo é ver-
dadeira. Quando passou por aqui, no 
começo de outubro, o ex-presidente 
norte-americano, Barack Obama, afir-
mou que a distância entre os cidadãos 
e o poder político é o combustível que 
alimenta o crescimento de movimen-
tos nacionalistas e autoritários, e fez 
referência explícita ao caso do Brasil. 
O quadro que se pinta para o ano que 
vem não é nada alentador...

Luiz Ruffato é escritor e jornalis-
ta. Artigo publicado em El Pais

Luiz 
Ruffato

O viés totalitário do povo brasileiro

A sociedade brasileira atingiu a altíssima 
nota de 8,1 no “Índice de Propensão ao 
Apoio de Posições Autoritárias”


