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R$1,00

Prefeitura Prevê 
orçamento de  

r$ 1,3 bilhão Para  
a cidade em 2018

Aprovado na Câmara em sessão extraordinária na última quinta-feira (14), as 
planilhas preveem o que poderá ser investido em cada uma das áreas estratégicas 

da cidade; Saúde e Educação receberão os maiores aportes, com R$ R$ 283,5 
milhões e R$ 273 milhões, respectivamente. Já a Ciência e Tecnologia receberá 
somente até R$ 55 mil ao longo do ano, pouco mais de R$ 4,5 mil por mês. P. 6

OrçamentO

entreVISta
vereador  (PTB)

Tenho certeza de que o prefeito 
queria ter feito mais pela cidade”Leandro Ribeiro

P. 8

Contribuintes  
recebem “presente de 

Natal” da Prefeitura

Consumidor tem 
perfil desvendado 
neste Natal

COmérCIO CObrançaS

P. 10 P. 10

Morar em 
Anápolis é mesmo 
mais barato?

CuStO de VIda

P. 8
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BASTIDORES
deSempaCOu 
Após apresentar documentos que 
supostamente impediriam que a 
gestão municipal retomasse as obras 
da Câmara Municipal – e que foram 
questionados em reportagem da 
Voz de Anápolis –, agora, o governo 
Roberto Naves anuncia que já está 
confeccionando uma nova licitação 
para o mês de janeiro. Ao que parece, 
o objetivo era esperar 2017 passar.

pedágIO 
Seis rodovias estaduais terão praças 
de pedágio a partir de 2019. O 
estudo apresentado na última 
semana prevê cobrança de R$ 5 
a cada 60 quilômetros. O projeto 
foi aprovado nas comissões da 
Assembleia, mas ainda não foi à 
votação.

deSgaSte 
Além da autorização do pedágio nas 
GOs, outros dois projetos igualmente 
indigestos para entrar em pauta 
no ano que vem tirando o sono de 
deputados da base. Um deles trata 
do aumento de ICMS para alguns 
setores e a criação de 40 novos 
cartórios.

mOVImentaçõeS I 
O deputado federal Célio Silveira 
estuda trocar o PSDB pelo PP. 
Ex-prefeito de Luziânia, ele é 
considerado uma referência do 
entorno do distrito federal, sempre 
lembrado para a montagem das 
chapas majoritárias tanto da base 
marconista quanto da oposição.

mOVImentaçõeS II 
Quem também novamente é posta 
na berlinda é a senadora Lúcia 
Vânia (PSB). Ela é lembrada como 
um nome a ocupar a suplência de 
Marconi Perillo, abrindo um espaço 
na vaga para o Senado para um novo 
nome, ampliando a base de partidos. 
Outra opção, mais remota, é encaixá-
la na vice de Eliton.

 

Esportes, Assistência 
Social, Indústria e Comércio e 
Controladoria. Estas pastas não 
possuem titulares na gestão do 
prefeito Roberto Naves e devem 
encerrar o ano sem um comando 
para definir um planejamento para 
o ano seguinte. As atividades são 
estratégicas e a falta de prioridade 
a elas ajudam a compreender 
o resultado do sado de fim do 
primeiro ano da gestão. O fim de 
programas de inclusão social é o 
mais marcante – e preocupante 
– deles: sem o Esporte Para Todos 
(que foi renomeado para Esporte 
em Ação), que teve os convênios 
cancelados, mais de 15 mil crianças 
deixaram de ter acesso à iniciação 
esportiva, mas principalmente 
perderam uma atividade que as 
tirava do ócio nas ruas. Além disto, 

no Social, o fechamento de diversas 
unidades do PETI (programa que 
combate o trabalho infantil) obrigou 
centenas de crianças a mudar sua 
rotina e não mais frequentar as 

unidades. E novamente o caminho 
para elas é o risco de serem 
cooptadas pelo mundo do crime.

Com forte apelo na campanha 
eleitoral no desenvolvimento 

econômico e na geração de 
emprego e renda, a gestão Naves 
demorou três meses para nomear 
um titular da Indústria e Comércio 
e, oito meses depois, a Secretaria 
está novamente sem um titular. 
Com isto, perde-se tempo para 
planejar soluções criativas que 
incentivem os pequeno e micro 
empresários, bem como a criação 
de uma agenda que movimente a 
economia municipal no setor.

