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Cadê o 
dinheiro do 
esporte?
A falta de gestão 
e a suspensão 
de investimentos 
interromperam programas 
como o Esporte Para 
Todos, que atendia 
a mais de 16 mil 
crianças e jovens, 
e cancelaram o 
Bolsa Atleta que, apesar 
de ser lei, não foi paga 
em 2017, suspendendo 
projetos e sonhos de 
atletas como Victor 
Assis que dependia do 
incentivo. Ele e tantos 
outros vivem a espera 
do investimento que até 
agora não veio. P. 6 e 7

FIM DOS INVESTIMENTOS

ENTREVISTA
vereador (PSDB)

Encerro meu primeiro ano com 
a sensação de dever cumpridoAmérico Ferreira

P. 5

Após pressão e 
protesto, caso destrava 

e anda no Judiciário

Vigias cobram 
criação de Guarda 
Municipal

NA CâMARA CASO EDMAR/ElSON

P. 9 P. 10P. 8

Saneago e Prefeitura 
deixam“donos de 
buracos” na bronca

SERVIçO NãO é FEITO
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BASTIDORES
SAI, MAS FICA 
A saída do PSDB do Governo não 
poderia ser mais “ao estilo tucano”: 
será decidido neste fim de semana 
em encontro de Temer com Geraldo 
Alckmin. A ideia é que a legenda deixe 
de estar no governo, mas siga apoiando 
com seus 46 deputados os projetos 
defendidos por Temer, como por 
exemplo, as reformas.

PREçO 
O ministro Eliseu Padilha, que foi quem 
primeiro comunicou a saída tucana da 
base governista, já mandou seu recado: 
a decisão terá impacto na formação da 
chapa para 2018 e num possível apoio 
a Alckmin em sua candidatura.

NO AR 
Gastos com fretamento de jatinhos 
e com passagens aéreas cresceram 
40% no orçamento do Senado. Entre 
os que mais gastam está a senadora 
goiana Lúcia Vânia (PSB). Ela justifica 
que os registros referem-se a viagens 
para participar de eventos oficiais nos 
municípios.

AuSTERIDADE? 
O Governo de Goiás enviou à Alego 
projeto de lei para aumentar os salários 
de alguns servidores comissionados, 
entre eles, dos gerentes especiais e dos 
chefes de núcleo de Estado. O resultado 
do reajuste é um impacto de R$ 9,15 
milhões na folha.

PlANOS 
Demóstenes Torres (PTB) já faz planos 
para quando se livrar dos processos que 
o tornam, ainda, inelegível: ele quer ser 
candidato a senador. O que emperra os 
sonhos é que seu partido quer indicar 
Hildo do Candango – de Águas Lindas 
– como vice de José Eliton.

DESIDRATAçãO 
Depois de perder legendas para a base 
marconista, agora o DEM de Ronaldo 
Caiado sofre baixas para o PMDB. 
O PRTB goiano fechou com Daniel 
Vilela, pré-candidato peemedebista ao 
Governo.

NuM DEu 
O sonho de Marconi Perillo em assumir 
uma posição no cenário nacional foi 
frustrado pelo grande acordo tucano 
para escolher uma terceira via para 
comandar o PSDB. O nome será de 
Geraldo Alckmin, que é também o pré-
candidato à Presidência do Brasil.

 

Briga política por espaços na 
chapa de 2018 transforma Anápolis 
em cabo de chicote do PTB

A importância de Anápolis no 
cenário econômico e político de 
Goiás já foi comprovada reiteradas 
vezes. Segundo maior PIB do 
Estado, o município é conhecido 
como a cidade que decide eleições 
por seus mais de 260 mil eleitores. 
Mesmo com toda esta projeção, a 
cidade se vê agora em condição 
de ser instrumento de ataque 
e negociação política do grupo 
político liderado pelo deputado 
Jovair Arantes e seu afilhado, o 
prefeito Roberto Naves. 

Isto porque na tentativa de 
pressionar o governador Marconi 
Perillo para valorizar o passe do 
PTB, o prefeito Roberto Naves 
protagonizou nesta semana os 
bastidores políticos. Ao invés 
de aparecer entregando obras 
e lançando projetos, surgiu no 
cenário pressionando o Governo, 
em sintonia com o filho de Jovair, 
o deputado estadual Henrique 
Arantes. Juntos, ambos estariam 

criando dificuldades políticas para 
Perillo e Eliton, um na cidade e 
outro, na Assembleia Legislativa de 
Goiás. 

Estas manobras têm seu ponto 
alto no tema de “municipalização 

da água”: se está tudo bem, a 
água é da Saneago, do contrário, 
vai-se visitar Catalão para ver o 
processo de municipalização. O 
problema desta “negociação” 
política é que o que está em jogo 

são os projetos e os benefícios 
que Anápolis reivindica tanto 
da gestão municipal quanto do 
governo estadual. 

“Mais de 70 cidades já foram 
atendidas, Anápolis distribuiu os 
investimentos em vários projetos 
menores e por isto há um tempo 
maior para o repasse”, anunciou 
José Eliton quando esteve aqui. 
O próprio governador costuma 
dizer que ele é “o representante 
de Anápolis”, não tendo a 
necessidade de porta-voz entre 
ele e a cidade. A frase recorrente 
de Perillo e a justificativa de José 
Eliton deixam nas entrelinhas 
que o Governo está, por sua vez, 
contragolpeando o PTB ao fazer 
jogo duro e não repassar à cidade 
a promessa milionária feita no 

primeiro semestre. E mais uma vez 
quem está na linha de tiro são os 
mais de 360 mil anapolinos que 
estão à espera de que algo da 
gestão Naves aconteça.
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As recorrentes declarações de Roberto Naves, 
prefeito de Anápolis, sobre as posições políticas 
em relação ao Governo de Goiás indicam impas-
se, dúvida, mas mais que isto: negociação política 
com vistas às eleições de 2018. Que haja uma re-
lação conturbada entre diferentes projetos político
-partidário, é compreensível e natural do processo 
de estruturação da política brasileira. No entanto, 
quando estes movimentos são encarados como ter-
mômetros de interesses de grupos e não de um co-
letivo, encontra-se um grande problema.

A direção do PTB – partido de Jovair Arantes, pa-
drinho político de Naves – não esconde sua inten-
ção de pressionar com as armas que tem o gover-
nador Marconi Perillo a fim de se cacifar e garantir 
a melhor posição no Governo e na chapa majoritá-
ria para a eleição de 2018. O grande absurdo é que 
entre estas “armas” está o comando administrati-
vo de Anápolis. A cidade acabou por tornar-se um 
instrumento manobrado aos interesses deste grupo 
político: se são afagados pelo Governo de Goiás, 
colocam Anápolis como aliada de Marconi Perillo 
e José Eliton. Se o caminho é contrário, o prefeito 

anuncia uma sinalização de rompimento e afasta-
mento na relação com o Governo.

O ápice desta dúvida sob forma de manobras 
aconteceu esta semana quando Roberto Naves se 
tornou notícia nas colunas políticas fazendo exa-
tamente isto: usando Anápolis para ir e vir da base 
de Marconi Perillo. Enquanto isto, o que está em 
jogo são interesses que passam longe da coletivi-
dade anapolina. O povo espera por melhorias, por 
obras, pela execução de projetos, pela reconstrução 
– por exemplo – dos feirões no Bairro de Lourdes e 
na Alexandrina que, por sua vez, foram atrelados a 
uma suposta ajuda financeira do Governo de Goi-
ás. Se há uma pendenga, a cidade e seu povo que 
paguem ficando à mingua de ações.

Anápolis não pode ser reféns de amadorismos 
administrativos ou chantagens políticas de qual-
quer sorte. Sua gente já demonstrou sua impor-
tância econômica e política para ser simplesmente 
reduzida a massa de manobra por grupos políticos 
cujos interesses são limitados e pouco se interes-
sam pelo bem estar social. É hora de trabalhar por 
Anápolis.

EDITORIAL

Jean Carlos (PTB) afirma 
que irá lutar para incluir os 
vigilantes municipais já em 
atuação na cidade para 
servirem como integrantes 
da Guarda Municipal. 
“Precisamos fazer alguma 
coisa porque um ano 
já se passou”, disse o 
parlamentar.

Antônio Gomide (PT) pediu o 
auxílio do deputado federal Lucas 
Virgílio para agir pela Segurança 
Pública que, segundo ele, é hoje 
o maior desafio da cidade de 
Anápolis. “Para que em 2018 

tenhamos um ano melhor em 
nossa cidade”, 

disse.

Diante de mais de 50 vigias que se 
manifestavam na Câmara, Amilton 
Filho discursou que “a guarda 
municipal que deve ser implantada 
já está aqui e são vocês”. Arrancou 
aplausos. O aproveitamento 
dos vigias, no entanto, vem 
encontrando empecilhos jurídicos 
para acontecer.

“Guarda Municipal não vai 
ser a solução do problema da 
Segurança. A missão ainda é do 
Estado”, acredita Teles Jr (PMN), 
que defende um aumento na 
cobrança por parte da Câmara 
junto ao Governo de Goiás.

Amilton Filho (SD) propôs 
moção de aplauso para os 
alunos que participaram 
da Olimpíada Municipal do 
Conhecimento. “Sempre 
saudável promover a 
disputa dos jovens da 
nossa cidade em busca do 
conhecimento”, disse.

Amilton Filho (SD) ainda disse que 
“hoje o anapolino tem medo de 
frequentar o Parque Ipiranga por 
medo de ter furtado o seu celular”.

Luiz Lacerda (PT) classifica o programa 
Goiás na Frente, promovido pelo Governo 
de Goiás, como “embromação”. “Apenas 
8% do que foi prometido nas cidades foi 
entregue. Este é o procedimento deste 
governo com a nossa cidade”, criticou.

Lélio Alvarenga (PSC) fez 
uma cobrança efusiva 
sobre os investimentos 
em Segurança Pública 
na cidade, tanto em 
âmbito municipal, mas 
principalmente na gestão 
da área no Governo 
de Goiás. Ele quer que 
o município retome 
investimentos em câmeras 
de vídeo-monitoramento.

O deputado federal Lucas Virgílio 
(SD) visitou a Câmara Municipal 
na manhã segunda-feira (27). 
O parlamentar colocou-se à 
disposição dos vereadores para 
atender a demandas junto ao 
Governo Federal.

Teles Jr (PMN) criticou 
duramente o que considerou 
o uso de Anápolis como 
“palanque político para o 
vice-governador José Eliton”. 
“As obras estão todas 
paradas, nada avança, mas 
eles vêm aqui para fazer 
política”, reclamou.

