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Dinheiro Do “Goiás na 
Frente” não cheGa por 
Falta De Documentação 

Da preFeitura

Motivo de cabo-de-guerra político na última semana, a demora para Anápolis receber a 
quantia em convênios vem do atraso da Gestão Roberto Naves em enviar ao Governo de 

Goiás a documentação necessária: A Voz de Anápolis teve acesso exclusivo a planilhas que 
mostram as alterações dos processos e, ainda, a ausência das comprovações necessárias. Para 

se ter uma ideia, a lista de documentos do convênio que prevê a reconstrução do feirão da 
Alexandrina e do Bairro de Lourdes só foi completado no último dia 1º de dezembro. P. 6 e 7

R$ 10 milhões em convênios

enTRevisTA
Vereador (PSL)

Não sou situação, nem oposição: 
estou lá para fazer o meu trabalho Deusmar Japão

P. 5

MP reafirma liberação de obra, 
mas prefeitura  cria documento 

que gera “impeditivos”

Saúde tem desafio 
em consolidar 
atenção básica

Nomeação de segundo colocado cria polêmica na UEG

confeRênciA municipAl obRA dA câmARA

P. 10
P. 9

Nem Centro 
Cultural, nem 
base de Polícia

impAsse no filosTRo

P. 8

P. 12eleiÇÃo
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BASTIDORES
TRocA 
Ministro do STF, Luiz Fux foi escolhido 
para a presidência do Tribunal 
Superior Eleitoral. Ele irá substituir 
Gilmar Mendes na função para 2018. 

libeRou GeRAl 
Andréa Neves, irmão de Aécio, 
e seu primo, Frederico Pacheco, 
foram soltos da prisão domiciliar, 
onde cumpriam prisão preventiva. 
Eles também ficaram livres de 
usar tornozeleiras. A decisão foi do 
ministro Marco Aurélio Melo.

sAlGou 
A iluminação de Natal deste ano na 
cidade custou aos cofres públicos 
R$ 2,64 milhões. Mesmo assim, 
o prefeito Roberto Naves não se 
animou muito em participar dos 
eventos promovidos pela Prefeitura. 
Ele tem sido ausência sentida na 
agenda pelos bairros.

foRÇA 
Mesmo com todo o desgaste que 
adversários políticos promoveram ao 
Governo Dilma, um projeto continua 
de pé e sendo usado como bandeira 
desenvolvimentista e de alcance 
social: o programa Minha Casa 
Minha Vida é citado por quase todos 
os membros do Governo Temer e do 
Governo Marconi.

AbeRTo 
Pesquisa Serpes, realizada para 
a Acieg, aponta que 74,4% dos 
eleitores goianos na aferição 
espontânea ainda não sabem em 
quem vão votar para o Governo de 
Goiás. A indefinição animou tanto 
base governista quanto a oposição.

RecAdo 
Quem comemorou o resultado da 
pesquisa Serpes foi o deputado 
federal Daniel Vilela, pré-candidato 
do PMDB. “Nunca fui candidato 
a nenhum cargo majoritário, não 
estou há décadas na política e 
nem conto com a máquina do 
governo”, celebrou.

TRocAs 
A gestão municipal deve passar 
por uma “mini-reforma” no seu 
secretariado. Mas deve ficar para 
2018, quando serão definidos quais 
os nomes que devem ser candidatos 
em outubro. O primeiro a deixar a 
equipe, já antecipando a reforma, 
foi Vander Lúcio, que ocupava a 
Indústria e Comércio.

uniu 
Henrique Meirelles conseguiu unir 
a base governista de Temer, mas... 
contra ele. Depois de uma entrevista 
desastrosa em que atacou o PSDB às 
vésperas da votação da reforma da 
Previdência, o ministro da Fazenda 
recebeu críticas do PSD, do DEM – 
através do presidente da Câmara – e, 
claro, do PSDB. O tom foi o mesmo: a 
fala de Meirelles foi fora de contexto.

 

A Câmara Municipal aprovou 
uma lei de autoria do prefeito 
Roberto Naves que muda um artigo 
de uma lei proposta por Antônio 
Gomide. O projeto original, que 
foi sancionado neste ano, previa 
que, de forma imediata, a gestão 
municipal publicasse na internet 
uma lista com todas as cirurgias 
eletivas.

A lei foi aprovada, mas 
recebeu uma nova alteração, que 
foi aprovada pela maioria dos 
vereadores. Ela altera o artigo 
5º da lei e, agora, ao invés de 
ser publicada imediatamente na 
internet, a lista terá um prazo de até 
um ano para poder ser divulgada 
para a população.

Autor da lei original, Antônio 
Gomide afirmou ser incoerente 

o pedido. “Dada a estrutura da 
Secretaria de Saúde, isto é muito 
simples. A lista está em cima da 
mesa da secretária, basta que 
alguém a coloque na internet. Se 
periodicamente a gestora recebe 
a lista com as cirurgias eletivas, é 
só ela publicar, qual a dificuldade 
nisso? Afinal, queremos apenas 
a transparência no processo”, 
indagou.

O parlamentar ainda destacou 
que a transparência deve ser 
prioridade numa administração 
pública. “Demos a nossa 
contribuição ao criar o Portal da 
Transparência e o Diário Oficial. 
São medidas que contribuem para 
levar informação ao cidadão. Só 
queremos que este processso 
continue”, finalizou.  
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A decisão política do prefeito Roberto Naves 
(PTB) em pulverizar os investimentos ofereci-
dos pelo programa Goiás na Frente, do Gover-
no de Goiás, em dezenas de obras na cidade 
configurou-se em um erro estratégico de ges-
tão a ser verificado agora. A escolha de não 
realizar projetos urgentes e estruturantes da ci-
dade com verba municipal e optar por empur-
rar estes mesmos projetos para convênios com 
a gestão estadual é responsável, hoje, pela es-
tagnação na cidade. 

Em determinadas regiões, a desolação da 
destruição de aparelhos municipais se dá pela 
ausência de reação da gestão. É o caso dos fei-
rões do Bairro de Lourdes e da Alexandrina 

que foram destruídos pelas chuvas, mas que 
– passado um ano – ainda não receberam o 
atendimento da Prefeitura. No lugar da ação, 
houve uma procrastinação, empurrando a res-
ponsabilidade desta reconstrução para o Go-
verno de Goiás.

Com o registro tardio da documentação ne-
cessária, Anápolis ainda terá de esperar mais e 
mais pela vinda de benefícios para a popula-
ção. Um ano se passou e a inércia administra-
tiva é a grande marca de 2017 da gestão muni-
cipal. É preciso celeridade e uma mudança no 
modelo de gestão até agora, sob pena de que a 
cidade passe por mais anos de muita expecta-
tiva e pouquíssima realização.

EDITORIAL

Antônio Gomide (PT) 
prestou homenagem a 
todos os profissionais 
que atuam no auxílio dos 
portadores de HIV e das 
hepatites virais, através 
do programa IST/Aids no 
município. “Este programa 
não é novo, é de 1996, mas 
vem se fortalecendo desde 
1999, quando começou a 
ser valorizado”, disse. 

Amilton Filho (SD), presidente 
da Câmara, destaca a 
importância da obra e diz 
que irá trabalhar junto com o 
prefeito para concluir projeto. 
Ele cita, ainda, a promessa do 
Governo de Goiás em repassar 
R$ 2 milhões para a finalização 
da nova sede.

O diretor técnico da Celg, Humberto 
Eustáquio, fez uma visita à Câmara 
Municipal e prestou esclarecimentos 
sobre procedimento da empresa 
na cidade. Ele ainda respondeu a 
indagações dos vereadores sobre 
problemas da empresa em fornecer 
energia elétrica.

Jakson Charles (PSB) afirma que 
há uma recomendação do Tribunal 
de Contas dos Municípios que 
impede que o prefeito Roberto 
Naves (PTB) retome as obras da 
Câmara Municipal. De acordo 
com o MP-GO, no entanto, não 
há impedimentos para que a obra 
seja reiniciada.

Domingos Paula (PV) e Leandro 
Ribeiro (PTB) elogiaram 
efusivamente o programa 
“Caminhãozinho do Papai Noel” 
como um grande acontecimento 
na área social. Parabenizaram 
nominalmente a primeira-dama 
pela iniciativa na área social.

Entres as promessas, o diretor afirmou 
que a Celg irá realizar a construção 
da Subestação Santana. O serviço já 
foi contratado para iniciar a obra, de 
acordo com Eustáquio.

Geli Sanches (PT) elogiou 
os projetos pedagógicos 
desenvolvidos pelos gestores 
e professores em salas de 
aula das escolas da rede 
municipal de ensino ao longo 
do ano letivo. “Com muito 
orgulho, quero exaltar a 
educação em Anápolis. Temos 
acompanhado a finalização 
de alguns projetos realizados 
no decorrer do ano e vejo o 
saldo positivo no aprendizado 
dos alunos através do esforço 
dos professores e gestores das 
escolas”, comentou.

Lélio Alvarenga (PSC) 
criticou as blitzen com 
finalidade de arrecadação. 
“Já temos um contingente 
de policiais deficiente e 
ainda deslocam alguns 
para ações que tem por 
objetivo de arrecadar para 
o governo”, disse.

Lélio Alvarenga afirma que, 
acima de questões técnicas, o 
que impede a gestão municipal 
em continuar a obra da Câmara 
é a questão financeira. 

Amilton Filho pediu aos vereadores 
que façam uma operação “limpa 
gaveta” para iniciar 2018 com 
“pautas e projetos novos”. O 
presidente da Câmara quer que os 
parlamentares entreguem pareceres 
e demais pendências.

João da Luz (PHS) prestou 
homenagem a Hugo Alberto Ramos 
França, Wesley Flávio de Lima e 
Marcos Vinicius Lopes. Eles são ex-
servidores da Celg com mais de 30 
anos de atuação.

Lélio Alvarenga (PSC) 
demonstrou otimismo na 
possibilidade de construção de 
um novo hospital municipal 
na cidade. A informação 
foi revelada em uma breve 
entrevista de Roberto Naves 
(PTB) na última semana.

Dia a Dia da Câmara 

Absolvido 
O ex-presidente Lula foi absolvido pelo 
TSE sobre as denúncias de que os vídeos 
que tem gravado para as redes sociais 
configuraria em propaganda eleitoral 
antecipada. “Só existe crime se houver 
pedido explícito de voto”, disse o ministro 
Admar Gonzaga.

pode mAlhAR 
O emblemático vídeo de Lula mostra o 
ex-presidente realizando atividades físicas 
em uma academia e conversando com 
a câmera, enquanto ao fundo ouve-se o 
tema de “Rocky Balboa”, cuja história 
conta a volta a ativa de um lutador 
campeão.

eRA o úlTimo 
A 2ª Turma do STF acatou, por 
unanimidade, mandado de segurança 
contra o Conselho Nacional do Ministério 
Público, que instalou um procedimento 
administrativo e afastou Demóstenes 
Torres (PTB) das funções de procurador 
de Justiça em 2014. Torres, agora, pode 
requerer aposentadoria.