Por fim, a ausência de um 
responsável designado para 
a Controladoria põe em risco 
a análise das contas públicas 
municipais, bem como a garantia 
da geração de transparência na 
apresentação e consulta destes 
dados. Sem uma equipe coesa e 
afinada, o desafio é recuperar este 
tempo perdido em 2018.
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O ano administrativo de Anápolis praticamente 
se encerra e, com ele, um quarto da gestão Roberto 
Naves, também fecha seu primeiro de quatro ci-
clos. Como saldo, uma série de ações que denotam 
muito mais medo de realizar, numa gestão amarra-
da por amadorismos na rapidez em resolver proble-
mas. As dificuldades do prefeito em tocar a gestão 
pública podem ser vistas de diversas formas, a mais 
presente delas é a incapacidade de formatar numa 
definição política e administrativa a sua equipe.

O ano termina com quatro pastas sem comando. 
Esporte, Assistência Social, Indústria e Comércio e 
Controladoria Interna não têm titulares. Ao longo 
do ano, estas pastas perderam seus protagonistas e 
não foram colocados novos nomes para tocar pro-
jetos e fazer acontecer. O “Planejamento e Ação”, 
proposto no slogan, não consegue nem mesmo ser 
debatido porque não há com quem debater. Des-
tas, três têm interinos, o Esporte, a Assistência So-
cial e a Indústria e Comércio.

A importância destes quatro pilares é definitiva 
para a promoção da inclusão social e o combate 
à violência, bem como a geração de transparência 
para a gestão e, ainda, o incentivo ao desenvolvi-
mento econômico. Esporte e Social, responsáveis 

por programas de inclusão de crianças, jovens e 
adultos, em atividades esportivas e de profissiona-
lização, estão estagnadas. Programas como o “Es-
porte Para Todos” (ou “Esporte em Ação” como foi 
rebatizado) sumiram do calendário e seus convê-
nios foram suspensos. Mais de 15 mil jovens deixa-
ram de ter o acompanhamento social e esportivo 
e, agora, estão nas ruas sob o risco de cooptação do 
mundo do tráfico de drogas.

O Qualificar e os Centros de Formação, que da-
vam cursos para adultos em busca de requalifica-
ção profissional, estão igualmente abandonados e 
sem qualquer comando que possa repensar estas 
ações. A Indústria e Comércio, que deveria agir 
para promover o pequeno e micro empreendedor e 
criar soluções criativas para gerar receita na cidade 
está sem um titular. O anterior só foi nomeado em 
meados do primeiro semestre e já saiu.

Por fim, a Controladoria, que é responsável pelo 
trato e pela transparência das verbas públicas, tam-
bém aguarda um titular. No modo “automático”, a 
gestão começa a perder ainda mais o já lento ritmo 
e tende a apenas buscar a sobrevivência ao invés 
de ser o motor de propulsão para facilitar a vida na 
cidade.

EDITORIAL

Teles Jr (PMN) destacou 
a atuação do Sebrae na 
cidade e homenageou 
seus trabalhadores. “Uma 
entidade privada que encoraja 
a competitividade e o 
empreendedorismo dos micro 
e pequenos empresários”, 
disse. O vereador comemorou 
os 45 anos da entidade.

Luzimar Silva (PMN) criticou o 
uso do Estádio Jonas Duarte 
para a realização de eventos 
de fim de ano, prejudicando o 
gramado às vésperas do início 
do Campeonato Goiano. “Foi um 
erro da Secretaria de Esportes, 
poderiam ter feito em outro local. 
Agora, nem sei se a Federação 
irá liberar o estádio. E tem mais 
eventos marcados”, lamentou.

Elinner Rosa (PMDB) e Pedro 
Mariano (PRB) apresentaram o 
projeto “Junho Vermelho”, que 
incentiva a doação de sangue no 
mês. O projeto foi aprovado.

Teles Jr. relembrou que 
a cidade de Anápolis foi 
vencedora por três anos 
consecutivos com o prêmio 
“Prefeito Empreendedor”, 
durante a gestão de Antônio 
Gomide.

Mauro Severiano (PSDB) diz 
que o deputado federal Tiririca 
“entrou como um palhaço e 
saiu como um palhaço”. Ele 
contrapôs o ataque que o 

deputado fez à classe 
política.

Lélio Alvarenga (PSC) justificou 
sua presença no palanque do 
pré-candidato Jair Bolsonaro em 
Anápolis. “Não concordo com 
tudo que ele diz, mas como vice-
presidente do partido fui lá recebê-
lo”, disse. Alvarenga classificou o 
deputado como “uma esperança 
contraditória” para o Brasil.

Na avaliação de um ano de gestão Roberto 
Naves, o líder do executivo na Câmara, 
Jakson Charles (PSB) comemorou o fato do 
prefeito estar pagando salários em dia. Ele 
classificou o trabalho como “excelente”. 
“Todas as promessas de campanha serão 
cumpridas com a população”, garantiu o 
parlamentar.

Antônio Gomide (PT) 
defendeu a escola “dentro 
do padrão constitucional”. 
“Temos de buscar a escola 
pública, gratuita e de 
qualidade e, como prefeito, 
tivemos a chance de fazer 
isto no ensino fundamental 
em nossa cidade”, ponderou.