“Base aliada e prefeito precisam 
se acostumar com a cobrança 
das promessas feitas porque todo 
mundo tem estes compromissos 
guardados no zap, porque 
a população não esquece”, 
disse Luiz Lacerda (PT) sobre a 
reclamação de vereadores da 
base em serem cobrados por 
compromissos de campanha.

Geli Sanches (PT) justificou sua ausência nas 
sessões da semana anterior em decorrência 
de uma visita realizada à Clínica Escola Autista 
em Itaboraí (RJ). A ideia foi conhecer o projeto 
para testar sua aplicabilidade em Anápolis.

Dia a Dia da Câmara 

Arolldo Costa

PODE ISSO? 
Um dos locutores do governo que servem 
como animadores de plateia anunciou 
José Eliton em evento realizado no Sesi 
da Jaiara como “o vice-governador mais 
atuante do Brasil”.

OuTRA óRbITA 
Enquanto os vigias municipais 
manifestavam pela ocupação das 
funções na Guarda Municipal, cujo 
projeto ainda nem foi apresentado, o 
prefeito Roberto Naves cumpria agenda 
política com José Eliton em Anápolis.

lARANjAS 
As revelações sobre Aécio Neves seguem 
surpreendentes. Desta vez a PF descobriu 
que o senador do PSDB usava celulares 
que estavam em nome de um montador 
de andaime e de um agricultor para fazer 
as conversações sobre propina e demais 
negócios ilegais.

NEgOCIAçõES 
O PMDB mira o PP, de Wilder Morais, e o 
PSD, de Vilmar Rocha, para fechar acordo 
com vistas a 2018. A ideia é oferecer 
a ambos os líderes a vaga no Senado 
na chapa encabeçada por Daniel Vilela. 
Sobraria um espaço para a vice.

MANObRA 
Roberto Naves coloca Anápolis em 
compasso de espera ao entrar no jogo 
político de seu partido, o PTB, de pressionar 
o Governo Marconi para conseguir melhores 
espaços na chapa de 2018. Enquanto 
isto, a cidade contempla com a falta de 
investimentos, seja municipal, seja do Estado.

RETAlIAçãO 
Como forma de pressionar o Governo, o 
deputado petebista Henrique Arantes propôs 
emendas em todos os projetos enviados 
pelo Executivo à Alego. É uma forma de 
atrasar as pautas governistas no legislativo.

lá ANDOu 
O projeto que cria a Guarda 
Municipal está feito e foi 
apresentado na Câmara Municipal. 
Mas a de Pontalina. Por lá, o 
prefeito Milton Ricardo participou 
da sessão e defendeu o projeto, 
enquanto em Anápolis, os vigias 
precisam promover manifestação 
para serem aproveitados num 
projeto que é, até agora, só uma 
promessa de campanha. 

DESIguAlDADE 
Pesquisa nacional aponta um 
dado preocupante: metade dos 
brasileiros têm rendimentos abaixo 
do salário mínimo. A realidade é 
causada por conta de trabalhos 
autônomos e pela informalidade. 
A tendência é que este dado 
seja aprofundado com a nova 
legislação trabalhista em vigor.

bOA SORTE 
O IFG realizou eleições para 
diretor-geral e a escolhida foi 
a professora Elza Gabriela 
Godinho Miranda. Ela foi eleita 
com 40,97% do total de votos 
para um mandato de quatro 
anos (2017-2021). 

DEbOChE 
Daniel Vilela (PMDB) criticou o 
evento realizado pelo Governo de 
Goiás, que pagou dívidas de 10 
meses com município na área da 
Saúde, tratando o evento como 
“investimento” nas cidades. “O 
governo do Estado debocha da 
cara dos goianos por realizar 
solenidade para pagar dívidas 
acumuladas durante quase 1 
ano na área da saúde com os 
municípios goianos e transformar 
a quitação em festa”, disse. 

Elinner Rosa (PMDB) usou 
o pequeno expediente para 
agradecer aos doadores de 
sangue que, segundo ela, fazem 
com que não falte sangue no 
banco da cidade. A vereadora 
é proprietária da unidade na 
cidade.

O projeto de Leandro Ribeiro (PTB), que 
permitia o fechamento de ruas por moradores, 
foi travado no legislativo por conta de um 
processo judicial que está em curso no Forum. 
Por enquanto, o projeto fica engavetado no 
aguardo de um despacho na Justiça.

Antônio Gomide afirmou que o prefeito 
Roberto Naves teve grande oportunidade 
de dizer “umas boas” para José Eliton. 
“Podia ter dito que não adianta ampliar 
um programa que nem o primeiro ele 
soltou o dinheiro. O que José Eliton 
fez foi uma afronta ao executivo 
municipal. Naves perdeu 
a chance até para 
marcar uma 
posição política”, 
resumiu.
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Felipe Homsi

Sondado ao longo da Série 
B por equipes como Palmeiras, 
São Paulo e Flamengo, Carlos 
Eduardo é a grande joia do 
Goiás para esta janela de trans-
ferências do fim de ano. O pró-
prio clube, que batia na tecla de 
que esperaria o fim da compe-
tição para avaliar a fundo uma 
possível negociação, já se mos-
tra aberto a propostas. A direto-
ria aposta que o interesse sobre 
o atacante de 21 anos vai voltar 
a esquentar em dezembro.

Apesar de ter entrado no 
radar dos clubes paulistas e do 
Fla, Carlos Eduardo teve ofertas 
concretas apenas de mercados 
menos expressivos da Europa. 
Em outubro, o Ludogorets, da 
Bulgária, ofereceu cerca de 4,5 

milhões de euros (R$ 17,2 mi-
lhões). O Goiás, contudo, não 
ficou tão seduzido e optou por 
não bater o martelo.

“Sabemos da qualidade do 
Carlos. Hoje ele é um atleta 
que tem sido a estrela do nos-
so time. Por conta disso, de 
fato temos recebido uma série 
de contatos. Propostas oficiais 
foram poucas. Preferimos espe-
rar. A janela abre em janeiro e 
fomos informados de que coi-
sas mais concretas aparecerão 
a partir do início de dezembro. 
A partir disso, vamos discutir” 
– revelou o presidente Marcelo 
Almeida.

O Goiás acredita que pode 
negociar Carlos Eduardo para 
um futebol mais competitivo. 
Esse plano vai ao encontro do 
que pensa Cristian Manica, 

empresário de Carlos. O agente 
também prefere que, se não for 
para ficar no Brasil, o atacante 
se transfira para um país em 
que possa se adaptar com mais 
facilidade do que na Bulgária.

“Vamos avaliar o cenário 
agora no fim de ano. Não é 
que a proposta que chegou não 
agradou a nós ou ao Goiás, mas 
talvez não seja interessante 
para o Carlos no momento ir 
para um local em que o choque 
de cultura será muito grande” – 
argumentou o empresário.

Segundo Manica, as con-
versas com clubes brasileiros 
esfriaram. No entanto, não 
estão descartadas. Carlos foi o 
artilheiro do Goiás na Série B 
com nove gols. Ele tem contra-
to com o Alviverde até o fim de 
2020.

O Vila Nova enfrenta con-
corrência pelo meia Alan Mi-
neiro. Apesar da vontade de-
monstrada por clube e jogador 
para renovar o contrato que se 
encerrou com o fim da Série B, 
o futuro do atleta de 30 anos, 
que disputou 35 dos 38 jogos 
do Tigrão no Campeonato Bra-
sileiro, segue indefinido.

Um representante do Vila 
estará em São Paulo para nego-
ciar com o Corinthians, clube 
com o qual Alan Mineiro tem 

contrato até o fim de 2018. O 
time paulista não tem interesse 
em contar com o jogador. Sen-
do assim, o Corinthians ouvirá 
propostas de outras equipes.

Uma delas é o Fortaleza, 
que será comandado por Ro-
gério Ceni no ano que vem. O 
time cearense procurou Alan 
Mineiro ainda durante a dis-
puta da Série B. A negociação 
entre o meia e o Tricolor estaria 
bem encaminhada, porém, a 
prioridade até o fim da semana 

ainda é do Vila Nova.
Alan Mineiro marcou 11 

gols com a camisa colorada 
e se destacou também pelas 
assistências e por ter deixa-
do os companheiros em boa 
condição de finalizar durante 
o Campeonato Brasileiro. As-
sim como o restante do time, 
o jogador perdeu rendimen-
to na reta final e chegou a ser 
vaiado. Após a partida contra o 
Londrina, no entanto, ele teve 
o nome gritado pela torcida.

Felipe Homsi

A Associação de Basquete 
de Anápolis (ABA) irá enfrentar 
o Instituto de Educação Avança-
da (IEA), pelo terceiro jogo da fi-
nal do Campeonato Goiano de 
Basquete Adulto. A partida será 
realizada neste domingo (3), às 
11 horas, no Ginásio Carlos de 
Pina, em Anápolis.

O primeiro jogo da final foi 
tambem no Ginásio Carlos de 
Pina, no sábado (25). O time de 
Anápolis venceu a partida por 
96 a 65. No domingo (26), pelo 
segundo jogo da final contra o 
IEA, o ABA perdeu por 75 a 62.

Com este resultado, a de-
cisão do Campeonato Goiano 
de Basquete ficou para o tercei-
ro jogo. “O que for de errado a 
gente vai corrigir”, afirmou o 
técnico Moisés Silva sobre a pre-

paração para o confronto que 
será feita ao longo da semana.

O técnico informou que an-
tes da partida serão recolhidas 
roupas para famílias carentes na 
cidade, uma campanha de natal 
realizada pela ABA. Os torcedo-
res poderão entregar os produ-
tos na entrada do Ginásio.

Além do título no Goiano, 
a ABA ainda busca participar 
da Liga Ouro 2018, a divisão 
de acesso para o Novo Basquete 
Brasil (NBB), a elite do basquete 
nacional. A equipe de Anápolis 
está em busca de patrocínio para 
conseguir arcar com os custos da 
Liga Ouro.

Ex-presidente do Goiás, 
Sérgio Rassi, que renunciou ao 
cargo em agosto, optou em seus 
anos de gestão à frente do clube 
por dividir a tomada das prin-
cipais decisões com seus pares. 
Marcelo Almeida, que era um 
dos vices e será presidente nos 
próximos três anos, adota a 
mesma linha. Segundo ele, não 
há problemas, e sim benefícios 
em compartilhar, por exemplo, 
as possíveis contratações para o 
elenco no ano que vem.

Na última terça, Marcelo 
Almeida apresentou o ex-vo-
lante Túlio Lustosa como novo 
gestor de futebol. Além dele, 
Harlei Menezes retorna, desta 
vez como assessor da presidên-
cia. Túlio ficará mais ligado às 
contratações, no entanto, todos 

os membros da cúpula esmeral-
dina e também o técnico Hélio 
dos Anjos vão participar destas 
decisões. Isso, segundo Marcelo 
Almeida, minimiza a pressão 
e a responsabilidade em cima 
apenas de uma pessoa.