QuieTou 
Depois de uma semana estrelando 
os bastidores políticos como opositor 
e promovendo cobranças efusivas, 
agora Roberto Naves fala que “o 
carinho continua” pelo governador.

desespeRAnÇA 
Nove em cada dez brasileiros (88%) 
acham que se situam na metade 
mais pobre do Brasil. É o que 
mostra pesquisa do Datafolha em 
parceria com a ONG Oxfam Brasil, 
que entrevistou 2.025 pessoas 
para medir a percepção sobre a 
desigualdade no décimo país mais 
desigual do mundo.

no fAcebook 
A vereadora Elinner Rosa (PMDB) 
denuncia a falta de vacinas no PSF 
do Recanto do Sol. Segundo ela, 
não é feito o armazenamento por 
“já que a geladeira está estragada”. 
Rosa afirma ter avisado à Secretaria 
de Saúde, que prometeu regularizar 
a situação “nos próximos dias”.

cAixA cheio 
Após negociações para vender a conta 
da Prefeitura para a Caixa, Roberto Naves 
deve fechar o ano com um aporte a mais 
de R$ 18 milhões, ainda em dezembro. 
Ainda não se sabe o que será feito com 
este montante.

luTo 
O músico Fernando Cozac morreu na 
última quarta-feira (06) em Anápolis. 
Na Secretaria de Cultura, Cozac atuou 
como diretor e foi um dos criadores e 
coordenadores do Festival Anapolino 
de Música, o FAMU, que chegou à sua 
nona edição. Ele tinha 38 anos.

dindin 
Com um aditivo, o Governo de Goiás 
aumentou para R$ 15 milhões a verba 
do Goiás na Frente destinada para a 
cidade de Anápolis. Os R$ 5 milhões 
suplementares são do segmento social 
do programa. Mas todo o montante 
depende da apresentação de projetos 
da Prefeitura para sacar o valor do 
convênio. 

vAGA únicA 
A intenção do PTB anapolino 
é lançar um único candidato a 
deputado estadual no ano que 
vem para aumentar as chances de 
sucesso. O problema é que há, pelo 
menos, três nomes declarados com 
o mesmo interesse: os vereadores 
Leandro Ribeiro e Jean Carlos e, 
ainda, o Secretário de Educação, 
Alex Martins. 

descompAsso 
O ex-vereador Eli Rosa (PMDB) 
usou o espaço de perguntas 
durante a Conferência Municipal 
de Saúde para cobrar publicamente 
da secretária de Saúde, Luzia 
Cordeiro, o repasse de verbas 
para suas empresas que estariam 
com 60 dias de atraso. Os 
conferencistas julgaram a fala 
como “fora do tom”.

de olho 
Um dos convênios que já tiveram 
os documentos entregues para 
o programa Goiás na Frente é o 
que atende a um projeto sobre 
Creche para Idosos, uma iniciativa 
da vereadora Vilma Rodrigues 
(PSC), que está atenta aos 
desdobramentos. Recentemente, 
ela teve de votar contra o próprio 
projeto 

Que coisA... 
Em visita à cidade, o deputado Jair 
Bolsonaro arrancou aplausos de 250 
presentes na Praça Dom Emanoel 
num discurso que teve ataques ao 
direito de negros obterem cotas 
e contra a Lei do Feminicídio. 
Entre os presentes no palanque 
que aplaudiam as falas estava o 
vereador Lélio Alvarenga (PSC).

Leandro Ribeiro (PTB) defendeu 
mudanças no Pacto Federativo 
para promover a divisão igualitária 
de impostos. O petebista propõe 
seja distribuído da seguinte forma: 
33% - Governo Federal; 33% - 
Governo Estadual e 33% - Governo 
Municipal. O vereador explicou 
que a divisão injusta dos impostos 
prejudica investimentos necessários 
nos municípios.

Prefeito pede um ano para dar transparência 
e publicar uma lista de cirurgias na internet 

Vigias municipais – categoria formada por servidores de carreira na cidade – realizaram manifestação na última quinta-feira, 
7, nos principais cruzamentos da região central e no Centro Administrativo contra a intenção do prefeito Roberto Naves em 
realizar uma licitação para a contratação de uma empresa de monitoramento e serviço de vigilância. O grupo, que já havia 
feito manifestação na Câmara municipal, espera ser melhor aproveitado com a criação da Guarda Municipal.
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Na minha opinião, três grandes 
times têm chance de chegar à 
final. Para mim, por ser brasileiro, 
o Brasil está com um novo 
técnico, está com um time muito 
bom, está com uma nova cara, 
não é a mesma seleção que 
jogou a Copa de 2014. Mas 
tem grandes concorrentes. Para 
mim, as duas principais são a 
Inglaterra e a Alemanha, que 
são duas seleções grandes, que 
têm um futebol que vem desde 
a década de 80 sem modificar. O 
ritmo de futebol é o mesmo. O 
grupo mais forte é o grupo que 
está a Alemanha, porque está a 
Alemanha, o México, a Suécia e 
Coreia do Sul, que tem inovado, 
mostrado que não veio só para 
fazer um papel na copa, mas 
sim para mostrar um verdadeiro 
futebol. Um dos grupos mais 
fracos que eu achei talvez seja 
o do Brasil, porque pegou os 
países mais fracos e entre eles o 
favorito é o Brasil. Então o grupo 
mais fraco talvez é o grupo E. 
A decepção da Copa talvez 
seja a França, porque ela vem 
como grande, acha que vai ser 
um time favorito, que tem um 
histórico bom, mas talvez vai ser 
decepcionante para eles. E um 
time que tem surpreendido é o 
Irã. O Irã entrou na Copa agora 
e talvez pode ser uma surpresa. 
Porque, como ele entrou agora, 
ninguém sabe. E ele tem um time 
forte.

Mauro Sérgio, estudante de 
Engenharia Mecânica

Eu acho que o grupo 
mais forte é o B, que tem 
Portugal e Espanha, e o 
grupo G, que tem Inglaterra 
e Bélgica. Eu acho que a 
Bélgica vai surpreender no 
ano que vem. Eu acho até 
que ela vai ser o azarão da 
Copa. Eu hoje apostaria na 
Bélgica, no Brasil, talvez 
na Espanha. Ela está bem 
ainda. A decepção eu acho 
que vai ser a Argentina, 
por ter chegado à final 
da última Copa, o Messi 
já não está conseguindo 
fazer muita coisa. Ele tem 
mostrado um bom futebol 
no Barcelona, mas quando 
chega na Argentina ele não 
ganha nada. Eu acho que o 
povo está esperando muito 
do Di Maria, Messi, só 
que não está conseguindo 
muita coisa.

Wictor Santos,  
designer gráfico

Com relação às copas anteriores, 
creio que o Brasil está entre os times 
que tem possibilidades de ir para as 
oitavas de final, Rússia, Inglaterra, a 
França também, Bélgica, que é um 
time que vem se destacando devido 
aos últimos jogos. A Coreia do Sul 
também tem possibilidade de entras 
nessas oitavas de final, Portugal. Eu 
creio que esses têm possibilidade. A 
Dinamarca é um time que foi bem 
fraco, a Croácia, Nigéria (podem 
decepcionar). Eu estou apostando na 
Inglaterra, que é um time que tem 
possibilidade de dar uma superada.

Tiago Tavares Pimentel, 28, 
advogado

Olhando os grupos sorteados, 
eu acredito que está bem 
equilibrado. E em cada grupo 
tem dois mais fortes que, 
teoricamente, teriam mais 
facilidades de passar para a 
próxima fase. O Brasil e Suíça, 
teoricamente. No grupo D, 
Argentina e Nigéria. No grupo 
B, Espanha e Portugal. No 
Grupo A, Rússia e Uruguai. 
Agora, daí para a frente é 
que vai apertar mais. Mas 
nas primeiras fases. Pode ser 
que Portugal seja o azarão. 
Eu chutaria o Uruguai (como 
surpresa).

Luana Naualy Oliveira, 
estudante de Direito

Quem vai ser campeão é a 
Alemanha, o time mais forte 
que tem. Panamá vai sair na 
primeira fase. Eu acho que o 
grupo F é o mais forte, porque 
tem Alemanha, Suécia e México. 
Eu não acho que vai haver um 
azarão que pode surpreender 
nessa copa. O Brasil pode 
surpreender só se ele mudar 
a escalação do time. Se tirar o 
goleiro e o Firmino.

Márcio Garcia da Silveira, 
48, comerciante

O grupo da Argentina é o bem 
complicado. Acho que é a quarta 
copa seguida que eles enfrentam a 
Nigéria. O grupo do Brasil é fácil. O 
restante dos grupos também é fácil, só 
o da Argentina que é bem complicado. 
Surpreender, eu acho que é a Argentina. 
Eu não a coloco como favorita, mas 
ela pode surpreender. A França pode 
decepcionar. A França para mim é uma 
das favoritas, mas pode ocorrer igual 
ocorreu na Eurocopa: perdeu a final para 
Portugal sem o Cristiano Ronaldo. Eu 
aposto na Alemanha como campeã. Na 
primeira fase o Brasil será primeiro lugar, 
com três vitórias. Nas oitavas complica.

Fábio Mikhail, comerciário

Eu já tinha visto as chaves, a tabela. 
Os favoritos para a Copa são Brasil, 
França, Alemanha e Bélgica. São as 
seleções que têm chance. O grupo do 
Brasil eu acho bem complicado, porque 
é bem equilibrado, por causa da Sérvia 
e da Suíça, que são duas seleções de 
boa expressão. Apesar de que não tem 
nenhum grupo muito forte. As seleções 
cabeça de chave são bem mais fortes. No 
grupo de Espanha e Portugal, elas são 
bem mais fortes. No grupo do Brasil, Brasil 
e Suíça. No da Alemanha, Alemanha e 
Suécia. Mas ficou bem equilibrado. Mas 
o grupo do Brasil, eu acho que o Brasil 
leva vantagem. No da Alemanha, ela 
(leva vantagem). No da Bélgica, ela. O 
grupo mais complicado para mim é o da 
Argentina, porque tem Argentina, Croácia 
e Nigéria, três seleções de tradição na 
copa que têm chances de classificação. 
Eu apostaria no time da Polônia 
como azarão. E uma decepção seria a 
desclassificação do Brasil. Porque para 
mim, nessa escala, o Brasil é a seleção 
mais forte, mais forte que a Alemanha.