A sessão de segunda-feira 
(11) recebeu a visita do 
prefeito de Damolândia, 
Américo Osório Silva. Ele 
esteve com parte de sua 
equipe fazendo visitas à 
cidade.

Gomide, por sua vez, 
parabenizou a homenagem feita 
pelo colega do PMN e desejou 
que em 2018 a cidade retome 
seu caráter de protagonismo 
no desenvolvimento do 
empreendedorismo na cidade.

Leandro Ribeiro (PTB) disse que 
a Secretária de Saúde, Luzia 
Cordeiro, precisa ouvir mais os 
vereadores. “Porque somos nós 
que conhecemos a realidade nos 
diversos setores”, cutucou.

Elinner Rosa (PMDB) usou 
o grande Expediente para 
parabenizar a CMTT por ter 
tirado os carros abandonados 
das portas das delegacias 
do município. “É questão de 
Saúde, Meio Ambiente e Lazer”, 
destacou.

Luzimar Silva (PMN) ausentou-se na 
votação do Orçamento de 2018 e do 
Plano Plurianual. A sessão plenária foi 
realizada de forma extraordinária na 
quinta-feira (14).

Amilton Filho comemorou que no 
Orçamento do próximo ano está 
contemplado um valor pouco acima de 
R$ 6 milhões destinado à conclusão da 
obra da nova sede da Câmara Municipal.

Jean Carlos (PTB) teve aprovado seu 
projeto que torna obrigatório que locais 
com grande aglomeração de pessoas 
em Anápolis tenham um aparelho 
desfibrilador cardíaco. Se o prefeito 
sancionar o projeto, locais específicos 
públicos, particulares e aqueles que têm 
capacidade igual ou superior a 500 
pessoas vão precisar ter o 
aparelho.

Jean Carlos (PTB) parabenizou 
a gestão Roberto Naves pelo 
seu primeiro ano de governo 
na cidade. Segundo ele, trata-
se de um governo realizador 
que fez muito neste ano em 
diversas regiões.

Dia a Dia da Câmara 

aglutInadOr 
Iristas citam Maguito Vilela como um quadro 
do PMDB capaz de unir toda a legenda para 
as eleições de 2018. Isto porque além do 
prefeito de Goiânia, pelo menos outros três, 
Roller (Formosa), Adib Elias (Catalão) e Paulo 
do Vale (Rio Verde) defendem a aliança com 
Ronaldo Caiado. Entre o democrata e Daniel 
Vilela, pode surgir uma saída com o ex-
prefeito de Aparecida de Goiânia.

nem COSquInha 
Domingos Paula (PV) começou o ano 
correndo uma lista de abaixo-assinado para 
que Roberto Naves reerguesse o Feirão 
Coberto do Bairro de Lourdes, que desabou 
com as chuvas de 2016. Passado mais de um 
ano e sem dar conta de ser atendido, já que 
o feirão continua no chão, agora o vereador 
corre mais uma lista: quer levar para sua 
região um Hospital.

reCOrrente 
Pela segunda vez em um mês, 
o CMEI Idelfonso Limírio, no 
setor Summerville, foi assaltado 
durante a noite. De lá foram 
levados diversos objetos, incluindo 
computadores. As crianças foram 
dispensadas das aulas por falta de 
condições. 

reIVIndICaçãO 
Enquanto isto, os vigias 
municipais fazem protestos em 
busca de reconhecimento para 
serem melhor aproveitados na sua 
função de proteger o patrimônio 
público. Entre as pautas, eles 
reivindicam o cumprimento da 
promessa em criar a Guarda 
Municipal. 

FantaSIa 
O pessimismo do líder do prefeito 
chama a atenção até dos mais 
céticos. Jakson Charles (PSB) 
classificou o Orçamento de 2018 
de “peça de ficção”. O orçamento, 
que é uma previsão do que pode 
ser gasto em cada área, prevê 
investimentos superiores a R$ 1,3 
bilhão.

gratuIdade 
Assunto debatido na Câmara 
Municipal, a cobrança de 
contribuições das famílias de 
alunos do Colégio Militar para as 
unidades recebeu recomendação 
contrária do Ministério Público. O 
MP-GO entende que, ainda como 
doação voluntária, o pedido não 
deve ser feito.

VaIdade 
José Eliton (PSDB) foi a Curitiba 
cumprir uma agenda estética. 
Na capital paranaense, o vice-
governador de Goiás fez um 
implante capilar que o deixou em 
repouso e fora da agenda oficial 
desde o dia 30 de novembro.

atençãO 
Antônio Gomide demonstrou 
preocupação com a articulação de 
Temer e do PSDB para a aprovação 
da Reforma da Previdência. O 
vereador compara os riscos desta 
reforma com a Trabalhista, que vem 
causando demissões em massa, 
como a ocorrida na Universidade 
Estácio de Sá, onde 1,2 mil 
professores foram desligados.