“O futebol cobra muito. 
Em cima dessa cobrança ex-
cessiva, acho que as responsa-
bilidades devem ser compar-
tilhadas. O Túlio, ocupando 
a função de gestor de futebol, 
em tese terá a função de ir 
atrás de jogadores e contra-
tar. Porém, discutimos muito 
porque essa é uma função que 
pode proporcionar uma res-
ponsabilidade muito grande 
nas costas de uma pessoa só. 
Em cima desse pensamento, 
digo que contratações serão 

discutidas e compartilhadas” – 
comentou o presidente.

CrítiCas
“Isso foi muito criticado 

no passado, quando as con-
trata-ções eram feitas por um 
grupo de pessoas. Discordo 
que essa discussão seja desne-
cessária, errada e equivocada. 
Isso é benéfico, sim. Quando se 
discute um nome com mais de 
uma pessoa, a gente tem mais 
chances de saber se “A” ou “B” 
tem um defeito ou outro. Isso 
deve ser compartilhado”, Mar-
celo Almeida.

Segundo o presidente do 
Goiás, o clube ficou muito 
grande e não é possível que 
apenas uma pessoa tome à 
frente das principais decisões. 

Neste aspecto, principalmente, 
ele conta com Harlei, que foi 
goleiro do clube por 15 anos e 
teve duas passagens como dire-
tor de futebol.

“O Goiás se tornou uma 
estrutura muito grande, que 
necessita de uma pessoa muito 
tempo presente. Isso tem sido 
para mim uma tarefa extrema-
mente árdua. Toma-se muito 
tempo e é uma tarefa de altís-
sima responsabilidade. Diante 
disso, fiz a opção de trazer o 
Harlei para que ele possa me au-
xiliar no funcionamento diário 
do clube. O Goiás está grande 
demais. Por isso, é necessária a 
presença constante de diversas 
outras pessoas. O Harlei é uma 
pessoa amiga, responsável e de 
minha confiança”, encerrou.

ESPORTE

Vila Nova enfrenta concorrência para 
garantir permanência de Alan Mineiro

Associação de Basquete de Anápolis e IEA 
se enfrentam pelo último jogo da final

Presidente quer gestão compartilhada no Verdão
Carlos Eduardo pode ser a chance do Goiás em fazer dinheiro em um ano que o futebol ficou devendo

Presidente para os próximos três anos, Marcelo Almeida 
anuncia auxiliares para o Goiás no ano que vem 

ENTREVISTA

A Voz de Anápolis – Qual a 
avaliação que o senhor faz 
do trabalho da Câmara, do 
conjunto dos vereadores, 
nessa legislatura que o 
senhor protagoniza como 
estreante?

Américo Ferreira – Eu faço 
uma avaliação positiva. A gente 
vê que realmente os vereadores têm 
comprometimento com o manda-
to, de dar uma resposta positiva 
ao seu eleitor. Então eu vejo uma 
Câmara realmente positiva. Cada 
um na sua responsabilidade e 
preocupado em dar essa resposta 
para a comunidade.

AVA – Após quatro tenta-
tivas pessoais de eleição, 
o senhor considera que 
a Câmara é aquilo que 
o senhor imaginava na 
prática?

AF – Sinceramente, eu não vi 
muita diferença. Eu penso que pelo 
fato de eu ter sido eleito somen-
te na quarta disputa, eu já me 
considerava um vereador sem ter 
um mandato. A gente já atendia 
demandas sem a força do manda-
to. Então para mim está bacana. 
Eu vejo que te dá mais condições 
de trabalho, abre mais portas. Eu 
vi esse primeiro ano como uma 
adaptação, reforçando aquele 
projeto de onde a gente veio. Meu 
primeiro ano foi bem positivo.

AVA – O que o senhor não 
conseguia fazer sem man-
dato e que agora o senhor 
tem a condição de fazer 
ou fez?

AF – A gente veio com um tra-
balho mais social. Desde a minha 
primeira candidatura em 2004, a 
gente tinha um trabalho na área 
de saúde. Eu gostaria muito de ter 
a condição, às vezes, de ampliar 
esse projeto nosso e por falta de 
recurso a gente via que não era 
possível. A gente queria fazer, mas 
não tinha essa condição de fazer. 
Hoje, eu vejo que realmente esse 
mandato está dando essa condição 
de estar fazendo aquilo que a gente 
gostaria naquele momento sem 
mandato.

AVA – O berço do vereador 
Américo é a Vila Jaiara?

AF – É sim, a Vila Jaiara.

AVA – Você se considera um 
vereador bairrista?

AF – Sem dúvida. A gente 
obteve naquela região quase 1.110 
dos 1.545 votos que tive para me 
eleger. Ali está o meu eleitorado.

AVA – O senhor fez uma 
audiência pública nessa 
semana na Vila Jaiara. 
Qual foi o objetivo e o que 
saiu de resultado desse en-
contro com a comunidade 
daquela região?

AF – Discutimos trânsito e 
segurança pública. Em relação a 
trânsito, já temos um projeto quase 
pronto. Na segurança, debatemos 
com várias pessoas conhecedoras 
o problema. No mais, a CMTT só 
não deu aval para esse projeto por-
que ele ainda não foi finalizado.

AVA – Qual é a principal 
demanda desse projeto no 
trânsito?

AF – A demanda maior ali 
é na rua Ipameri. A via é estreita 
e ali foi ventilada a possibilidade 
de mão única, mas me parece 
que os comerciantes não são de 
acordo. Acham que vai prejudicar 
o seu comércio, que vai cair o 
seu comércio. Então, me parece 
que nesse projeto eles vão estar 
buscando alternativa de permitir 
estacionamento somente de um 
lado desta via. O que eu acredito 
que vai ajudar muito. 

AVA – A gente entende 
que Anápolis tem outras 
demandas no trânsito. O 
senhor pretende avançar 
nessa frente de apresen-
tar outros projetos para a 
cidade ou o senhor enten-
de que somente a questão 
daquela rua é prioritária? 

AF – Naquela oportunidade, a 
gente discutiu o trânsito da Jaiara. 
A cidade toda precisa de alterna-
tivas. Agora, a gente não discutiu 
somente a Rua Ipameri. Discu-
timos a João Pinheiro, a Alberto 
Torres, a Marechal Gouveia, o 
cruzamento da Avenida Fernando 
Costa com a Carlinhos José Ribei-
ro, inclusive nessa última a ideia é 
colocar um sinaleiro forte. 

AVA – Você acredita 
que o executivo 
está dando aten-
ção àquela re-
gião? O Parque 
da Jaiara que 
a comunidade 
vislumbrava 
a inaugura-
ção ainda 
este ano, 
vai sair? 
Como está 
essa rela-

ção? Você ouve críticas de 
moradores de lá?

AF – No início do mandato, 
a gente foi bem questionado. A 
gente é morador dali há mais de 
40 anos. Então a gente conhece 
bem o problema ali. Naquela Fer-
nando Costa, quando em dias de 
chuva forte, até container é carre-
gado pela enxurrada. Na segunda 
semana de mandato, o prefeito 
Roberto Naves nos convidou para 
uma conversa e a gente quando 
foi discutir a Jaiara, fomos dis-
cutir o parque. A gente disse a ele 
que o principal questionamento 
era o parque e chegamos ao acor-
do de que não adiantava terminar 
o parque sem fazer o trabalho da 
captação de água da Fernando 
Costa. Naquele momento, ele 
disse que iria buscar meios para 
que isso fosse feito e a gente vê 
que está tendo andamento agora. 
A proposta era concluir ainda este 
ano, mas em conversa com os 
comerciantes, observando que as 
obras chegaram na rotatória do 
posto de combustíveis próximo ao 
28º Batalhão da PM, concluímos 
que dali para cima o comércio 
é mais forte. Os comerciantes 
têm a preocupação que as 
obras possam trazer 
prejuízo para a época 
do natal. Eu levei 
essa reclamação 
até o prefeito e 
ele entendeu que 
realmente pode 
ser atendido esse 
pedido deles de 
estar parando a 
obra e retorná-la 
depois do natal. 

 

AVA – Isso vai adiar ainda 
mais a entrega do parque?

AF – Pode adiar um pouco 
mais porque o parque só vai ser 
mexido depois do término daquela 
obra de galerias de captação.

AVA – Qual a sua relação 
com o executivo, tirando 
essa pauta específica? 

AF – Eu não tenho dificuldade 
com o prefeito até porque eu dispu-
tei duas eleições pelo PTB (2008 
e 2012). Em um desses períodos 
o Roberto foi o nosso presidente 

municipal da legenda. A gente tem 
uma boa amizade. Às vezes, não 
nos atende melhor porque a gente 
sabe que a Prefeitura continua 
com dificuldade. Não é só a nossa. 
São todas as prefeituras. Todos os 
municípios, hoje, estão com difi-
culdade. Na medida do possível, 
tem atendido nossas reivindica-
ções. Não posso reclamar porque 
100% é impossível.

AVA - Qual a avaliação 
que o senhor faz da gestão 
Roberto Naves?  

AF – Sinceramente, ainda não 
dá para fazer uma avaliação no 
contexto geral. A gente entende que 
ele pegou a prefeitura em uma si-
tuação difícil. Na saúde, na coleta 
do lixo. São vários os problemas. 
Ele está retomando obras para-
das, inclusive você vê os viadutos 
aí, um já foi terminado, outro 
está quase pronto. Várias outras 
construções que estavam paradas, 
ele está retomando. Começou 
aquela construção lá da pediatria 
24 horas que eu acho que vai ser 
importante, que vem de encontro 
à vontade do povo. Porque a gente 
sabe quando se fala em pediatria, 
dependendo do dia e da hora, nem 
no particular a gente encontra.

AVA – Na sua opinião, vai 
ter uma época do man-
dato do prefeito que as 
coisas vão acontecer? Você 
estipula um prazo pessoal 
para que isso aconteça 
do jeito que a população 
espera?

AF – Esse primeiro ano foi 
de adaptação. Avaliando essa 

questão de adaptação, acre-
dito que ele foi bem. A 

esperança é que o 
próximo ano 

seja melhor. Acredito que ele será 
melhor do que foi nesse ano.

AVA – A sua vereança é 
pelo PSDB, mesmo partido 
do governador. A grande 
reclamação na cidade é 
sobre a atenção do gover-
no do estado com a cidade, 
considerando, principal-
mente, as obras não entre-
gues. O que acontece? 