Charles Muller Oliveira

Não vejo grande dificuldade para o 
Brasil passar de fase, nessa primeira 
fase. Agora, parece que, saindo em 
primeiro dessa fase a gente pega 
o segundo do grupo da Alemanha. 
Então é aquele negócio a gente 
torcer para a Alemanha perder vai 
ser ruim. Tem que torcer para a 
Alemanha ganhar todos. Porque 
se ela ficar em segundo o Brasil já 
pega ela nas oitavas. Então a gente 
tem que torcer para a Alemanha 
ganhar sempre e o Brasil ganhar 
sempre, porque aí a gente só 
encontra na final. Na Copa de 98 
tivemos a Croácia na Semifinal. 
Nessa última, de 2014, tivemos a 
Costa Rica. É igual Copa do Brasil. 
Sempre tem um time pequeno 
que vai lá para a ponta. Não está 
descartado de isso acontecer. 
O pessoal está comentando, 
principalmente no SPORTV, daquela 
Islândia (como azarão). Um time 
sem tradição nenhuma, está no 
grupo da Argentina. Estão dizendo 
que a Islândia classifica. A Copa 
do Mundo acho que é mais séria. 
Eles não têm elenco para isso não. 
Tivemos a decepção na eliminatória, 
a Itália. A Holanda também. Eu 
gosto da coisa mais acirrada, mais 
competitiva. Copa do Mundo sem 
Itália, sem Holanda, parece que é 
um almoço sem feijão. Eu acho que 
tem que ter. É bom. O Brasil, que é 
pentacampeão, só a Alemanha pode 
chegar aos nossos pés, ser penta 
também. A Itália, que é tetra, está 
descartada. Foi bom para o Brasil. 
Eu achei que Copa do Mundo, sem 
Argentina, igual corria o risco, a 
Holanda fora, a Itália fora, acho 
que vai faltar a cereja do bolo. Se o 
Brasil for campeão, tudo muda.

Antônio Carlos Lopes, 54

Felipe Homsi

A Copa do Mundo nem 
começou, mas já tem gente 
preparando o gogó para pal-
pitar sobre o que pode e o que 
não vai acontecer no próximo 
mundial. A competição, que 

será realizada na Rússia no ano 
que vem, tem tudo para ser 
motivo de brigas e alegrias nas 
rodas de boteco. Mais do que 
isso, a competição já move a 
paixão dos anapolinos.

Muitos preferem não arris-
car um palpite muito fora das 

expectativas da maioria. O Brasil 
e Alemanha, por exemplo, são 
vistos como grandes favoritos na 
competição. Os alemães, porque 
carregam o trunfo de terem sido 
campeões do mundo em 2018. 
E o Brasil? Ora, porque é o Brasil.

Esses e outros pitacos foram 

colhidos junto à população, que 
decidiu abrir o bico e dizer quais 
são as previsões para o mundial. 
A maioria diz que o Brasil deverá 
passar fácil pela primeira fase. A 
seleção canarinho está no grupo 
E, ao lado de Costa Rica, Sérvia 
e Suíça. O grande problema é 

que, dependendo dos resulta-
dos, Brasil e Alemanha poderão 
se enfrentar nas oitavas de final.

A lembrança do fatídico 7x1 
ainda está fresca na memória 
dos brasileiros e alguns preferem 
nem imaginar que um novo 
confronto já ocorra na segunda 

fase. Se for para perder, muitos 
preferem que a derrota venha 
no final da competição. A popu-
lação ainda falou sobre uma das 
grandes decepções: a Itália não 
se classificou para o mundial. De 
acordo com uma das pessoas ou-
vidas, “faltou a cereja do bolo”.

espoRTe

Quais são os seus palpites para a Copa do Mundo 2018?

enTRevisTA

A Voz de Anápolis – De-
pois de 11 meses, qual a 
avaliação que o senhor 
faz da Câmara Municipal 
nesta legislatura, do tra-
balho dos vereadores?

 Deusmar Japão – Por essa 
experiência na Câmara, eu olho 
que têm as pessoas boas e as 
pessoas diferentes. Eu me espelho 
muito no vereador [Antônio] 
Gomide, um vereador experiente, 
de fala firme. Eu aprendo muito 
com ele, pois ele já foi prefeito. 
Ele na oposição é muito firme. 
Olho muito o Jakson [Charles, 
PSB], mas eu me espelho mais 
nele (Gomide). Eu acredito que 
nesse período o trabalho da 
Câmara foi muito importante. 
No começo eu comecei a me de-
sanimar, mas depois eu percebi a 
importância que a Câmara tem 
para as pessoas. Antes eu não 
sabia, mas através da Câma-
ra foi possível eu ajudar uma 
pessoa que estava precisando de 
um atendimento específico na 
área da saúde. Os vereadores têm 
esse poder de articulação, de ser 
ouvido por outras autoridades e 
ajudar as pessoas.

AVA – O que exatamente 
o senhor pôde fazer e que 
não dava para fazer an-
tes, sem o mandato?

DJ – Ganha-se um certo 
respeito. Antes, eu ficava lutando 
para conseguir um transporte 
para um paciente que precisava. 
Era difícil demais. Você precisava 
se humilhar. Hoje, não. Às vezes 
quando não tem, eu mesmo peço 
para um dos meus assessores 
fazer esse serviço, no meu carro 
mesmo. Antes eu não tinha 
condições de colocar gasolina e 
hoje a gente tem condições. Estou 
achando isso bom.

AVA – O senhor esteve 
recentemente com um 
grupo de vereadores em 
uma visita ao Ministério 
dos Transportes para 
pedir ajuda para deter-
minadas demandas da 
cidade, como por exem-
plo, a questão do acesso 
ao Bairro Recanto do Sol. 
Vocês conseguiram algo 
concreto nessa reunião?

DJ – Eu achei essa reunião 
importante. Eles prometeram 
uma verba para poder arrumar 
isso aí. Até o Vinicius Sousa (se-
cretário de Obras) estava junto. 
Mas eu não disse nada lá, só 
estava ouvindo. 

AVA – Qual seria a solução 
para aquele acesso especí-
fico?

DJ – Eu não entendo muito 
dessa área. Eu entendo mais da 
área da saúde. Mas 
lá foi falado em 

se pensar e fazer outras saídas 
daquele setor, que não fosse 
somente essa que existe. 

AVA – Então, falando em 
Saúde. Da sua vivência, 
como você avalia a saúde 
ofertada pelo município?

DJ – A saúde é difícil. Eu 
trabalho há muitos anos e vejo 
que ela está longe de estar boa. 
O que eu posso fazer e esse 
trabalho social, de auxílio às 
pessoas. Mas a dificuldade na 
saúde não está na secretária, 
nem no prefeito.

AVA – Você trabalhou 
muito tempo no Hospital 
Municipal, a primeira 
unidade 24 horas da Pre-
feitura. Quais as priori-
dades para essa unidade 
específica, já que o senhor 
conhece a realidade de lá?

DJ – O que falta são leitos 
de UTI porque é aonde o povo 
sofre. É preciso brigar por essas 
vagas. Por outro lado, tem 
a questão dos aparelhos que 
estão danificados, a exemplo 
do ultrassom que está a quase 
dois anos estragado, e também o 
aparelho de ressonância. O pa-
ciente se ficar três meses à espera 
de um desses dois aparelhos, às 
vezes ele sara naturalmente. É 
preciso dar atenção à manuten-
ção não só desses aparelhos, mas 
de todos que estão lá no Hospital 
Municipal. 

AVA – O senhor tem 
cobrado essa atenção 
junto à gestão mu-
nicipal ou o senhor 
só está relatando a 
situação?

DJ – Tenho 
cobrado.

AVA – Qual a 
resposta que 
você tem dessa 
situação?

DJ – É de que o con-
serto está em processo de 
licitação. É complicado você 
querer resolver e ter situações 

dessa atrapalhando.

AVA – A gestão está de-
morando a dar resposta 
às demandas da saúde, 
como nesta específica, 
por exemplo?

DJ – Está demorando. Eu 
acredito estar demorando. Mas 
reconheço não ser fácil.

AVA – O senhor integra 
um grupo de vereadores 
que não tem o costume 
de usar a tribuna. Já que 
o senhor veio da saúde e 
reconhece ter esse perfil 
assistencialista, não seria 
o caso de utilizar a tri-
buna para dar resposta 
à comunidade, cobrando 
aquilo que o senhor acre-
dita ser o correto?

DJ – Eu tenho dificuldade 
de falar em público. Mas tem 
hora que me dá vontade de ir lá 
e cobrar.

AVA – O senhor considera 
que essa área de saúde dá 
voto para quem queira se 
utilizar dela com preten-
são de fazer essa política 
assistencialista?

DJ – Não é que dê voto. 
As pessoas ficam muito gratas 
quando recebem uma ajuda 
na área da saúde. Elas não se 
esquecem. Eu sempre gostei de 
ajudar nessa área de saúde. Esse 
é o meu jeito, o de tentar ajudar.

AVA – Então, de que 
forma o mandato agrega 
a esse seu jeito de ajudar 
as pessoas na área da 
saúde?

DJ – Agora 
eu estou 
po-

dendo mais. A minha candida-
tura sempre foi focada em poder 
ajudar mais as pessoas. É como 
esse exemplo que eu citei de 
poder dar um auxílio para quem 
precisa ir para Goiânia buscar 
um atendimento ou um trata-
mento que não tem aqui. Antes 
eu não tinha condições de poder 
ajudar nisso, hoje eu tenho.

AVA – De fato, o senhor 
está ajudando mais pes-
soas?

DJ – Sim. Até o meio do 
ano, eu estava confuso. Até 
me perguntava o que eu estava 
fazendo aqui “nesse mundo”, só 
ouvindo. A partir daí eu comecei 
a ir a outro caminho, o de ajudar 
as pessoas através do mandato.

AVA – Qual é a avaliação 
do senhor da gestão Ro-
berto Naves?

DJ – A gente vê que ele nem 
foi vereador, mas eu o consi-
dero uma pessoa boa. Não sou 
situação, nem oposição. Estou lá 
para fazer o meu trabalho. Se ele 
cumprir a conversa dele, se for 
real mesmo, a Prefeitura vai dar 
uma boa caminhada.

AVA – O senhor o avaliou 
como pessoa. E do traba-
lho dele? O que dizer?

DJ – O que eu enxergo como 
positivo e esse andamento nas 
obras que foram deixadas pela 
gestão anterior. Minha atenção é 
com os postinhos de saúde e ele 
começou a dar uma resposta. 

AVA – O que está faltando 
para essa gestão dar uma 
alavancada?

DJ – O prefeito precisa dar 
uma melhorada em eu secre-
tariado. Não estou falando 
mal de nenhum deles, mas os 
secretários têm que dar respos-

ta. Um dos secretários que 
eu avalio estar trabalhando 
muito é o Vinicius (secretá-
rio de Obras). Tudo que a 

gente leva de demandas mais 
simples, ele tem atendido.

AVA – O senhor 
já passou 

por 
al-

gum problema específico 
em alguma pasta?

DJ – Não. Mas essa é a mi-
nha avaliação geral. Eu não vou 
citar nomes, mas o prefeito tem 
que apertar o seu secretariado.

AVA – O prefeito tem 
falado muito que esse ano 
é o do planejamento dele. 
O senhor, na condição de 
vereador, enxerga isso? 
Na sua opinião, o ano que 
vem vai ser o ano de que 
para o prefeito?

DJ – Eu acho que vai ser 
melhor. Estou achando que vai 
melhorar. 