AF – É claro que poderia estar 
melhor. Não tenha dúvida disso. 
Se por um lado tem obras paradas, 
a gente não pode deixar de men-
cionar tantos projetos que foram 
concretizados em nossa cidade via 
governo. Hoje (terça-feira, 28) eles 
estão aqui discutindo projetos com 
o terceiro setor. Outra forma que 
avalio é que a gente vê aí vários 
estados que não estão conseguindo 
pagar a sua folha de pagamento, 
enquanto o governador está levan-
do recursos para as prefeituras. Eu 
faço uma avaliação positiva do 
governador.

AVA – Qual o balanço desse 
seu primeiro ano de man-
dato?

AF – Estou encerrando 
primeiro ano de mandato com o 
sentimento de dever cumprido. 
Foquei muito em estar organi-
zando o nosso grupo, trazendo 
uma tranquilidade para quem 
esteve com a gente na campanha. 
Reforçamos o nosso projeto social, 
uma ONG na verdade, a Casa de 
Apoio e Assistência Social Santa 
Luzia. Esse é um projeto voltado 
para a saúde, que vínhamos 
fazendo já há algum tempo, de 
encaminhamento de pessoas 
para um atendimento melhor 
em saúde. É uma consulta, é um 
exame, é uma cirurgia, é levar 
para Goiânia, é uma cadeira de 
rodas. Estruturamos esse projeto. 
A gente conseguiu documentar 
essa ONG, inclusive conseguin-
do o Cneas o que vai permitir 
que a gente faça o convênio 
com o município para a gente 
poder atender ali pelo SUS. 
Tudo isso com recursos 
próprios. Nós não temos 
parceiros e nem ajuda 
governamental. Vislum-
bramos esse convênio com 
o município. Eu não estou 

à frente diretamente pela 
questão do mandato, 

mas temos dado 
esse suporte.

ENTREVISTA Américo Ferreira, vereador (PSDB)

“Esse ano foi de adaptação do prefeito: 
espero que o ano que vem seja melhor”

Eleito pela primeira vez após quatro tentativas 
consecutivas, o vereador Américo Ferreira 
(PSDB), diz que mesmo antes de ser eleito, 
já desempenhava o papel de vereador “sem 
mandato” pelas causas sociais na área da 
saúde, principalmente na região da Vila Jaiara, 
da qual admite ter compromisso eleitoral. 
Com isso, ele comenta sobre os seus projetos 
para a região e responde sobre o atraso da 
entrega do Parque da Jaiara. O vereador 
também avalia o trabalho da Câmara, 
comenta sobre a sua relação com o executivo 
avaliando a gestão Roberto Naves e ainda faz 
considerações sobre a postura do governador 
Marconi Perillo com a cidade de Anápolis, ele 
que é o maior líder estadual de seu partido.

Paulo Roberto Belém e Felipe Homsi 

O Parque da 
Jaiara só vai ser 
mexido depois do 
término daquela 
obra de galerias 
de captação”

Eu já me 
considerava 
um vereador. A 
gente já atendia 
demandas sem 
mandato”

Quando se fala 
em pediatria, 
dependendo do 
dia e da hora, nem 
no particular a 
gente encontra”

Querendo apagar 
o ano de 2017, 
Goiás tenta lucrar 
com mercado 

Destaque do Vila Nova, Alan Mineiro pertence ao Corinthians, que não tem interesse no jogador

ABA busca seu segundo título no Goiano de Basquete

Veja como ficaram os grupos da Copa do Mundo
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Desmanche do “Esporte Para Todos” e calote na Lei 
do Bolsa Atleta revelam o abandono do Esporte

ESPECIAl FIM DE uM SONhO?

Há exatos 11 meses, desde quando 
assumiu a gestão Roberto Naves, 
cerca de 15 mil jovens estão 
desassistidos na inclusão esportiva 
e atletas de destaque estão sem 
receber a bolsa garantida pela Lei 
3601/2011, dedicada para que 
houvesse o fortalecimento do 
esporte na cidade

Paulo Roberto Belém

Um ano para ser esqueci-
do. É essa frase objetiva que é 
considerada por agentes ligados 
ao Esporte quando se questio-
na qual o balanço que se pode 
fazer de 2017 considerando o 
incentivo do executivo ao se-
tor em Anápolis. A nova gestão 
municipal – sob comando de 
Roberto Naves – assumiu, trou-
xe a expectativa de novas ideias, 
mas nenhuma delas foi aplicada 
ao Esporte. 

Ao invés de fortalecer a 
área, o cenário que os esportis-
tas da cidade estão vivendo é 
o desmanche de ações específi-
cas, praticadas até 2016, e que 
tinham o objetivo de fortalecer 
o esporte municipal, da inicia-
ção ao incentivo dos expoentes, 
ou seja, os atletas competitivos. 
Este desmanche acontece há 
exatos 11 meses.

O fim melancólico do pro-
grama de iniciação esportiva e 
com forte apelo social começou 
discretamente. O Esporte Para 
Todos sofreu uma mudança de 
nome para, logo depois, ser dei-
xado à mingua. Quem lembra 
saudoso do “Esporte para To-
dos”, criado em 2011 e desen-
volvido até 2016, é o presidente 
da Federação Goiana de Judô, 
Josmar Amaral. Desassistido em 
relação à manutenção do con-
vênio que a entidade tinha com 
a Prefeitura até o ano passado e 
que permitia que 550 crianças e 

jovens praticassem judô simul-
taneamente, ele diz viver na 
expectativa do retorno de um 
novo convênio. “Até o momen-
to, nada”, citou.

Prejuízo
Amaral também falou da 

quantidade de crianças e jovens 
que era atendida pelo programa 
em todas as modalidades que 
integravam o projeto. “Em Aná-
polis, eram 15 mil garotos. Antes, 
eles estavam monitorados, gas-
tando energia, agora essas crian-
ças estão na rua, sem qualquer 
atividade. É um prejuízo”, define. 

Ele cita os conceitos que 
estão sendo deixados de ser en-
sinados a esses jovens em sua 
modalidade específica. “O judô 
preza muito pela educação, por 
uma filosofia de vida. O judô 
melhora a conduta de quem 
pratica”, defende. E comple-
menta. “Esse trabalho social, de 
se levar o esporte para os bair-
ros, é muito bom para a socieda-
de. Isso está faltando”, concluiu.

interruPção
Quem também falou des-

se prejuízo, foi o presidente 
da Associação de Basquete de 
Anápolis, o professor Moisés 
da Silva. Para ele, em 2017, não 
houve o chamado “esporte de 
inclusão”. “Pode-se fazer muito 
mais”, chamou a atenção. Pelo 
basquete, cerca de 350 jovens 
deixaram de ser assistidos nes-
te ano e o professor é bem ob-

jetivo quando questionado se 
conseguiu, mesmo sem o apoio 
municipal, manter alunos trei-
nando gratuitamente. “Não 
tem como. Quem é que banca 
o professor? O professor precisa 
ser pago, o professor também e 
gente”, considera.

É justamente no basquete 
que o jovem David Alves é pre-
judicado pela interrupção do 
programa. Aos 14 anos e um 
com uma estatura de exatos 
1,87 m, ele ainda vive a espe-
ra do retorno da oportunidade 
de poder praticar a modalida-
de gratuitamente com o apoio 
das escolinhas. “Ainda gosto 
do esporte e tenho esperança 
de voltar”, disse ele ao lado da 
mãe, a diarista Lúcia Alves, que 
também lamenta a extinção do 
programa. “Quando ele estava 
no basquete, era uma segurança 
para mim porque evitava que 
ele ficasse na rua. Hoje sou só 
preocupação quando não estou 
em casa”, lamentou.

Praticantes de Atletismo, os 
atletas da equipe HJ/Shorikan/
Gomide, Kevin Cesar e Victor 
Assis iniciaram a prática do es-
porte ainda nos tempos de colé-
gio. Hoje, ambos têm experiên-
cia na modalidade e acumulam 
competições e medalhas. Nessa 
condição, os dois tem um pen-
samento comum: ter possibili-
dade de manter o ritmo de trei-
namentos e competições.

Especialista em provas de 
velocidade, o mais experiente, 
Kevin, enxergava 2017 como o 
ano que seria possível ter chan-
ces de conquistar a remuneração 
da Bolsa Atleta. “Nesse ano, eu 
seria facilmente contemplado 
por conta da minha pontuação, 
mas não houve nem inscrição”, 
disse. Atualmente, é o trabalho 
de pintor e a remuneração da 
bolsa estadual que garantem a 
permanência dele no esporte. 
“Com a bolsa do município, 
facilitaria mais, porque quando 
ela era paga (a bolsa) não tinha 
atraso, diferente da do estado”, 
contou, complementando que 
para ele esporte não é brincadei-
ra. “É um trabalho”, define.

sem aPoio
Aos 18 nos, o interesse de 

Victor é pelas provas de distân-
cia. “Eu corro pelas provas de 
1.500 e de 5 mil metros”, cita. 
Diferente de Kevin, ele não tem 
nenhum apoio financeiro e cri-
tica o não cumprimento da lei. 
“Como a gente não tem ajuda, 
o gasto só do bolso fica compli-
cado. Geralmente, têm pessoas 
que param com o esporte por-
que não tem esse incentivo da 
bolsa. Fica difícil competir em 
alto nível assim”, observa.

Quem também tem espe-
rança em ver a lei do Bolsa Atle-
ta sendo cumprida é o atleta do 
basquete Igor Lins, de 15 anos. 
Para ele, não é sempre que o 
pai ou mãe consegue manter a 
vida esportiva do filho. “A gente 
quer evoluir em todos os aspec-
tos dentro do esporte. Quer ter 
equipamentos bons, condições 
de manter a atividade esportiva 
e essa remuneração poderia pro-
porcionar. É um prejuízo para 
o esporte ela não estar sendo 
paga”, concluiu. 

“Antecipada e irrespon-
sável”. Assim foi classificada a 
repercussão sobre o procedi-
mento técnico de prestação de 
contas do programa “Segundo 
Tempo”, pelos gestores do Es-
porte na cidade, responsáveis 
pela assinatura de um con-
vênio com o Ministério dos 
Esportes. À frente da gestão 
de diversos programas, Iransé 
Oliveira – que é servidor de car-
reira da Secretaria de Esportes 
– e Ademir Marinho, secretário 
municipal nos anos em que a 
parceria foi estabelecida, deram 
a sua versão sobre o assunto.

Tudo porque, recente-
mente, a gestão Roberto Na-
ves divulgou à imprensa um 
boleto alegando que a Prefei-
tura teria que pagar um valor 
de R$ 2,4 milhões por conta 
de supostas falhas na com-
provação de pagamentos dos 
professores e monitores que 
prestaram serviço através do 
convênio na cidade.