AVA – Partidariamente fa-
lando, como está a orga-
nização do PSL municipal 
para as eleições de 2018?

DJ – Eu estou mais isolado 
em meu gabinete. Eu não sei 
se a Thaís Souza (vereadora) 
vai pleitear algo, porque ela é o 
nome do partido aqui na cidade. 
Já eu prefiro cumprir o mandato 
de vereador para decidir o meu 
futuro político.

AVA – O que o senhor vis-
lumbra pra o seu manda-
to para os próximos anos?

DJ – Eu quero trabalhar. 
Mostrar que eu estava perdido, 

mas que agora não. Quero 
mostrar para a sociedade que 
eu estou ali para atendê-la. 

AVA – O primeiro 
ano de mandato 

está chegando 
ao fim. Atual-
mente, você 
já tem uma 
perspectiva 
de perma-
nência ou 
desistência 
da política? 

DJ- Se 
Deus quiser, eu 

quero permanecer 
na política. Porque 

eu vi que as portas se 
abrem para os políticos.

enTRevisTA Deusmar Japão, vereador (PSL)

“O prefeito precisa dar uma 
melhorada em seu secretariado”

Deusmar Chaveiro, mais conhecido como 
Deusmar Japão, é servidor de carreira da 
Prefeitura há 31 anos e sempre trabalhou 
no Hospital Municipal Jamel Cecílio. Ele 
revelou que a pretensão política veio em 
2012 afirmando que mesmo tendo desistido 
da candidatura de vereador no meio do 
caminho, foi o mais bem votado pelo PTC 
naquele ano com 898 votos. A estreia veio 
nessa legislatura e Japão confessa que chegou 
a perguntar o que “ele estava fazendo ali” 
(na Câmara), mas que, agora, compreende 
o poder que o mandato tem. Reconhecendo 
sua inexperiência parlamentar, ele diz praticar 
a política assistencialista na área da saúde. 
Nessa condição, ele comenta sobre a saúde 
ofertada pelo município relatando casos 
pontuais da unidade que tem vivência, o 
Hospital Municipal. Japão também avalia o 
executivo e levanta o ponto da qualidade do 
primeiro escalão do governo Roberto Naves.

Paulo Roberto Belém e Felipe Homsi 

Eu sempre gostei 
de ajudar nessa 
área de saúde. 
Esse é o meu 
jeito, o de tentar 
ajudar”

Eu tenho 
dificuldade de 
falar em público. 
Mas tem hora 
que me dá 
vontade de ir lá e 
cobrar”

Se o prefeito 
cumprir a 
conversa dele, se 
for real mesmo, 
a Prefeitura vai 
dar uma boa 
caminhada”

Anapolinos dão seus palpites sobre a Copa 2018
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Prefeitura demora a apresentar documentos e emperra 
convênio que passaria R$ 10 milhões para Anápolis

especiAl GoiÁs nA fRenTe

Segundo planilhas do programa Goiás na Frente, do Governo de Goiás, a “demora” para enviar 
valores do convênio para a cidade vem da própria gestão municipal que somente em 1º de 
dezembro terminou de entregar a documentação necessária para dois dos dez projetos

Henrique Morgantini
A última semana foi mar-

cada por uma descoberta por 
parte do prefeito Roberto Naves 
(PTB): a de que existem obras 
do Governo de Goiás paradas 
na cidade. A “descoberta”, que 
é antiga para todos os anapoli-
nos que passam pelo Centro de 
Convenções, esperam pelo Anel 
Viário ou aguardam a conclusão 
há mais de uma década do Ae-
roporto de Cargas, na verdade 
é um gesto político. Isto porque 
Naves decidiu subir o tom nas 
críticas e cobranças ao Governo 
Marconi Perillo. Como pano de 
fundo estão os R$ 10 milhões 
comprometidos através de con-
vênios pelo programa Goiás na 
Frente.

Naves, bem como o líder do 
prefeito na Câmara, o vereador 
Jakson Charles (PSB), estrelaram 
as colunas políticas de Goiás na 
última semana por desferirem 
ataques políticos à gestão estadu-
al. Na coluna Giro, de O Popular, 
ambos protagonizaram cobran-
ças à gestão Marconi Perillo e 
foi até mesmo considerada a 
hipótese de Roberto Naves, que 
pertence ao PTB, deixar a base de 
Marconi Perillo.

O grande motivador para 
toda esta repentina rebeldia seria 
o atraso para o repasse da verba 
prometida através dos convê-
nios do programa Goiás na Fren-
te. Realizada em evento badala-
do em 21 de junho deste ano, a 
parceria serviu para que o pre-
feito se derretesse em elogios ao 
governador. “Anápolis terá que 
agradecer por décadas e décadas 
ao trabalho desenvolvido pelo 
governador Marconi Perillo”, 
disse na ocasião.

Só que cinco meses depois, 
o dinheiro que, segundo a ges-
tão municipal, seria usado para 
a construção de Centros Pediá-
tricos e de internação, uma Casa 
do Idoso e na construção e recu-
peração de feirões não veio. O 
desabafo do prefeito veio pelas 
ondas do rádio e em jornais da 
cidade: “A cidade não aguenta 
mais. Toda espera tem limite e 
nós não podemos mais ficar es-
perando por algo que não vai 
acontecer”, declarou.

ATrASO
O que acontece, no entanto, 

é que a demora para o repasse dos 
R$ 10 milhões através dos convê-
nios com o programa Goiás na 
Frente não decorre de uma amar-
ração do Governo de Goiás que 
adiar o pagamento. Pelo menos 
é o que indicam os documentos 
presentes nos processos. Isto por-
que o que houve, na realidade, 
foi um atraso da Prefeitura de 
Anápolis em enviar ao Governo 
de Goiás a documentação neces-
sária para que a papelada fosse as-
sinada e, seguindo o rito burocrá-
tico, pudesse liberar o dinheiro.

Resumindo: toda a reclama-
ção de Roberto Naves tem raiz de 
responsabilidade dentro de sua 
própria gestão que derrapou na 
hora de enviar os documentos e 
as certidões necessárias. Sem isto, 
não é possível liberar verba. 

Em entrevista a emissoras 
da cidade, o atual secretário de 
Habitação do Governo de Goiás 
João Gomes, que foi prefeito na 
cidade, chegou a citar generica-
mente que a cidade ainda devia 
“documentos e certidões”. Go-
mes também teve destaque na 
mesma coluna Giro, quando foi 
escalado para responder aos ata-
ques das lideranças municipais 
ao Governo de Goiás.

Felipe Homsi

Durante as chuvas fortes 
do final do ano passado em 
Anápolis, as coberturas dos Fei-
rões da Alexandrina e Bairro de 
Lourdes cederam. Os temporais 
deixaram muitos feirantes sem 
saber para onde ir, já que muitos 
dependiam destes locais para a 
venda de diversos tipos de pro-
dutos. À época, Roberto Naves 
prometeu agilidade na recons-
trução dos espaços e até mesmo 
melhorias nas áreas em que os 
comerciantes atuavam. Ele ain-
da não havia assumido.

Acontece que, quase um 
ano depois, o “aniversário” da 
destruição se aproxima e a Prefei-
tura não conseguiu, ao menos, 
restabelecer o que foi destruído. 
Melhorias? Ainda é cedo para 
pensar que pelo menos uma es-
trutura adequada seja fornecida 
para os feirantes. No Bairro de 
Lourdes, os vendedores foram 
para a rua e vendem ao lado de 
onde era o feirão. Além da sujei-
ra espalhada no local, os comer-
ciantes da região reclamam que 
a Prefeitura demora a recolher o 
lixo que fica espalhado.

As reclamações também 

se voltam para o perigo que as 
crianças correm no local, já que, 
no dia de feira, várias “gambiar-
ras” são feitas na fiação elétrica.

“Estamos carentes desse fei-
rão, não só eu, como todos. O 
pessoal da feira instala as barra-
cas na rua, devido à (falta) ele-
tricidade. Eles falam que não 
podem se instalar (na área) da 
feira, justamente por causa da 
fiação. Se instalar e chover, dá 
choque, é perigoso. Estamos à 
mercê da prefeitura agora. In-
clusive o prefeito esteve aqui 
sábado passado e disse que a 
verba para constru-ção do feirão 
está no caixa da prefeitura. En-
tão nós estamos aguardando”, 
destacou Joel Generoso, 55, co-
merciante do Bairro de Lourdes.

“Engraçado que o prefei-
to esteve aqui e disse que logo 
iria fazer a remoção da armação 
que tinha caído. E demorou três 
meses”, relatou ainda sobre a 
promessa feita durante a eleição 
e cumprida em atraso quando 
Naves assumiu.

Márcio Rodrigues de Freitas, 
45, comerciante, lembra bem 
dos dias de dezembro de 2016, 
em que o Feirão da Alexandri-
na (no dia 4), assim como o do 

Bairro de Lourdes (no dia 30), 
tiveram suas estruturas dani-
ficadas em meio ao temporal. 
Os feirantes utilizam o mesmo 
espaço, mas agora a céu aberto. 
E muitos investem do próprio 
bolso para adaptar um local de 
responsabilidade da Prefeitura.

“O prefeito prometeu isso 
aqui para nós (pronto) em três 
meses, depois de ele ganhar o 
segundo turno. Nós todos vota-
mos nele e nada foi feito. Eles 
vieram, mediram aqui, não fize-
ram nada ainda. Não sabemos 
resposta de nada. Os feirantes 
que fizeram a vazão da água, 
porque isso aqui estava virando 
uma piscina. Os próprios fei-
rantes fizeram a obra, pagaram 
com o bolso deles”, reclamou.

“O prefeito nunca apareceu 
aqui para dar uma resposta para 
nós. E o povo está sofrendo mui-
to. Um feirante fez uma barra-
quinha aqui, um outro colocou 
uma tenda”, acrescentou. Para 
ele, a tradicional feira de domin-
go está prejudicada. Os feiran-
tes encerram as atividades mais 
cedo, pelo calor. A nova promes-
sa de Roberto Naves? Entregar a 
reconstrução da feira da Alexan-
drina em janeiro de 2018.

 Incluso nos convênios, feirões 
destruídos fazem “aniversário” e 
aguarda liberação de verbas

Feirantes se amontoam em meio ao improviso no Feirão da Alexandrina

As prefeituras devem 
enviar ao governo 
do Estado, seguindo 
as exigências das 
legislações federal 
e estadual, 24 
documentos. O primeiro 
conjunto, de nove, é o 
chamado “Kit Prefeito”. 
Sem eles o processo 
nem começa. Para 
finalizar, são outros 
15, onde a prefeitura 
tem de demonstrar 
regularidade com 
contribuições e 
contribuições, INSS, 
balanços aprovados, 
comprovante conta 
bancária específica para 
o recebimento dosa 
recursos etc.

��Construção do Centro Pediátrico
��Reforma dos feirões Alexandrina e Bairro de 
Lourdes
��Construção do Feirão do Recanto do Sol
��Construção de escola no Copacabana
��Quadras Esportivas

��Construção do Centro Esportivo da Vila 
Formosa
��Construção do Centro do Idoso
��Revitalização do “Centro Administrativo” do 
Parque Ipiranga
��Construção de Centro de Internação
��Construção de dois Restaurantes Populares

A Voz de Anápolis teve acesso exclusivo à documentação completa das parcerias propostas pela gestão municipal junto ao programa 
Goiás na Frente: mudança de agrupamento de projetos e morosidade na entrega da documentação atrasam vinda de dinheiro

Imagem da destruição no Feirão do Bairro de Lourdes

No bairro de Lourdes, nada foi feito para 
reconstruir a estrutura do feirão, conforme 
informou o comerciante Joel Generoso

No Feirão da Alexandrina, os próprios 
feirantes tiveram que fazer obras de vazão 
de água e alguns compraram suas próprias 
tendas, de acordo com o comerciante 
Márcio de Freitas

Imagem da destruição no feirão da Alexandrina

Lançamento do Goiás na Frente, em 21 de junho:  
até dezembro, somente dois convênios têm documentação completa

Situação atualizada dos projetos apresentados para convênio com o Governo de Goiás, de 
acordo com o Portal da Transparência: seis meses depois, nenhum contrato firmado ainda

Saiba como está a situação de cada convênio
As obras foram agrupadas 

em quatro propostas de con-
vênios, com a mesma soma 
comprometida de R$ 10 mi-
lhões. Algumas delas estão 
travadas dentro do processo 
de avaliação. Uma delas é o 
que leva o nome de “Revitali-
zação do Centro Administra-
tivo Ipiranga”. 

Com orçamento previsto 
em R$ 2 milhões, o projeto é 
um dos mais atrasados uma 
vez que nem foram abertas as 
solicitações por documentos. 
Ele está neste momento pas-
sando por correções de projeto 
na SED – Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento, que é geri-
da pelo anapolino Francisco 
Pontes, indicado ao cargo pelo 
PTB. Na pasta, a intenção da 
gestão municipal será analisada 
e observada quanto ao atendi-
mento à legislação estadual e às 
normas da Agetop.

Se não estiver de acordo, 
o projeto é devolvido para que 
o município faça as alterações. 
Somente depois de passar pela 
SED, ele é novamente encami-
nhado à Segov. Atualmente, 

este projeto sequer retornou à 
Secretaria de Governo para que 
a Prefeitura encaminhe a docu-
mentação necessária à análise 
jurídica e elaboração da minuta 
do convênio para assinatura e 
liberação dos recursos.

Mais avançado está o gru-
po de projetos que preveem a 
construção das feiras cobertas. 

A um total de R$ 4,6 milhões, 
encontra-se na fase de elabo-
ração da minuta e análise jurí-
dica. Igualmente como a que 
versa sobre a implantação de 
creches/centro dia para ido-
sos, cujo investimento é de R$ 
600 mil. Estes dois convênios 
são os que receberam a docu-
mentação – um conjunto de 

15 solicitações – no último dia 
1º de dezembro. 

Enquanto o primeiro se-
guiu para a PGE e, depois, irá 
para a montagem da minuta, o 
segundo – referente aos idosos 
– foi encaminhado à Secretaria 
Cidadã finalizar o processo. A 
Secretaria Cidadã é que cuida 
de ações relacionadas a pessoas 

da terceira idade.
Quanto aos projetos que 

integram a criação de um 
Centro de Internação, no 
valor de R$ 2,8 milhões, o 
processo foi encaminhado à 
Secretaria de Saúde e lá aguar-
da ainda ser completado em 
todas as suas demandas para 
seguir em frente.

Segundo João Gomes, mais 
de 120 cidades já receberam be-
nefícios. Ele cita como exemplo 
um município pequeno, vizinho 
a Anápolis. “Gameleira já tem 
quase dois meses que inaugurou 
a obra e está pagando a terceira 
parcela. O prefeito licitou, fez, 
inaugurou, e faltam só duas par-
celas para quitar. Anápolis não 
deu conta”, disse.

ExCLuSivO
A Voz de Anápolis apurou 

que desde junho os convênios 
estão parados por falta de do-
cumentos, que somente foram 
entregues na última sexta-feira, 
dia 1º de dezembro. O Jornal 
também teve acesso à documen-
tação que regula os convênios 
no Governo de Goiás. São eles 
que apontam para a morosidade. 
“Sem a comprovação necessária, 
não tem como liberar dinheiro, 
é um processo ilegal se isto acon-
tecer e não tem jeitinho político 
que dê jeito”, esclarece um dos 
gestores técnicos, responsável por 
administrar processos de diversas 
cidades, entre elas, Anápolis.

Grande parte das informa-
ções a seguir estão, também, 

no Portal da Transparência. No 
entanto, a reportagem apurou 
junto à Secretaria de Governo 
que (Segov) que recebeu a do-
cumentação completa para dois 
convênios – referentes à cons-
trução de feiras cobertas e na 
realização do projeto de creche 
dos idosos – somente na última 
sexta-feira, dia 1ª de dezem-
bro. Ou seja: desde quando foi 
lançada a parceria até o fim de 
novembro, o Estado de Goiás 
não tinha condições de enviar 
qualquer verba, uma vez que a 
gestão Roberto Naves não havia 
conseguido cumprir a tempo 
com as demandas burocráticas. 
Por isto, ambos os projetos se-
quem emperrados.

TrâMiTE
Agora, com a entrega da do-

cumentação, os dois convênios 
seguem para um novo patamar 
no rito burocrático necessário. 
Já na segunda-feira, dia 4 de 
dezembro, todo o processo foi 
enviado à Procuradoria Geral 
do Estado, que deverá realizar 
uma análise para referendar a 
viabilidade jurídica, sendo um 
procedimento padrão.

Somente depois disto, será 
feita uma minuta do convênio 
para assinatura e liberação dos 
recursos. Se seguir o rito normal 
dos processos, a liberação destes 
dois convênios que já tiveram a 
documentação apresentada em 
sua totalidade deve ficar para 
meados de janeiro.

MudANçAS
Outra razão para a lentidão 

no acesso de Anápolis aos R$ 10 
milhões comprometidos pelo 
Governo de Goiás pelo progra-
ma Goiás na Frente foi em de-
corrência de uma mudança na 
distribuição desta verba através 
de diversos convênios. O vice-go-
vernador José Eliton, que é o res-
ponsável pelo gerenciamento do 
programa de investimento, disse 
em entrevista na cidade que uma 
das dificuldades para o envio do 
dinheiro se dava pela decisão de 
capilarizar os investimentos. 

“Mais de 100 cidades já rece-
beram os recursos e muitas delas 
estão já executando as obras, mas 
como em Anápolis o prefeito de-
cidiu espalhar a verba em muitos 
projetos, isto gera uma demora”, 
explicou Eliton. A explicação ge-

rou incômodo na gestão muni-
cipal e levou ao prefeito a escalar 
integrantes de seu governo para 
responder ao vice-governador. 
Mas, de acordo com a documen-
tação a qual a reportagem teve 
acesso, houve – de fato – uma 
mudança no direcionamento 
das verbas dos convênios e, com 
isto, uma mudança na apresen-
tação de documentos e de todo 
o processo burocrático.

Em agosto, por exemplo, 
tramitavam seis propostas de 
convênios:

1 - Revitalização do Centro 
Administrativo Ipiranga – 
2.000.000,00
2 - Construção de dois restau-
rantes populares – 2.000.000,00
3 - Implantação de feiras cober-
tas – 2.200.000,00
4 - Implantação de creches – 
500.000,00
5 - Centro pediátrico – 
800.000,00
6 – Implantação do centro de 
internação – 2.500.000,00

Já no dia 11 de outubro, o qua-
dro mudou ligeiramente, com a 
redistribuição dos investimentos 

em outros processos:
1 – Feirão com cobertura metáli-
ca composto de uma ampla área 
livre, com sanitário masculi-
no, feminino e depósito. – R$ 
1.100.000,00
2 – Revitalização do Centro 
Administrativo Ipiranga – R$ 
2.000.000,00
3 – O feirão será executado com 
cobertura metálica – é composto 
de uma ampla área livre, com 
sanitário masculino, feminino e 
depósito. – R$ 1.100.000,00
4 – Feirão Alexandrina – R$ 
1.500.000,00
5 – Feirão Bairro de Lourdes – R$ 
900.000,00
6 – Construção do Centro Dia 
Vila Esperança – R$ 600.000,00
7 – Centro de Internação Médi-
ca – 2.800.000,00

Com as mudanças aplica-
das a este redirecionamento, a 
justificativa é que há também 
uma necessidade de mudanças 
desde o registro do convênio 
no sistema até a coleta de dados 
e documentos necessários. E, 
com isto, mais espera por parte 
dos anapolinos para ver o efeito 
do repasse da verba.

documentação necessária começa 
com “Kit Prefeito” para poder andar

Obras anunciadas por roberto Naves 
em junho, mas que ficaram devendo 
documentos até sexta-feira (1º)
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Felipe Homsi 

A Rede de Atenção Básica é 
ainda o maior desafio da saúde 
no Brasil. O tema foi levantado 
durante a 10ª Conferência Mu-
nicipal de Saúde, realizada nesta 
semana em Anápolis. O evento 
contou com a participação de 
especialistas e gestores do setor, 
nas redes pública e privada.

Danianne Marinho e Silva, 
presidente do Conselho Muni-
cipal de Saúde, ressaltou que o 
município ainda precisa se ade-
quar a diretrizes internacionais 
em saúde, como o Protocolo 
de Manchester, que estabelece 
classificação de risco no aten-
dimento em urgência e emer-
gência. Conforme especificou, 
muitos atendimentos ainda são 
feitos de maneira inadequada 
pela falta de uma cobertura ade-
quada na Atenção Básica.

Casos de dengue, por exem-
plo, não deveriam ser atendidos 
na chamadas Unidades de Pron-
to Atendimento – UPAs, e sim 
em postos de saúde. Anápolis 
possui apenas 51% de cobertura 
na atenção básica. Para chegar 
a 100%, o município atua para 
que seja aplicado na rede o cha-
mado Protocolo de Manchester, 
que estabelece padrões interna-
cionais de atendimento, com o 
estabelecimento de classificação 
de risco no atendimento.

A saúde mental também 
foi abordada. Para Danianne 

Marinho, ainda há um “cami-
nho para percorrer”. Um pla-
nejamento já foi feito e votado 
no Conselho Municipal para a 
estruturação da Rede de Saúde 
Mental, conforme explicou. 
Sua aplicação “depende do ges-

tor”. Outro tema da conferên-
cia e que gerou diversos debates 
foi o Sistema Único de Saúde. 
Conforme foi apresentado pelo 
presidente do Conselho Muni-
cipal, o financiamento público 
e investimentos do governo no 

setor ainda são “muito baixos”. 
“A União tem aplicado de 

6 a 8% por ano em saúde”, la-
menta. Conforme especificou, 
“Anápolis aplicou de 5 a 7% 
a mais do que é obrigado” em 
saúde nos últimos 10 anos. Para 

ele, o congelamento dos gastos 
do Governo Federal na saúde 
nos próximos 20 anos retrata a 
falta de “seriedade” com que o 
setor é tratado no Brasil. Con-
forme apresentou, dados do 
segundo quadrimestre deste 
ano mostram que o município 
de Anápolis investiu 22% das 
receitas em saúde, mantendo a 
média dos últimos anos.