Segundo o ex-secretário 
de Esportes, Ademir Marinho, 
esse questionamento é normal 
para qualquer prestação de 
contas de qualquer convênio 
celebrado entre o Ministério 
de Esportes com um muni-
cípio. Ainda mais, de acordo 
com ele, quando a primeira 
análise da prestação das con-
tas deste convênio se deu de 
forma tardia pelos técnicos do 
Governo Federal. 

Ademir explica que o pri-
meiro questionamento veio 
em junho de 2017 para um 
convênio que foi encerrado 
em 2013. “O questionamento 
é normal. Em hora nenhuma, 
eles impuseram cobrança, mas 
sim, a resposta de questiona-
mentos. É uma questão técni-
ca de explicação e prestação de 
contas. Ou seja: de organiza-
ção”, explicou.

reCibo
Quem dá mais detalhes 

acerca do que seria este sa-
neamento de dúvidas é Iransé 
Oliveira, servidor de carreira 
licenciado da Secretaria de Es-
portes. À época, em 2012, ele 
era o responsável pela gestão 
do convênio. “Na provocação 
do Ministério de junho pas-
sado, os técnicos solicitaram 
a comprovação de itens, a 

exemplo do que dá transpa-
rência do montante investido 
com os professores e os moni-
tores do programa à época”, 
explica. 

“Como o valor pago com 
estes servidores foi justificado 
com um documento de re-
torno bancário do Banco do 
Brasil, que indicava o valor 
global pago com essa despesa, 
o Ministério pediu que fosse 
retornado outro tipo de docu-
mentação que comprovasse 
individualmente esses paga-
mentos”, completa.

Na prática, o Ministério 
do Esporte quis que fosse en-
viada uma espécie de “recibo” 
em que constasse, individual-
mente, o valor que foi pago 
para cada professor ou moni-
tor que recebeu pelo serviço 
prestado ao programa através 
do convênio. 

Iransé garante que esses 
documentos já foram encami-
nhados na data limite estipu-
lada pelo Ministério, dia 6 de 

novembro. “Agora, eles vão 
analisar essa nova documenta-
ção. Está em trâmite”. 

modo
Os gestores criticaram o 

modo em que essa prestação 
de contas específica foi reali-
zada. “Para você ter ideia, são 
quatro técnicos que analisam 
as prestações de contas de to-
dos os convênios do país in-
teiro”, simplifica Ademir. Para 
Iransé, essa prestação de contas 
deveria ser em períodos meno-
res e não ao fim do convênio. 

“Se a necessidade de de-
monstrar com outro tipo de 
documento a comprovação 
dos pagamentos dos servidores 
fosse sinalizada lá nos primei-
ros seis meses do convênio, é 
claro que teríamos nos adequa-
do da forma que eles enten-
dessem mais válida”, afirmou. 
Segundo Iransé, essa metodo-
logia de prestação de contas 
já não é a aplicada atualmente 
por conta dessa deficiência.

O absurdo do uso polí-
tico da prestação de contas é 
tamanho que a emissão do 
boleto é uma praxe e sua va-
lidade depende do retorno 
com as respostas aos questio-
namentos. Iransé define com 
clareza como é o procedimen-
to: “O boleto é encaminhado 
junto com o pedido de com-
provação da informação. Se a 
comprovação não for feita, o 
boleto vale. Agora, como fo-
ram prestadas as informações 
solicitadas, ele se torna nulo 
porque a questão vai ser rea-
valiada”, simplificou.

Falando propriamente 

do programa “Segundo Tem-
po” em Anápolis, os gestores 
o classificaram como referên-
cia enquanto foi executado. 
Iransé disse que em Anápolis 
foi possível, inclusive, alongar 
em mais cinco meses o prazo 
de vigência do programa na 
cidade. “Com a quantidade 
de recursos que vieram à épo-
ca, o exigido pelo Ministério 
era que ele durasse 14 meses. 
Com a nossa metodologia, 
conseguimos desenvolvê-lo 
em 19 meses e ao, final, ainda 
foi devolvido para o Governo 
Federal, R$ 254 mil. Ou seja, 
sobrou esse valor”, salientou.

Já o ex-secretário falou 
da referência prática do pro-
grama em Anápolis. “Quan-
tas fiscalizações técnicas do 
Ministério vieram aqui em 
Anápolis e elogiaram a exe-
cução do Segundo Tempo na 
cidade? Muitas!”, lembrou. 
Segundo os gestores, quando 
em execução, eram 48 nú-
cleos com quase 5 mil jovens 
atendidos. “Nosso método foi 
levado para outras cidades do 
Brasil por conta da eficiência 
que teve. É isso tem que ser 
divulgado. Isso vale mais que 
divulgar uma rotina adminis-
trativa”, finalizou Ademir.

As últimas informações do 
Executivo a respeito do retor-
no destas duas ações específicas 
eram de que elas estariam sendo 
reformuladas. Sobre os convê-
nios para a iniciação esportiva, 
eles passariam a atender ao novo 
marco regulatório, mas ainda 
não houve posicionamento do 
gabinete municipal sobre de que 
forma e quando será efetivado. 

Segundo a diretora de uma 
escola conveniada na modali-
dade futsal através do extinto 
“Esporte para Todos”, se vier al-
gum tipo de convênio, virá de 
forma inviável. “Ouvi dizer que 
a ideia é custear com R$ 50 men-
sais cada aluno atendido, sendo 
que as despesas com professores 
e aluguel de espaço deverá ficar 
com as instituições”, especula. 
O fundador dessa escola, Adail 
Pontes, acredita que dessa ma-
neira as receitas ficarão menores 
que as despesas com a manuten-
ção das escolinhas. “Se não for 
viável, vou pensar se compensa 

manter algum convênio com a 
Prefeitura”, sugere.

Sobre o cumprimento da 
Lei, o Secretário de Esportes, Ger-
son Santana, se posicionou sobre 
o assunto argumentando o cará-
ter autorizativo da legislação. “A 
gestão pode trabalhar de acordo 

com a sua disponibilidade finan-
ceira”, explicou, complementan-
do que a intenção do gestor (pre-
feito) ter começado o processo de 
estudo para alcançar o objetivo 
de atingir mais pessoas também 
justifica o não pagamento em 
2017.

Se por um lado a iniciação 
esportiva está prejudicada, os 
atletas anapolinos mais com-
petitivos também lamentam 
o não incentivo ao esporte em 
2017 através do não pagamen-
to das bolsas remuneradas que 
eram concedidas através do Bol-
sa Atleta. O que piora o cenário 
é que o incentivo a esse grupo 
de atletas não poderia ter sido 

interrompido, pois se trata de 
uma lei municipal. 

O presidente da Federação 
Goiana de Judô também co-
mentou o não pagamento das 
bolsas e considerou a atitude 
uma “ingerência”. “Isso é um 
problema muito grande para 
os atletas. Não ter pago por um 
motivo ou por outro, é muito 
ruim”, constata.

O não cumprimento da lei 
e o consequente não pagamen-
to das bolsas influenciam dire-
tamente na vida esportiva dos 
atletas que podem fazer de Aná-
polis referência no esporte em 
várias modalidades. Um deles, 
está no judô. O jovem Hérlio 
Júnior, campeão sul-america-
no de Judô no ano de 2015 na 
Argentina, lamenta não poder 

contar com a remuneração que 
a principio é garantida por lei. 
“Não fosse o auxílio da bolsa 
esportiva estadual, estaria total-
mente desassistido”, comentou.

O atleta, que é fruto do ex-
tinto “Esporte para Todos”, diz 
estar esperando pela bolsa mu-
nicipal. “A junção das duas bol-
sas, ajudaria muito. Porque os 
gastos que a gente tem para nos 

manter competitivos vão muito 
além”. Ele define como gastos, 
mensalidade de academia, pre-
paração física, alimentação e 
suplementação. “Atleta de pon-
ta, é complicado. Para você ter 
o rendimento satisfatório, tem 
que ter essa estrutura e isso de-
manda dedicação exclusiva”, 
disse o pai do garoto, Hérlio 
Mariano.

No Atletismo e no Basquete, 
atletas também reivindicam lei

Prefeito usa prestação de 
contas de programa e boleto 
Nulo como “desculpa” para 
falta de investimento 

Programa atendeu a 48 núcleos 
com quase 5 mil jovens inscritos

Prefeitura não tem previsão de retorno 
de convênio ou de cumprimento da lei 

Criada em 2011, mesmo sendo lei, 
Bolsa Atleta deixou de ser cumprida

Ao lado da mãe, o jovem David vive a esperança do retorno das escolinhas: 1,87m de talento e expectativa

Não cumprimento da lei e o consequente não pagamento das 
bolsas influenciam diretamente na vida esportiva dos atletas

Josmar Amaral, presidente da Federação Goiana de Judô, com seu dojô vazio lamenta o fim de 
um trabalho social: falta levar o esporte aos bairros e à população carente

Especialista em provas de longa distância, Victor Assis 
pergunta: “cadê o dinheiro”?; Ele diz que têm pessoas que 
param com o Esporte porque não tem incentivo da bolsa 

Para Ademir Marinho, questionamento é normal para 
qualquer prestação de contas de qualquer convênio celebrado 
entre o Ministério de Esportes com qualquer município

Iransé Oliveira, gestor do “Segundo Tempo”, explica que a 
verba enviada pelo Ministério do Esporte deveria durar 14 
meses, mas com a gestão feita, durou 19 meses: “o boleto 
nem tem valor já que foi feita a apresentação de documentos”

Atleta do Basquete, Igor Lins considera um prejuízo Bolsa Atleta 
não estar sendo paga: não é sempre que o pai pode pagar

Secretário de Esportes, Gerson Santana diz que a 
gestão trabalha de acordo com a sua disponibilidade 
financeira e não sabe quando incentivos voltam

Kevin Cesar vê no Atletismo mais que um Esporte: 
“Não é brincadeira, é um trabalho”, diz

Campeão sul-americano de Judô em 2015 na Argentina, Hérlio Júnior é fruto do Esporte para Todos e 
lamenta estar desassistido por não cumprimento da lei: de um lado a medalha, de outro, a mão vazia

“esporte para todos”
O programa, que atuou até 
o mês de dezembro de 2016 
atingia, em massa, crianças 
e adolescentes, mas idosos 
também se beneficiavam. Para 
isto, havia a opção para a 
iniciação e prática de diversas 
modalidades gratuitamente: 
atletismo, basquete, basquete 
em cadeira de roda, capoeira, 
handebol, hidroginástica, judô, 
karatê, futebol, futsal, natação, 
patins, vôlei, vôlei sentado, 
skate e xadrez. As aulas eram 
ministradas ou em núcleos 
próprios ou em conveniados que, 
ao final, totalizavam mais de 50 
em toda a cidade. As instituições 
são locais reconhecidos na 
cidade e recebiam o subsídio por 
parte da gestão municipal.

bolsa atleta
Instituído pela lei municipal 3.601 
em 2011 e alteradas pelas leis 
municipais 3.612/12, 3.682/13 e 
3.810/15, o programa concedia 
incentivos que variavam entre 
R$ 200 a R$ 500 com vistas à 
manutenção pessoal mínima aos 
atletas na busca de rendimentos. 
Se estivesse valendo, de fato, em 
2017, somente o Bolsa Atleta 
poderia estar atendendo 49 
esportistas em 17 modalidades 
distintas, entre elas, o atletismo, 
basquete, ciclismo, futsal, 
handebol e natação que 
apresentam a maior possibilidade 
de bolsas que poderiam ser 
ofertadas.

saiba mais
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Felipe Homsi 
com Henrique Morgantini

“Este prefeito prometeu, 
agora tem que cumprir”. Esta 
frase, repetida diversas vezes por 
um dos manifestantes, resume 
bem o sentimento comparti-
lhado durante o ato ocorrido na 
manhã de terça-feira (28), quan-
do cerca de 50 vigias municipais 
lotaram o plenário da Câmara, 
durante a sessão plenária. O ob-
jetivo é um só: por pressão o Le-
gislativo para que apresse o Exe-
cutivo a tirar do discurso uma de 
suas promessas de campanha: a 
criação da Guarda Municipal.