Com relação à saúde do 
trabalhador, o que ficou evi-
dente é que é preciso dar mais 
atenção ao descumprimento 
da legislação trabalhista e esta-
belecer novas normativas para 
evitar o crescimento do núme-
ro de acidentes envolvendo os 

trabalhadores. O Plano Pluria-
nual - PPA e o Plano Municipal 
de Saúde foram temas-eixo do 
evento. Conforme especificou 
Marinho, “para os próximos 
cinco anos, é (preciso) realizar o 
ordenamento da rede.

“Nós precisamos ter uma 
rede de saúde que dialogue. 
Que a atenção básica dialogue. 
Que ela seja a ordenadora do 
sistema, como é estabelecido 
e preconizado pela Política 
Nacional de Atenção Básica”, 
destacou. As linhas de cuida-
dos para doenças e os fluxos 
de atendimento são ações que 
fazem parte do ordenamento 
da rede.

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

bAlAnÇo

Fortalecer a rede de atenção básica 
é desafio principal para a Saúde 

Centro Cultural resiste à mudança enquanto PM 
aguarda reforma da prefeitura para instalar base 

Realizada nesta semana, 10ª Conferência Municipal de Saúde definiu o planejamento do setor para 
os próximos anos: atenção básica ainda é um dos principais gargalos no atendimento, com metade 
da cobertura necessária para o atendimento adequado à população

Jovens que utilizam o espaço em atividades durante contra turno escolar são contra a decisão: intenção 
do município é ceder à Polícia Militar a área, que será utilizada pela Companhia de Policiamento 
Especializada – CPE; local escolhido para novo centro também precisa de reforma e nada saiu do papel

Felipe Homsi

Nem uma coisa, nem outra. 
Assim pode ser resumida a atual 
situação do Centro Cultural 
Filostro Machado que foi sina-
lizado pelo gabinete municipal 
para ser repassado para a Polícia 
Militar. A ideia é desativar o cen-
tro cultural da região para que 
em seu lugar seja erguida uma 
base de policiamento da Com-
panhia de Policiamento Espe-
cializado, a CPE.

Com isto, o Centro Cultu-
ral seria transferido para a área 
onde antes funcionava o Cen-
tro de Recondicionamento de 
Computadores - CRC, também 
no Filostro. No CRC também 
funcionava um telecentro, desa-
tivado pela atual gestão.

Em comum os dois endere-
ços têm um mesmo problema: 
ambos precisam de reformas e 
adaptações. E enquanto não há 
uma ação da Prefeitura em re-
formar o Centro Cultural para 
virar quartel e em reformar um 
antigo depósito de computado-
res para virar centro de práticas 
artísticas, tudo fica como está e 
nada acontece.

Entre os problemas identifi-
cado é que, sob a ameaça da ces-
são do espaço para a polícia, não 
há investimento na revitalização 
ou mesmo na criação de uma 
agenda mais atraente para o 
atual Centro Cultural. O outro é 
que a ideia da mudança já inco-
moda jovens que se beneficiam 
do local, mesmo que o projeto 
não tenha ainda saído do papel.

Marcos Henrique tem 17 
anos está no 2º ano do ensino 
médio. Ele tem aulas de Break 
no Centro Cultural. “Eu acho 
muito errado, porque aqui a 
gente não precisa de mais polí-
cia, a gente precisa de mais espa-
ço cultural, mais espaço para os 
jovens aprenderem”, comentou 
sobre a mudança que a Prefeitu-
ra irá fazer.

“Não só eu, mas todo mun-
do, a única coisa que fazemos 
(no contraturno) é vir treinar. 
Colocando esse posto policial, 
os meninos vão ficar muito de-
socupados na rua”, acrescentou. 
Ele teme que os jovens fiquem 
“sem a atividade que eles mais 
gostam”

Victor Ribeiro, de 17 anos, 
também está no 2º ano do en-
sino médio. Ele pensa da mes-
ma maneira que seu colega. “O 

Centro Cultural ajuda muito as 
crianças que ficam na rua du-
rante o dia”, ressalta. “Isso aqui 
é um modo de salvar as crian-
ças, de tirar elas da rua, poder 
ajudar elas também e nos ajudar 
a evoluir no break, que é nossa 
modalidade”, pontuou. Para ele, 
encontrar outro local para a base 
da CPE “é melhor do que deso-
cuparem aqui”.

ANGúSTiA
Sobre o Centro de Recondi-

cionamento de Computadores, 

a informação é que o prédio se 
encontra em condições precá-
rias e seria impossível realizar 
atividades do Centro Cultural 
naquele local. É por isso que os 
jovens ouvidos querem perma-
necer onde estão. 

Enquanto a Polícia Militar 
não finaliza o projeto da base de 
policiamento e a Prefeitura não 
reforma do Centro de Recondi-
cionamento de Computadores, 
os jovens do Filostro Machado 
e região sentem a angústia de 
quem poderá perder a qualquer 

momento uma área que serve 
para a inclusão digital de cente-
nas de garotos e garotas.

ExPLiCAçõES
O comandante-geral da PM 

em Anápolis, coronel João Batis-
ta de Freitas Lemes, explicou que 
o projeto para um posto de poli-
ciamento na área onde funciona 
o Centro Cultural está em fase 
de elaboração. “A ideia é futura-
mente transformar a companhia 
em um batalhão”, pontuou. 

Ele destaca ainda que a área 

atual onde a CPE está localizada 
funciona em uma área empres-
tada e que o novo local, no Cen-
tro Cultural, será mais adequado 
para os projetos de crescimento 
da atuação da corporação na 
cidade. “O prefeito vai entregar 
essa área já com as adequações e 
os acertos com as construções de 
acordo com a nossa solicitação”, 
informou. 

“Colocando uma unidade 
especializada em um determina-
do local quem tem uma deman-
da operacional maior, você vai 

automaticamente fazendo um 
trabalho de segurança pública”. 
O comandante coronel João Ba-
tista de Freitas Lemes informou 
que ainda em dezembro o proje-
to para construção da base de po-
liciamento deverá estar pronto.

CuLTurA
Secretário de Cultura, Eri-

velson Borges explicou que a 
mudança da CPE para o Centro 
Cultural do Filostro deverá ocor-
rer apenas quando um outro lo-
cal estiver disponibilizado. “Eu já 
tinha solicitado ao prefeito que 
só efetivasse isso quando nós 
tivermos um novo local para o 
Centro Cultural. Em momento 
algum eu iria suspender as ativi-
dades e não suspendi”, detalhou. 
Ao todo, 80 crianças e adolescen-
tes são atendidos, nas mais diver-
sas atividades do centro.

Ele informou que “possivel-
mente” as atividades do Centro 
Cultural passarão a funcionar 
na área onde era o CRC já em 
fevereiro de 2018. O Centro 
de Recondicionamento de 
Computadores irá se manter 
desativado. “O CRC já está de-
sativado. Nós pegamos o CRC 
desativado”, informou. Ele vê 
como positiva a mudança, já 
que o Filostro irá “ganhar” um 
posto de policiamento e um 
novo espaço do Centro Cultu-
ral. Ele alegou ainda que a deci-
são de transformar o centro em 
base de polícia foi “conversado” 
com a população local.

filosTRo mAchAdo

Centro Cultural beneficia 80 jovens durante o contraturno: mudança iminente incomoda frequentadores
Aula de Break realizada no Centro Cultural: espaço 
parou no tempo no aguardo da ocupação da PM

Desafios da Rede de Atenção Básica de Saúde foi um dos principais focos da conferência

Gestores municipais de saúde apresentaram proposta para o setor

Marcos Henrique é contra a transformação do 
Centro Cultural em base da polícia

Victor Ribeiro teme ficar sem alternativas caso a Prefeitura 
mantenha decisão de retirar os jovens do Centro Cultural

Por iniciativa do vereador 
Antônio Gomide (PT), a Câmara 
Municipal prestou homenagem 
aos servidores do programa mu-
nicipal de IST/Aids e Hepatites 
Virais. O evento contou com a 
presença de nomes importantes 
de Anápolis na prevenção a esse 
grupo de doenças, como o médi-
co infectologista Marcelo Daher 
e a psicóloga Juliana Lopes de 
Paula.

Gomide ressaltou que o 
programa de IST/Aids é exem-
plo para toda a região norte de 
Goiás, por conta de uma equipe 
multidisciplinar dedicada ao tra-
balho e que ao longo dos anos 
vem aprimorando o atendimen-
to aos pacientes. O vereador lem-

brou que o programa surgiu em 
1996, tomou corpo em 1999, na 
gestão de Adhemar Santillo, e 
tiveram diferentes contribuições 
dos prefeitos, algumas em maior 
e outras em menor grau.

O parlamentar destacou o 
Dia Mundial de Luta contra a 

Aids, celebrado em 1º de dezem-
bro, e pediu o fortalecimento 
da equipe multidisciplinar do 
município. “Essa atenção do 
gestor é fundamental para que 
o programa tenha continuidade. 
Como prefeito, conheci de perto 
o trabalho e sei que mais de 2 mil 

pacientes já passaram por essa 
equipe, confiantes com o tipo de 
atendimento oferecido”, frisou, 
lembrando que são ao menos 5 
mil exames de Aids realizados 
anualmente pelo poder público.

O vereador também falou 
de reivindicações do programa 
IST/Aids, como contratar mais 
profissionais e garantir um local 
de internação específico para 
portadores do vírus HIV em cri-
se, garantindo um atendimento 
mais amplo e evitando qualquer 
tipo de discriminação. “É preciso 
ampliar o que está dando certo”, 
reforçou Gomide. O petista con-
cluiu: “devemos cada vez mais 
falar do exemplo que é esse pro-
grama”.

Gomide homenageia aos profissionais que atuam no programa IST/Aids

CONFiRA OS HOMENAGEADOS
��Abilene Machado Teixeira
��Bárbara da Silva Santos
��Danielly Cristiane Correa
��Deborah Lopes Mota 
Carvajal
��Eberty Rosa Luís
��Edmond Raymond Le 
Campion
��Edvaldo Antônio da Fonseca
��Eládio Fernandes de 
Carvalho Júnior
��Emanuelle Cristiane Seixas 
Silva
��Fabiana Alves Leite de 
Aguiar

��Joyce Micaelle de Resende
��Juliana Lopes de Paula
��Lidiana Ribeiro Moreira dos 
Santos
��Luzia Gomes Neta
��Marcelo Cecílio Daher
��Maria Abadia Santana
��Nilda Cristina de Almeida
��Sandra Pavlikoff Issa Mattos
��Lúcia de Fátima Silva Neves
�� Íria Cidária de Jesus
�� Ivanilde Marques
��Maria Helena Barbosa 
Belém
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Paulo Roberto Belém

A nova sede da Câmara 
Municipal se arrasta como um 
monumento cinza no cruza-
mento mais movimentado da 
cidade. Depois de cobranças 
de parlamentares, de visitas 
técnicas do prefeito Roberto 
Naves e auxiliares, absoluta-
mente nada andou. E a expli-
cação foi uma só: há um impe-
dimento legal para que a obra 
siga rumo à conclusão.

Só que o Ministério Públi-
co já discordou desta afirma-
ção no passado. O MP liberou 
a obra, alegando que as dili-
gências para identificar possí-
veis erros e responsáveis não 
impede que projeto seja fina-
lizado e entregue. Ou seja: fal-
ta dinheiro, projeto e vontade 
política para tocar a Câmara 
até o fim.

No entanto, nada andou. 
Na última semana, porém, a 
situação da Câmara inacaba-
da voltou a ser debatida. Des-
ta vez através de um relatório 
apresentado pelo líder do pre-
feito Roberto Naves (PTB).

O parlamentar alega que 
não há data para terminar a 
obra porque um estudo ela-
borado pelo núcleo de enge-
nharia do Proana – órgão cria-
do por Naves para tratar dos 
projetos da Prefeitura – criaria 
impedimentos para que a obra 
seja retomada. Charles desta-
cou que o relatório traz uma 
posição ampla da real situação 
no aspecto legal e estrutural 
da obra paralisada. “Venci-
mento de contrato, ausência 
de termos aditivos e ausência 
de projetos complementares”, 
citou.

O resultado final do docu-
mento acaba por pressionar a 
própria prefeitura uma vez que 
a contratação de empresas, a 
criação de aditivos e até mes-
mo a definição de projetos são 
prerrogativas da própria gestão 
municipal e não uma deman-
da externa. Como afirmou o 
MP, legalmente a obra não tem 
qualquer dificuldade.

ExPLiCAçãO
Charles explicou que a 

principal constatação do Proa-
na é a que foi levantada pelo 
Tribunal de Contas dos Mu-
nicípios (TCM) em novem-
bro de 2016: a de que foram 
realizadas medições a maior, 
enquanto o contrato da obra 

apontava serviços a menor. De 
acordo com o relatório atesta-
do pelo diretor de Engenharia 
do Proana o valor a maior é 
de R$ 1,6 milhões. “Se mediu 

mais do que foi contratado 
e não foram feitos os termos 
aditivos que respaldassem es-
sas medições a maior”, divul-
gou. Segundo Charles, essa é o 

principal questionamento. 
Fora esse questionamento, 

o vereador minimizou as ou-
tras situações que foram levan-
tadas para que a obra fosse pa-

ralisada à época, a exemplo do 
vencimento do contrato da Al-
benge Engenharia com a Pre-
feitura. “A paralisação da obra 
foi uma iniciativa do ex-prefei-
to João Gomes em função de 
um entendimento dele de não 
ter os recursos suficientes para 
dar continuidade. Até porque 
as prioridades dele eram ou-
tras”, lembrou. 

PrOvidêNCiA
Questionado se há impe-

dimento legal para que a obra 
seja retomada, o vereador disse 
que o que existe é somente esse 
questionamento do TCM. Para 
Charles, todo um processo tem 
que ser seguido. “O relatório 
foi encaminhado ao Ministério 
Público e ao presidente da Câ-
mara Municipal”, apontou, di-
zendo que ao MP o documen-
to foi enviado por sugestão da 
instituição e à Câmara porque 
atribuem aos vereadores esses 

equívocos. “Na verdade a obra 
não é da Câmara e nem dos ve-
readores. A obra é da Prefeitu-
ra”, exemplificou.

Sobre quando, de fato, a 
obra será retomada, o líder 
complementou. “Dependen-
do da conclusão desse ques-
tionamento feito pelo TCM 
e da validação do Ministério 
Público dizendo um ‘ok’, a 
Prefeitura pode iniciar a nova 
licitação”, enumerou. O líder 
ainda fez a defesa do prefeito, 
incluindo os vereadores. “A 
vontade era de retomar essa 
obra amanhã”, citou. Charles 
ainda considerou o cenário se-
guinte à chegada das respostas 
destas instituições. “Se o pre-
feito apertar e fazer a licitação, 
por exemplo, em fevereiro, a 
conclusão da licitação vem em 
abril. Daí leva um ano para a 
obra ser concluída. Eu acredito 
que usufruiremos deste espaço 
em 2019”, espera.

Relatório da Prefeitura cobra da própria 
gestão impeditivos para terminar obra
Liberada pelo 
Ministério Público, 
projeto pode 
ser concluído 
sem qualquer 
impedimento legal, 
mas documento 
apresentado nesta 
semana acaba por 
mostrar que é a falta 
de projeto e iniciativa 
técnica da gestão que 
impede que obra seja 
finalizada

Nova série compartilhada pela Netflix é mais adulta, 
sombria e tensa que o sucesso estrelado pelos três 
amigos perdidos em clichês dos anos 1980, mas 
comparação é inevitável e assisti-la vale muito a pena

Visite nosso site e confira
mais informações:   

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

vARiedAdes pAssA-TemponovA sede dA câmARA

Da Redação

Usando o tema existencial 
humano (Quem somos? Para 
onde vamos?), a Netflix vem 
aprofundando no assunto ao 
criar séries de ficção científica 
que tentam dar novas visões 
a estas perguntas. Com o su-
cesso fenomenal de ‘Stranger 
Things’, o serviço de streaming 
apostou na sensacional ‘The 
OA’ e agora lança a maravilho-
sa série alemã ‘Dark’.

Ao mesmo tempo que o 
jovem Erik (Paul Radom) de-
saparece em uma cidade cheia 
de segredos, um pai de família 
se suicida. Ele deixa uma carta 
para sua mãe e seu filho, que 
só pode ser aberta no dia 4 de 
Novembro de 2019. Nenhum 
minuto antes disso.

Com um primeiro episódio 
tenso e intenso, a série já con-
quista o espectador ao apresen-
tar algumas perguntas insanas 
sem respostas e, com isto, des-
perta o interesse em saber o que 
existe por trás do mistério da ci-
dade de Winden, que tem uma 
usina de energia elétrica como 
seu maior ponto turístico.

A partir daí, a série traz um 
ritmo lento e sufocante com 
mais perguntas do que respos-
tas. Quando a série começa a 
responder algumas de suas lou-
cas perguntas, torna-se viciante 
continuar assistindo aos episó-
dios. É daquelas séries feitas para 
maratonar em um dia, que não 
te deixa sair nem para ir até a co-
zinha tamanho o suspense cria-
do entre um episódio e outro.

MiSTériO
Apesar do começo lento, 

a série engata no meio de sua 
temporada e se torna um vício 
desenfreado, quando as cartas 
começam a ser reveladas e se 
descobre sobre o que a série está 
abordando. São 10 episódios de 
50 minutos que prendem do 
começo ao fim.

O criador Baran bo Odar 
(diretor do inédito Sleepless, 
com Jamie Foxx) consegue criar 
uma trama redonda, apesar de 
trazer uma história cíclica, que 
se encerra satisfatoriamente. 
Outro ponto positivo é a foto-
grafia belíssima, que abusa do 
ar misterioso da cidade Win-
den e a assustadora floresta que 

a cerca, sem esquecer da usina 
elétrica, imponente na vista aé-
rea da cidade. A trilha sonora, 
repleta de hits dos anos 80, é a 
cereja do bolo.

O desfecho é genial, abor-
dando um assunto que vem 
sendo tratado mais frequente-
mente nos cinemas em obras 
de ficção científica, vide os ge-
niais ‘Interestelar’, de Chris No-
lan, e ‘O Predestinado’, de Peter 
e Michael Spierig.

‘Dark’ é, literalmente, uma 
viagem pelo tempo e espaço 
que pode explodir a mente 
enquanto se tenta descobrir 
a grande resposta, aquela que 
estava ali o tempo todo e você 
não conseguia enxergar. É re-
cheada com suspenses, misté-
rios e coisas estranhas.

Produzida pela Alemanha, 
a série sela o acordo de US$ 1,5 
bilhão que a Netflix fez com 
diversos países europeus para 
a produção de séries, filmes e 
programas de TVs. Se a inten-
ção era reproduzir o sucesso de 
‘Stranger Things’, ‘Dark’ pro-
vavelmente será muito bem 
sucedida (com informações do 
CinePop).

Palavra cruzada

Solução

Dark: uma ótima 
opção para esperar 
por Stranger Things

Jogo dos 7 erros

Esqueleto da obra ainda é o que pode ser visto do novo prédio do legislativo

Relatório do Proana: dificuldades mostradas 
são de responsabilidade da gestão

Líder do prefeito, Jakson Charles (PSB) apresentou 
documento e destacou “medições a maior”

Promotor responsável pelo caso, Arthur José Matias ratifica que 
a retomada e finalização da obra dependem, exclusivamente, 
de um impulso entre os poderes Legislativo e Executivo

Linha do Tempo Relembre o histórico da construção da Nova Câmara Municipal

Maio Junho Janeiro

Agosto dezembro 

Início da obra lançada por João Gomes Paralisação da obra 
Visita na obra por Roberto Naves 
após repercussão nacional do caso 

Obra está 
liberada pelo 
Ministério 
Público para 
conclusão

Líder do prefeito 
apresenta relatório 
do executivo que 
coloca empecilhos 
para a retomada e 
entrega da obra

Ministério 
Público ratifica 
informação de 
que obra pode 
ser retomada e 
concluída

Na primeira informação 
prestada pelo líder do prefei-
to, sobre o questionamento 
do Tribunal de Contas dos 
Municípios, A Voz de Anápo-
lis apurou que no documento 
do TCM não há nenhuma 
cláusula que diz que a Prefei-
tura está impedida de retomar 
e concluir a obra. O que existe 
é observação da questão dos 
valores contratados a maior, 
que totalizam exatos R$ 
321.217,37, de acordo com o 
acórdão 07800/2016 de auto-
ria daquele órgão.

Mas a principal e mais 
efetiva resposta sobre o caso 
continua sendo protagoniza-
da pelo Ministério Público. 
Procurada novamente a par-
tir das alegações do líder do 
prefeito, a instituição mante-
ve o seu posicionamento de 
agosto passado, quando disse 
que a retomada e a conclusão 
das obras, devem ser, exclusi-

Ministério Público mantém liberação 
da obra; TCM não impede projeto, 
apenas cita diferença de valores

vamente, impulsionadas pelo 
Presidente da Câmara Muni-
cipal e pelo Poder Executivo. 