Segundo os manifestantes, 
a Guarda Municipal poderá co-
locar até “mil servidores nas ruas 
para cuidar da segurança pública 
e do patrimônio do município”.

Allan Flávio Lopes, presi-
dente da Associação dos Vigias 
Municipais de Anápolis, afirma 
que a legislação federal e até 
mesmo a municipal preveem 
que os vigias possam atuar na 
guarda municipal. “Ao contrá-
rio do que muitas vezes o gabi-
nete municipal vem alegando”, 
emenda. 

Ao som de “Anápolis já 
tem guarda, Anápolis já tem 
guarda”, os cerca de 50 vigias 
lembraram o Poder Público de 
que estes profissionais, aprova-
dos em concurso, podem muito 
bem compor o quadro da Guar-
da Municipal, caso o prefeito 
Naves tire de vez este projeto da 
gaveta e decida cumprir a pro-
messa feita em campanha.

Vontade
Lopes relembrou que esta é 

uma cobrança ao prefeito que 
vem sendo feita “há muito tem-
po”. Allan acredita que, com a 
guarda municipal, “será retoma-
do o patrimônio da cidade”, já 
que muitas famílias “não têm 
coragem” de frequentar espaços 
públicos da cidade, por medo 
da alta criminalidade. Confor-
me explicou, a Lei 13.022/2014 
já prevê que os vigias podem 
atuar como guardas municipais, 
sendo necessários apenas um 
acréscimo de atribuição e curso 
de formação específico para a 
categoria.

Para o vigia Genivaldo Alves 
do Nascimento Filho, a criação 
da Guarda Municipal depende 
da vontade política da atual ges-
tão e dos vereadores. Para ele, o 
protesto em frente à Câmara foi 

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

NA PRESSãO

Vigias protestam na Câmara e 
cobram criação de Guarda Municipal

Após pressão das famílias e protesto de amigos, 
caso Edmar/Elson destrava e anda no judiciário

Promessa de Roberto Naves durante a campanha eleitoral, projeto sequer chegou à Câmara e vereadores direcionaram 
seus discursos defendendo que servidores de carreira que atuam como vigias sejam realocados para função

Processo estava 
emperrado no 
Tribunal de Justiça 
por um conflito 
de competência: 
familiares e amigos 
dos empresários 
protestaram em frente 
ao Fórum de Anápolis 
e ao Ministério Público 
e caso teve, enfim, 
encaminhamento: 
desembargador Ivo 
Favaro cuidará do caso

Felipe Homsi

Há aproximadamente cinco 
meses, um imbróglio jurídico 
simplesmente paralisou as inves-
tigações sobre as mortes de Elson 
de Abreu e Edmar Almeida, que 
foram encontrados mortos às 
margens do Lago Corumbá IV 
nos meses de abril e maio, res-
pectivamente. O impasse come-
çou quando os cinco delegados 
que inicialmente realizaram as 
investigações – em Luziânia, 
Anápolis e Silvânia – não sou-
beram determinar o local exato 
onde os empresários morreram.

O chamado “conflito de 
competência” foi levantado e a 
única solução foi levar a questão 
para o Tribunal de Justiça do Es-
tado de Goiás. Emperrado, ago-
ra, em conflitos de burocracia, 
nada andou para desespero das 
famílias e dos amigos. E foram 
eles que encontraram a solução. 
O grupo realizou protestos em 
frente ao Fórum de Anápolis e 
do Ministério Público. Foi o bas-
tante: um dia depois, o processo 
andou. Agora, foi registrado e re-
cebeu direcionamento para a es-
colha de um desembargador. O 
nome que já consta no sistema é 
de Ivo Favaro. 

A expectativa agora é que um 
juiz seja eleito em breve e, depois, 
um delegado. A decisão deve se 
basear na localização onde eles 
morreram. Esta é uma das res-
postas que as famílias cobram do 
judiciário desde que o conflito de 
competência se instaurou.

Existe uma grande expecta-
tiva junto à família, advogados e 
amigos de que, enquanto o con-
flito de competência não é solu-
cionado, seja indicado um juiz 
temporário para ficar respon-
sável pelas medidas cautelares, 
que incluem quebras de sigilo e 
coleta de provas.

ComPetênCia
A grande preocupação de 

todos os envolvidos na morte 

do casal de empresários é que 
com a estagnação dos proce-
dimentos, torna-se inviável e 
legalmente impossível haver 
andamento ao processo de 
investigação. Enquanto as evi-
dências não são colhidas, mui-
tas provas podem se perder, 
como chamadas telefônicas e 
movimentações bancárias. E 
quanto mais o tempo passa, 
menos provas restam.

A torcida da família de 
Edmar e Elson é que o juiz Ri-
cardo Silveira Dourado, diretor 
do Fórum de Anápolis, seja 
eleito este juiz temporário. O 
diretor do Fórum adiantou 
com exclusividade à Voz de 
Anápolis nesta semana que irá 
pessoalmente ao Tribunal de 
Justiça requerer uma resposta 
do desembargador responsá-
vel pela análise do conflito de 
competência.

resPostas
As famílias dos empresá-

rios Edmar Almeida e Elson de 
Abreu relataram seus dramas e 
a tristeza pela falta de respos-
tas. Além da dor e do “luto 
eterno”, como disse um dos 
familiares, eles tiveram que 
conviver com a morosidade da 
justiça. A mãe de Elson, Ana 
Pereira de Abreu, de 65 anos, 
mora na zona rural. Enquanto 
grupos de notícias de What-
sapp e demais mídias sociais 
já se enchiam de informações 
truncadas sobre a morte dos 
dois, os pais demoraram mais 
tempo para receber o anúncio 
oficial da morte. Eles foram 
poupados do impacto inicial.

Ela diz sentir falta do “amor” 
do filho. “Na hora em que acon-
tecia qualquer coisa comigo, às 
vezes eu me machucava, ele vi-
nha correndo, ele fazia tudo. A 

presença dele, parecia que a gen-
te sentia bem se estivesse mal, 
sentíamos bem. Era uma coisa 
impressionante a vida do Elson 
na nossa vida. Nem sou eu que 
estou falando isso, que sou mãe, 
mas quantas pessoas têm chora-
do comigo e reclamado a falta 
dele, igual eu estou sentindo? ”, 
lamenta.

“Até o fim, eu quero desco-
brir quem fez isso com ele e por 
que. O Elson era uma pessoa, 
para mim, como irmão, sem 
defeito. Tudo o que eu precisava 
dele, ele me ajudava. Os amigos 
também não têm nada do que 
reclamar”, relatou Ana Paula de 
Abreu Fernandes, irmã de Elson 
de Abreu.

imPunidade
Durante o protesto, que co-

meçou em frente ao Vesúvio e 
terminou no Ministério Público 

do Estado de Goiás em Anápo-
lis, familiares de Edmar Almeida 
e Elson de Abreu se juntaram 
para pedir justiça. Antônio Car-
los Pinto de Almeida, um dos ir-
mãos de Edmar, demonstrou sua 
indignação. “Até agora nada, 
joga para um lado, joga para ou-
tro, é um delegado daqui, outro 
dali, e não resolve nada. E nós 
queremos justiça. Se for para 
ficar em Anápolis, já tomar an-
damento para ver esse resultado, 
porque está demorando muito”, 
declarou.

Marilene de Almeida Mota, 
também irmã de Edmar, resu-
miu o sentimento da família: 
impunidade. “A gente queria 
que corresse com mais agilidade 
e não está acontecendo. Então a 
gente não sabe a quem recorrer. 
O motivo dessa manifestação é 
por isso: nós queremos justiça, 
nós queremos agilidade”, disse.

ESPERANçA

Edmar Almeida e Elson de Abreu, encontrados mortos às margens do Lago Corumbá IV, em um evento festivo

Familiares e amigos protestam nas proximidades do Fórum 
de Anápolis e requerem uma resposta do judiciário

Benedito, Ana de Abreu e a irmã Ana Paula não superaram a morte de Elson; os familiares de Edmar Almeida cobram agilidade da justiça na elucidação dos fatos

Os vigias lotaram a sessão plenária e acompanharam de perto dos discursos dos vereadores sobre o tema

uma forma de “conscientizar” 
os edis municipais.

sintonia
E foi o que aconteceu: diante 

da presença dos manifestantes, 
diversos vereadores, inclusive da 
base aliada do prefeito Roberto 
Naves, assumiram uma posição 
mais proativa em relação ao 
tema e cobraram uma definição 

do Executivo para a criação da 
Guarda e, ainda, o aproveita-
mento daqueles profissionais.

O presidente da Câma-
ra, Amilton Filho (SD) foi um 
deles. Ao usar o grande expe-
diente, Amilton chegou a até 
mesmo concordar com a fala 
de um dos vigias e afirmar que, 
hoje, as famílias não frequen-
tam mais o Parque Ipiranga. 

“As pessoas não vão para lá 
com medo de terem seu celular 
roubado”, declarou.

Jean Carlos (PTB), que é 
servidor municipal de carreira, 
disse que a Guarda Municipal 
precisa ser oficializada de uma 
vez, “porque ela já está aqui: a 
Guarda Municipal é composta 
por vocês”, afirmou, arrancando 
aplausos de aprovação.

se Puder
Já o líder do prefeito na Câ-

mara, vereador Jakson Charles 
(PSB) ressaltou possíveis empe-
cilhos técnico-jurídicos para a 
realização do aproveitamento 
dos vigias. Comedido, diante 
da presença dos manifestantes, 
frisou mais de uma vez a con-
dicional “se a lei permitir”. “O 
prefeito irá fazer a guarda e, se a 

lei permitir, é claro que todos os 
vigias serão aproveitados”, pon-
derou para desconfiança dos 
participantes do ato.