Sobre o Inquérito Civil 
Público que o MP sustenta 
que foi aberto para apurar os 
eventuais erros de projeto de 
execução, bem como para 
avaliar os prejuízos ao erá-
rio municipal causados pela 
construção da futura sede da 

Câmara Municipal de Aná-
polis, o promotor Arthur José 
Matias preferiu não opinar, 
sustentando que o inquérito 
ainda está em trâmite na pro-
motoria e que qualquer mani-
festação virá após a sua con-
clusão. A promotoria sequer 
confirmou o recebimento do 
relatório citado pelo líder do 
prefeito.

2014 2016 2017



12 Anápolis, 9 a 15 de dezembro de 2017

ARTiGo

Apreensões alarmistas de setores 
mais conservadores têm apontado mo-
tivos para se preocupar com a entrada 
dos investimentos chineses no Brasil. 
Na verdade, não há razões para isso. 
A ascensão da China como potência 
global é inevitável, sendo impossível 
e insensato que o Brasil tente se blin-
dar frente a essa nova realidade. É de 
fundamental importância que futuros 
governos brasileiros, o setor privado e 
a academia continuem a se empenhar 
em construir uma relação bilateral com 
maior equilíbrio em longo prazo. A 
aproximação com a China pode trazer 
inúmeras oportunidades, mas para isso 
é necessário seguir buscando um maior 
entendimento da inserção do país asiá-
tico no Brasil e no mundo.

A partir dos primeiros anos da dé-
cada de 2000, as relações entre Brasil e 
China começaram a abrir espaço para 
uma agenda bilateral com maior com-
plexidade. A considerável expansão do 
comércio entre os dois países, a maior 
interação em fóruns internacionais e a 
ampliação da agenda política sino-bra-
sileira indicavam o surgimento de um 
novo patamar nas relações bilaterais. 
Nesse contexto, surgiu também um fe-
nômeno sem precedentes: a entrada de 
volumosos investimentos chineses no 
Brasil.

De acordo com monitoramento re-
alizado pelo Conselho Empresarial Bra-
sil-China (CEBC), entre 2007 e 2016, 
empresas chinesas anunciaram um 
montante de investimentos no país 
na ordem de 80 bilhões de dólares, dos 
quais 46 bilhões de dólares foram de 

fato postos em prática. Os setores en-
volvidos são inúmeros, passando pela 
exploração de recursos naturais, indús-
trias diversas, agronegócio, tecnologia, 
finanças e, mais recentemente, a área 
de geração e transmissão de energia.

Mas o que tem despertado tanto o 
interesse da China em investir no Brasil?

Primeiramente, a presença desses 
investimentos no país não é um caso 
isolado. Por volta dos anos 2000, Pe-
quim passou a apostar em uma políti-
ca de internacionalização de empresas 
chinesas ligadas a setores estratégicos, 
que buscavam, em distintas fases, in-
vestir em recursos naturais, mercado 
consumidor e novas tecnologias. Essa 
política permitiu que diversas em-
presas chinesas passassem a investir 
massivamente em todo o mundo, ope-
rando por meio de projetos greenfield, 
joint ventures, e, mais recentemente, 
via fusões e aquisições.

Sob a ótica geopolítica, há um inte-
resse de “ocupação de espaços” por par-
te de Pequim, sendo interessante para a 
China ter no Brasil um ponto focal na 
América Latina. A história recente foi 

marcada pela grande influência dos Es-
tados Unidos na região, sobretudo du-
rante a Guerra Fria. Passadas as tensões 
ideológicas, surgiram novos tópicos na 
agenda internacional — como o com-
bate ao terrorismo, imigração e tensões 
na Ásia — que levaram a um relativo 
afastamento de Washington. Isso pos-
sibilitou a abertura de espaço para uma 
maior influência de outras potências 
na América Latina, como tem sido vis-
to com o avanço dos investimentos 
chineses na região, onde o Brasil figura 
como o destino mais relevante.

Outro elemento que chama a aten-
ção é o fato de que os investimentos 
chineses mais volumosos no Brasil são 
feitos por algumas das maiores empre-
sas estatais do país asiático. Para se ter 
uma ideia, do valor total dos investi-
mentos confirmados, cerca de 70% 
têm origem em estatais centrais chi-
nesas, segundo estudos do CEBC. No 
fim das contas, essas gigantes atendem 
as orientações do Conselho de Estado, 
um dos mais altos órgãos do aparato 
estatal de Pequim. O desenho desse ce-
nário tem como objetivo garantir que 

a atuação dessas empresas esteja em 
linha com as prioridades estratégicas 
de longo prazo da China no Brasil. É 
o caso da presença crescente no país 
de grandes empresas da área de ener-
gia e commodities, como State Grid, 
China Three Gorges, Sinopec, CNPC, 
CNOOC e COFCO.

Finalmente, existem fatores en-
dógenos do atual quadro econômico 
brasileiro que favorecem a entrada dos 
investimentos chineses. A desvaloriza-
ção relativa do Real, o certo grau de de-
senvolvimento da indústria nacional, 
o mercado consumidor emergente e a 
escala da economia brasileira na con-
juntura regional contribuem para que 
o interesse da China na América Latina 
seja direcionado principalmente para o 
Brasil. Além disso, o recente movimen-
to pró-privatizações do governo brasi-
leiro tem sido mais um fator que con-
tribui para a atração de investimentos 
estrangeiros. Exemplo disso foi a visita 
de Estado feita por Temer à China, em 
setembro, na qual foram assinados di-
versos memorandos de entendimento 
e acordos bilaterais.

Nesse contexto, os benefícios dos 
investimentos chineses no Brasil são 
bastante evidentes: contribuem para a 
geração de empregos, aumentam a pro-
dutividade em determinados setores, 
possibilitam transferência de tecnolo-
gia, criam redes de interconectividade 
entre empresas chinesas e fornecedores 
locais, trazem projetos para regiões me-
nos desenvolvidas do país e tendem a 
diminuir gargalos de infraestrutura.

Mas é preciso observar as duas faces 
da moeda. A China, movida por seu tí-
pico pragmatismo, percebe uma grande 
oportunidade para aumentar sua influ-
ência geopolítica no Brasil e na América 
Latina por meio de investimentos, so-
bretudo devido ao afastamento dos EUA 
e a um cenário de crises políticas e eco-
nômicas locais. Somado a isso, os bene-
fícios provenientes dessas inversões no 
país ajudam a fortalecer uma imagem 
favorável à China, o que em última ins-
tância, contribui para que o Brasil esteja 
mais propenso a se alinhar a Pequim em 
fóruns e organizações multilaterais.

Tulio Cariello é formado pelo 
Instituto de Relações Internacionais da 

PUC-Rio. Desde 2012 acompanha os 
investimentos chineses no Brasil – arti-
go publicado originalmente em El Pais

Túlio 
Cariello

Por que a China está investindo no Brasil?
Entre 2007 e 2016, 
empresas chinesas 
anunciaram para o 
Brasil investimentos de 
80 bilhões de dólares, 
dos quais 46 bilhões 
de dólares foram 
empenhados

Paulo Roberto Belém

A atitude do governador 
Marconi Perillo, mesmo que 
legal, em nomear o segundo 
colocado na direção do cam-
pus da UEG Jundiaí, descon-
siderando o resultado do pro-
cesso democrático que elegeu 
o professor Silvair Félix para 
assumir o cargo respectivo, fez 
com que o grupo gestor da uni-
dade paralisasse as atividades 
do campus nesta quarta-feira 
(6). Com isso, desde então, as 
rotinas administrativas e esco-
lares estão suspensas no local.

A paralisação foi tirada em 
assembleia realizada em dois 
turnos logo após a publicação 
do decreto na última terça-
feira (5). Na porta da unidade 
na última quarta-feira, a pro-
fessora Nádia Maria Vaz, da 
área de humanas, integrava a 
manifestação. Segundo ela, o 
conveniente é o respeito à elei-
ção. “O governador utilizou da 
questão da lista tríplice para 
nomear o segundo colocado. 
Nós queremos simplesmente 
que seja respeitado o proces-
so democrático que elegeu o 
professor Silvair com a maioria 
dos votos”, sustentou.

rASTEirA
A manifestação continuou 

na última quinta-feira (7). No 
interior da unidade, novamen-
te o grupo de gestores se reu-
niram para discutir o assun-
to. A coordenadora do curso 
de História, a professora Julia 

Bueno, classificou a nomeação 
dos segundo colocado na elei-
ção. “Foi uma rasteira. Estou 
indignada como a maioria dos 
meus colegas”, disse.

De acordo com as profes-

soras ouvidas, a paralisação 
só terá fim quando o gover-
nador reavaliar a nomeação. 
“Só retornaremos quando o 
reitor e o governador fizerem 
o que é correto, que é nomear 

o diretor que foi eleito. Isso 
é uma questão de democra-
cia”, finalizou Nilda Maria. O 
mesmo desfecho é esperado 
pela professora Julia. “Foi um 
processo legítimo. Não somos 

palhaços em aceitar essa no-
meação”, defendeu.

rESPOSTA
Em nota, a Universidade 

Estadual de Goiás (UEG) não 
manifestou sobre a paralisação 
e nem sobre a possibilidade de 
reavaliação do ato, mas disse 
que a nomeação dos diretores 
dos campus é uma prerrogati-
va legal do Poder Executivo do 
Estado de Goiás que observa 
uma lista dos candidatos mais 
votados.

A instituição limitou a lem-
brar que não foi a primeira vez 
que ocorre fato como esse no 
âmbito da Universidade, ressal-
tando que em 37 campus, 34 
diretores mais votados foram os 
nomeados pelo Executivo Esta-
dual. O campus UEG Jundiaí 
integra esses três em que não 
foram nomeados os vencedores 

das “urnas”, sendo nomeado o 
professor Ewerton Freitas.

CANdidATOS
Nenhum dos dois candida-

tos se pronunciou oficialmen-
te sobre o assunto. Abordado 
pela reportagem, o candidato 
eleito, o professor Silvair Félix 
disse informalmente que espe-
rará se o Governo manifestará 
pela manutenção do decreto 
para se posicionar.

Já o professor Ewerton Frei-
tas, o segundo colocado no-
meado pelo governador, não 
foi encontrado. Entretanto, um 
vídeo mostra o posicionamento 
do então candidato à época da 
campanha rebatendo um pos-
sível apoio externo. “Assumo 
publicamente que caso eu fique 
em segundo lugar, mesmo que 
eu seja nomeado, eu não assu-
mirei”, disse Freitas nesse vídeo.

Nomeação de segundo colocado em 
eleição faz gestores paralisarem atividades
Na última terça-feira (5), o governador publicou a polêmica nomeação no Diário Oficial do Estado o que 
despertou a revolta e manifestação do grupo escolar que exige a nomeação do candidato que foi eleito

ueG – JundiAí

Grupo reunido em protesto do lado de fora da instituiçãoFaixa estampa paralisação contra nomeação do segundo colocado

Para a professora Nádia Maria Vaz, a paralisação 
só terá fim quando o governador reavaliar a 
nomeação. “É uma questão de democracia”, diz

Coordenadora do curso de História, a 
professora Julia Bueno classificou o ato 
como uma “rasteira” do governador