Lélio Alvarenga (PSC) tam-
bém explorou o tema e cobrou 
do prefeito que cumpra a pro-
messa. “Ninguém é mesmo 
obrigado a prometer nada, 
mas se prometeu, agora tem de 
cumprir”, resumiu.

Para Antônio Gomide 
(PT), “quem faz promessa tem 
que cumprir”. O parlamentar 
lembrou que os vigias que se 
manifestaram foram nomea-
dos depois de aprovação em 
concurso público. “Entraram 
pela porta da frente, com mé-
rito, e agora querem o mesmo 
e é legítima a reivindicação. É 
preciso tirar da promessa e fa-
zer acontecer, já que o prefeito 
sabia o orçamento que tinha 
para fazer tal compromisso”, 
disse. 

O vereador questionou, 
ainda, uma alegação recorren-
te do prefeito Roberto Naves 
(PTB) para justificar a não con-
vocação de concursados apro-
vados em certame municipal. 

“A desculpa de que a prefeitu-
ra não tem dinheiro é muito 
antiga. Se o prefeito quer dimi-
nuir gastos e o tal limite pru-
dencial, que substitua os mais 
de 1100 comissionados que 

estão lá hoje. É fácil reverter 
a situação de limite de gastos 
com a folha. Depende só de 
anunciar no Diário Oficial e 
é o prefeito quem determina: 
troque os comissionados por 

funcionários de carreira, por 
aprovados”, disse.

“A gente conhece um 
prefeito por aquilo que ele 
faz e não pelo que ele prome-
te. Estamos aqui com pessoas 
concursadas e que viram uma 
oportunidade de ocupar um 
espaço em um programa que 
o prefeito anuncia que irá fa-
zer”, disse.

Cadê?
“Aquela conversa de que 

a Procuradoria teria um docu-
mento que impedia do apro-
veitamento já foi derrubado 
inclusive por falas da base do 
prefeito. Já se falou que a lei é 
dinâmica e pode ser questiona-
da e melhoradas”, completou, 

usando a fala de Jean Carlos, 
que é advogado de formação 
e, mais cedo, havia defendido 
que a lei fosse reinterpretada 
ou, se for o caso, alterada para 
atender a estes interesses.

Gomide ainda questionou 
a presença do prefeito Roberto 
Naves para dirimir as questões 
e atender ao grupo. “Onde está 
o prefeito neste momento? 
Nós estamos aqui com servi-
dores públicos, mas o prefeito 
está em um evento político 
dando tapa nas costas do go-
vernador e do vice. Gastam-se 
milhões em propaganda en-
quanto nós ficamos pedindo 
mais policiamento nas ruas, 
enquanto vemos programas 
sociais recuarem”, resumiu.

“Quem faz promessa tem que cumprir”, afirma Gomide 

“Se o problema é o limite prudencial da folha de pagamento 
para contratar a guarda, que troque por alguns dos 1100 
comissionados que ele colocou”, discursou Gomide

Presidente do Fórum de Anápolis, o juiz Ricardo Silveira Dourado anuncia  
às famílias que vai atuar para que haja andamento no processo

relembre o caso
Elson de Abreu foi encontrado 
morto no dia 24 de abril em 
Luziânia, de acordo com a 
Polícia Civil em Anápolis. 
Ainda conforme a corporação, 
Edmar Almeida foi encontrado 
no dia 4 de maio, na região 
de Silvânia. É justamente a 
dúvida sobre a localidade 
em que eles morreram que 
levantou a dúvida sobre a 
competência para investigar 
o caso. Eles tinham ido passar 
o fim de semana em uma 
casa de propriedade deles no 
Lago Corumbá IV. A polícia 
já revelou trabalhar com a 
hipótese de homicídio e a Voz 
de Anápolis apurou que até 
mesmo a presença de outros 
elementos na cena é levada 
em consideração.
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“Planejamento e Ação”. O 
slogan da gestão Roberto Na-
ves vem se tornando uma iro-
nia para centenas de morado-
res que tem reclamado da falta 
de planejamento e, principal-
mente, da ausência de ação por 
parte da Secretaria de Infraes-
trutura no tocante a algumas 
intervenções em seus bairros. 
A bronca é: a obra é iniciada, 
mas não termina e como con-
sequência fica o buraco, seja 
na calçada ou no asfalto. Com 
o tempo e as chuvas, o buraco 
vai aumentando e consumin-
do os espaços públicos.

A cobrança também se es-
tende ao Governo do Estado de 
Goiás, através da Saneago, que 
é a principal responsável por 
“rasgar” o asfalto quando tem 
de fazer algum tipo de manu-
tenção na rede. O problema é 
que existe uma parceria defi-
nida entre a estatal goiana e a 
gestão municipal: enquanto 
a primeira faz os reparos que 
precisa, a prefeitura fica com a 
missão de refazer o que foi des-
truído, seja na calçada – que é 
de responsabilidade do proprie-
tário do imóvel que está à sua 
frente – ou do asfalto. Só que 
o tapa-buraco nas ações da Sa-
neago ainda consegue ser pior 
que o que é feito regularmente.

Nesta semana, várias ima-
gens com estas intervenções 
inacabadas foram enviadas para 
A Voz de Anápolis. Cidadãos re-
clamam, primeiro, do fato de a 
Saneago não informar quando 
irá fazer as obras aos moradores. 
Depois, os leitores se queixam 
do fato de o setor de obras da 
Prefeitura não fazer os devidos 
reparos que são de sua respon-
sabilidade, de acordo com o en-
tendimento entre as partes. As 
obras se referem principalmen-
te quando o objetivo é a ligação 
de água, já que está em vigor 
este contrato entre município e 
Estado que prevê o conserto do 
“estrago” feito pela empresa de 
água por parte da Prefeitura.

Em todos os casos relata-
dos, é a população quem dá 
a bronca. No caso das obras, 

a pergunta recorrente é: “por 
que fizeram um buraco na mi-
nha rua sem avisar e agora não 
tem ninguém para tampar?”. 
Esse questionamento foi feito 
por vários cidadãos. Acompa-
nhe alguns dos casos.

“só a lama”
Uma das imagens de inter-

venções urbanas foi enviada 
por Elaine Fernandes Hoer-
ning, que mora na Rua Pira-

tininga, Vila Jaiara. “Fizeram 
dois buracos nessa segunda-
feira na minha porta, atraves-
sou a rua toda de um lado ao 
outro para instalação de água 
em duas casas que estão sendo 
construídas aqui na frente da 
minha. Choveu ontem e está 
só a lama”, relatou.

“buraCo na rua”
Na Rua Terezinha Borges, 

no Vivian Parque, mais uma 

População reclama de buracos deixados 
pela prefeitura em intervenções da Saneago
“Voltei para casa 
e tinha um buraco 
em frente à minha 
casa”, relata uma 
das “vítimas” das 
intervenções da 
Saneago: por parceria 
definida, cabe à 
gestão municipal 
fazer o tapa-buraco 
das ações da estatal, 
mas na prática 
não é o que vem 
acontecendo

Bar da cidade comemora dois anos no cenário 
alternativo da cidade e celebra com a apresentação 
de duas bandas com clássicos rock’n’roll até 
quando houver folego e ânimo  

Visite nosso site e confira
mais informações:   

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

VARIEDADES PASSA-TEMPONA bRONCA

Da Redação

O som do Rockabilly da 
banda o Krig-Ha Rock Trio 
será um dos destaques da noi-
te de Anápolis neste sábado 
(02), quando irá se apresen-
tar em um bar da cidade, que 
comemora seus dois anos de 
funcionamento. O Khrig-Há 
abre a noite só com clássicos 
dos anos 60 e 70 para o deleite 
do público e amantes do rock 
tradicional. 

Com pegada clássica dos 
melhores sons para se dan-
çar rock and roll, a banda 
ainda tem um lado cênico, 
puxado para a comédia, uma 
espécie de stand up come-
dy rock’n’roll. No seu quar-

to ano de refundação o trio 
vem se tornando uma das 
mais atuantes da cena goiana 
com uma média de 80 shows 
anuais, o que é um número 
expressivo para uma banda 
independente. Para o ano que 
vem os caras vem com um CD 
de autorais. 

Após a apresentação do 
trio, o palco será ocupado 
pela segunda atração, a banda 
BreakDown, que é que nem 
pizza na sua formação: me-
tade de Anápolis e outra de 
Goiânia. Os caras entram em 
campo, ou melhor, em palco 
com a missão de jorrar clássi-
cos do rock. No cardápio es-
tão sucessos do Kiss, Queen, 
Whitesnake, Guns n’ Roses, 

Link Park, Aerosmith, Me-
gadeth, Ozzy e Iron Maiden. 
A BreakDown, fundada em 
2012, completará seis anos de 
existência neste sábado e ir

Palavra cruzada

Solução

Sábado de rock’n’roll 
na noite anapolina

Jogo dos 7 erros

Paulo Roberto Belém

Anápolis tem um novo “Re-
fis”. Desta vez, a Prefeitura pro-
vocou a Câmara para que fosse 
autorizada a realização do Plano 
de Benefícios Fiscais por conta 
da Semana Nacional da Conci-
liação. Com a aprovação dos ve-
readores da última segunda-feira 
(27), os contribuintes que têm 
pendências financeiras junto ao 
erário municipal podem, pela 
segunda vez em 2017, renego-
ciar os débitos com isenção total 
dos juros e multas ou desconto 
nos mesmos, caso faça o acordo 
de forma parcelada, até a data 
máxima de 15 de dezembro.

A metodologia deste progra-
ma de acordo atende a mesma 
que foi aplicada ao último Refis, 

realizado pela Prefeitura e que 
teve encerramento em setem-
bro. Com isso, quaisquer dívidas 
contraídas até 31 de dezembro 
de 2016 podem ser renegocia-
das. Entre elas, o IPTU, TSU, ISS, 
taxas, inclusive multas registra-
das por órgãos municipais, den-
tre outros. No caso de quitação à 
vista, os descontos são de 100% 
nos juros e nas multas das pen-
dências.

A dívida pode ser parcelada 
em até 36 vezes, desde que o va-
lor mínimo de cada parcela não 
seja inferior a R$ 93,70. Assim, 
caso a dívida seja menor que R$ 
187,40, a quitação do débito só é 
realizada à vista. As variações de 
desconto obedecem a seguinte 
regra: entre duas e quatro par-
celas garante 90% de desconto; 

entre cinco e 15 parcelas, 80%; 
de 16 a 25 parcelas, 70%; e, por 
último, para parcelamentos en-
tre 26 e 36 parcelas, o desconto 
é de 60% dos juros e multas. O 
programa é uma oportunida-
de, também, para aqueles com 
débitos antigos em atraso e em 
tramitação na justiça.

ultimato
O secretário municipal da 

Fazenda, Geraldo Lino, levanta 
que agora será a última chance, 
de fato, para que os contribuin-
tes em débito renegociem suas 
dívidas e evitem o processo de 
protesto eletrônico, cuja logís-
tica já está programada. O “de 
fato” se justifica porque à época 
do último Refis realizado, o se-
cretário já havia sinalizado que 

a cobrança aconteceria. “É mais 
uma oportunidade para aqueles 
que ainda estão em débito pos-
sam se livrar do protesto, ato 
que acaba saindo mais caro por 
conta das custas cartorárias”, de-
fine.

Outro dado considerado é 
que esta edição extraordinária 
do “Refis” não alcança contri-
buintes que têm acordos em 
vigência, fruto de programas 
anteriores. Ou seja, não existe 
a possibilidade do contribuinte 
renegociar uma dívida que já foi 
renegociada. Os atendimentos 
para esse novo “Refis” devem ser 
buscados nas unidades do Rápi-
do do Anashopping, Vila Jaiara 
e Jundiaí entre as 8 e 19 horas, 
em dias de semana, e entre as 8 
e 11h30 aos sábados.

Moradores da Vila Jaiara, Vivian Parque, Setor Sul 1ª Etapa e Parque dos Pirineus reclamam das obras inacabadas

Moradora mostra o que “foi feito em frente à minha 
casa”: indignação pela falta de aviso no serviço e pelo 
abandono da intervenção pela metade

Unidade do Rápido Jundiaí é um dos três pontos que 
farão os atendimentos aos  contribuintes em débito

Adesão para novo Refis da Prefeitura deve ser feita até o dia 15 de dezembro

SERviçO
UNDERGROUND  
BAR 02 ANOS. 
SHOWS COM KRIG-HÁ ROCK 
TRIO E BREAKDOWN
Data: 02/12/2017 sábado
Hora/Valor: 18:00 hs - R$ 
20,00. 
Local: Underground Bar - 
Avenida Santos Dumondt/ 
Jundiaí Anápolis
Fone: (62) 99482-2284.

Por meio da sua Assesso-
ria de Comunicação, a Prefei-
tura Municipal e a Secretaria 
de Obras responderam sobre 
as obras sem reparo e sobre as 
mudanças no trânsito decor-
rente da instalação de enfeites 
e para preparação da progra-
mação de natal.

“Em relação ao que a Sa-
neago faz, dentro do convê-

nio em que a Prefeitura tem 
de reparo nas intervenções, 
esse serviço de tapa-buraco 
das intervenções da Saneago 
continua sendo feito normal-
mente. O que mudou é que 
não se pode fazer um serviço 
desses, colocar uma massa 
para cobrir, se o piso estiver 
molhado. Porque, se estiver, 
não fixa. No primeiro movi-

mento de veículos, alguma 
coisa por cima, solta tudo. E 
como nós temos tido algu-
mas chuvas, isso faz com que 
se demore um pouco mais 
para executar o serviço por 
conta disso. Não adianta fa-
zer com o piso molhado. Está 
sendo feito, mas realmente 
com um pouco mais de de-
mora, em virtude da chuva”. 

Baseada em um romance 
de mesmo nome da escritora 
Petra Hammesfahr, The Sin-
ner ganhou uma versão para 
a TV em forma de série e está 
disponível no site de strea-
ming Netflix. A série consiste 
em oito episódios e consiste 
em um thriller que surpreen-
de e prende qualquer um. A 
história acompanha uma jo-
vem mãe que, após ser toma-
da por um súbito ataque de 
fúria, esfaqueia um homem 
publicamente, sem saber ex-
plicar o porquê do crime. 

A trama vai se aprofun-
dar nas motivações que pos-
sam ter levado a protagonista 
a cometer o ato de violência, 
abordando também a obses-
são do investigador por res-
postas. Nessa jornada, os dois 
irão até as profundezas da psi-
que da personagem, além dos 
segredos violentos de seu pas-
sado que ainda permanecem 
escondidos.

A série recebeu críticas 
positivas. No site Rotten To-
matoes, a série tem uma clas-
sificação de 94%, com base 

em 33 avaliações. O consenso 
crítico do site é: “Inteligente-
mente imprevisível e liderado 
por performances poderosas 
de um elenco talentoso, irre-
sistível, The Sinner e afunda 
seus ganchos rapidamente e 
não te deixa ir embora.”

No Metacritic, que atri-
bui uma classificação de 100 
para críticas de críticos, in-
formou que houve “revisões 
geralmente favoráveis” para 
a série, com uma pontuação 
média de 71 com base em 23 
críticas.

Prefeitura culpa “piso  
molhado” por serviço não feito 

The Sinner torna-se imperdível 
ao ir fundo na psique humana

intervenção sem alertar de-
vidamente a população. Um 
morador local mandou uma 
obra, que fica nas proximida-
des da Avenida Pedro Ludo-
vico. “Tem um buraco desses 
na minha rua. Foi a Saneago”, 
informou. Até o final desta re-
portagem, o reparo não havia 
sido feito pela Prefeitura.

“Crateras”
Na Rua Adélia de Araújo, 

Setor Sul 1ª Etapa, a Saneago 
fez intervenções na rede de 
esgoto, não terminou a obra 
e a Prefeitura ainda não ta-

pou os buracos já feitos e nem 
fez o asfaltamento da rua e 
calçada. Alessandra dos San-
tos, moradora, reclamou da 
demora no reparo. “Gostaria 
de saber uma previsão quan-
do retornam para finalizar as 
obras em meu bairro. As ruas 
estão com crateras que piora-
ram devido às chuvas, o barro 
que gera bastante transtorno 
e impossibilita a limpeza de 
casa e buracos que provo-
caram estragos em veículos. 
Lembrando que as obras fo-
ram iniciadas há quase um 
mês”, relatou.

“serViço da Prefeitura”
Luana Onofre, de 21 anos, 

é dona de casa. Ela está indigna-
da por uma obra de ligação de 
rede de água que foi feita na sua 
casa, não pela obra em si, mas 
pelo que veio depois. A Saneago 
fez o serviço no local há mais de 
uma semana e até o momento 
ninguém da Prefeitura deu sa-
tisfação sobre quando o serviço 
será realizado. “Eles estavam 
colocando água da rua, porque 
aqui em casa não tinha. Aí eles 
vieram colocar e fizeram esse 
buraco enorme”, relatou. Ela 
mora no Parque dos Pirineus.
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ARTIgO

Acreditamos na força social que 
a prática esportiva tem em transfor-
mar a vida de crianças e jovens. A in-
clusão realizada através da iniciação 
de um Esporte, enquanto conceito 
de convivência, respeito às regras, 
disciplina e manutenção do desen-
volvimento físico e da saúde faz com 
que ao mesmo tempo em que se está 
criando um cidadão, e um potencial 
talento esportivo, também está man-
tendo aquele jovem longe do contato 
com as drogas e o mundo do crime.

Conhecemos a realidade comum 
a milhares de cidades brasileiras na 
qual crianças e jovens são cooptados 
para servirem de soldados do crime 
organizado. Igualmente já compro-
vamos pela prática do investimento 
público da inclusão social pelas Artes 
e pelo Esporte que, uma vez integra-
do a um núcleo sadio e monitorado, 
estes jovens mantêm-se distantes 
deste perigo.

Em Anápolis, tivemos a opor-
tunidade de defender e aplicar esta 
tese através de diversas experiências 
que se desdobraram em sucesso na 
missão de agregar jovens a estes con-
ceitos. Dois deles merecem destaque 
e tiveram, infelizmente, a desconti-
nuidade através da atual gestão que, 
até o momento, não entendeu como 
prioridade o conceito que é defendi-
do e aplicado em diversos municípios 

com sucesso já materializado.
O primeiro deles é o “Esporte 

Para Todos” que disponibilizava 20 
modalidades em 50 núcleos, diretos 
ou indiretos. A gestão municipal che-
gou a manter 16 mil crianças, entre 
sete e dezessete anos, integradas a 
pelo menos uma prática esportiva. 
Os núcleos conveniados foram uma 
conquista da cidade, uma vez que, 
além de ampliarem o leque de opções 
esportivas – incluindo práticas espor-
tivas para cadeirantes como basquete 
e vôlei sentado – também represen-
taram um aquecimento econômico 
no setor: o convênio era uma forma 
destes núcleos se viabilizarem e man-

terem as portas abertas.
O programa recebeu um novo 

nome a partir de 2017 e foi pratica-
mente encerrado com a suspensão e 
descontinuidade destes convênios, o 
que representa a dispensação de mi-
lhares de crianças e jovens anapoli-
nos para as ruas e sem o devido mo-
nitoramento esportivo e social

Tão grave foi a suspensão de ou-
tro programa que acreditamos ser de 
grande importância para o desenvol-
vimento de talentos esportivos em 
nossa cidade. A Lei 3601, conhecida 
como Lei do Bolsa Atleta, sancionada 
em 2011, visa a atender financeira-
mente atletas da cidade que precisam 

de auxílio financeiro para continuar 
com seu processo de evolução profis-
sional. O dinheiro fornecido aos es-
portistas selecionados deve ser usado 
para a inscrição em provas, desloca-
mento para locais de competições, 
aquisição de material esportivo e até 
de alimentação diferenciada. Era – e 
é – um incentivo para a manutenção 
daquele novo talento dentro de sua 
modalidade.

E apesar de ainda estar em vigor, 
a lei não foi cumprida em 2017 in-
teiro. O ano se encerra sem que estes 
novos expoentes, que poderiam levar 
o nome de Anápolis para o mais alto 
pódio, recebam o incentivo que, em 

muitos casos, é a única fonte externa 
de investimento que recebem.

Na Câmara Municipal, dentro 
de nosso mandato de vereador, 
seguimos defendendo os projetos 
que acreditamos. Portanto, segui-
mos cobrando e fiscalizando situa-
ções que nos frustram como estas. 
No entanto, mantemos a crença de 
que é através do Esporte, da inclu-
são e do investimento nas gerações 
futuras que conseguiremos trans-
formar realidades e melhorar o fu-
turo de nossa gente.

Antônio Gomide é vereador e 
ex-prefeito em Anápolis

Antônio 
Gomide

Cortar incentivo ao Esporte  
é dar fim à Esperança