Mauro Severiano (PSDB) 
questionou a cobrança de 
taxas de colaboração do 
Colégio Militar para os pais 
dos alunos das unidades 
da cidade. “Sou favorável 
ao colégio militar, mas não 
deve haver uma cobrança no 
ensino público”, frisou.

Gestão Roberto Naves encerra o ano 
sem quatro titulares em pastas estratégicas
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Tão importante quanto 
chegar à elite do futebol goia-
no é permanecer nela. E é esta 
a missão da Anapolina para 
2018. Depois de conquistar o 
direito ao acesso, o objetivo 
é criar um time competitivo 
que permita à Xata não mais 
lutar para escapar das últimas 
posições.

E quem será o comandan-
te desta empreitada será o téc-
nico Vilson Tadei. Com currí-
culo cheio de passagens pelo 
interior paulista, o ex-jogador 
que atuou por São Paulo, Grê-
mio, Inter e Vasco tem hoje 63 
anos e terá sua primeira chan-
ce no comando de um time de 
Anápolis.

Tadei é experiente e passou 
por mais de 30 agremiações 
como técnico, obtendo seu 
maior sucesso como campeão 
da série A 2 do Paulistão de 
2010. Vilson já treinou o Gua-
ratinguetá, Marília, Linense, 
Barretos, Monte Azul, URT, São 
Caetano, Santo André, Guara-
ni e vários outros. Ele também 
tem passagens por Goiás. Por 
aqui, treinou o Trindade e, na 
última temporada, disputou o 
paulista com o Oeste..

AtAque
Para ter um ataque compe-

titivo, a Rubra buscou o atacan-
te Zulu. Aos 34 anos, o atleta 
está de volta ao futebol goiano 
e será jogador da Anapolina no 
Goianão 2018. O grande mo-
mento de Zulu foi há 10 anos, 
quando obteve destaque na 
série C pelo Esportivo do Rio 
Grande do sul.

Zulu teve passagens pelo 
Santa Cruz, Criciúma e Atléti-
co Paranaense, até ser contra-
tado pelo Atlético Goianiense. 
Depois passou pelo futebol da 
Coréia do Sul, Juventude, ABC, 
Icasa, Novo Hamburgo, Brus-
que e por último o Esportivo. 
Zulu se destaca pela força física, 
e pela boa estatura, 1,91 m.

MAis
Além de Zulu, a Rubra já 

conta com o goleiro Rodrigo 

Calaça e o meia Esquerdinha. 
Agora, chegou a vez de anun-
ciar o volante Léo, ex-jogador 
do Atlético. Formado na base 
do Dragão, Léo esteve no elen-
co profissional em 2014 e 2015, 
e depois passou pelo Taubaté, 
Grêmio Anápolis e União Bar-
barense.

Além do jogador de 23 anos, 
a diretoria da rubra também irá 
apostar no goleiro Jhonatan que 
estava no Jaraguá. A princípio ele 
chega para ser o terceiro goleiro, 
já que Calaça e Luan são mais 
experientes. O elenco já conta 
com cerca de 20 jogadores.

A Anapolina fará sua es-
treia no dia 17 de janeiro, con-
tra o Grêmio Anápolis no Jonas 
Duarte. A diretoria corre para 
apresentar pelo menos 75% do 
elenco até o dia 18 de Dezem-
bro. (com informações do fute-
bolgoiano.com.br)

eSpOrte entreVISta

A Voz de Anápolis – Qual 
é a sua visão do trabalho 
da Câmara neste primeiro 
ano?

Leandro Ribeiro - Na verdade, 
esse primeiro ano de legislatura 
para mim é uma novidade. A 
minha vida sempre foi pautada 
de desafios. Me colocaram como 
candidato, eu aceitei o desafio. Não 
imaginaria a votação expressiva 
que tive, 2010 votos. Fica aqui o 
agradecimento aos meus eleitores e 
hoje sou vereador de Anápolis não 
só para 2010 votos, e sim para 
400 mil habitantes. E eu acho que 
a primeira etapa do mandato foi 
cumprida, foi um ano positivo, 
apesar da recessão econômica por 
que o país está passando. Aqui na 
cidade de Anápolis não é diferente, 
estamos vendo a crise na indústria, 
no comércio, falta de recursos para 
saúde, para o trabalho. Enfim, eu 
acho que, entre todas as dificul-
dades, foi um trabalho positivo. A 
Câmara buscou um alinhamento 
com o Executivo, tentando melho-
rar a vida da sociedade

AVA - A Câmara é aquilo 
que você imaginava?

LR - Para ser bem sincero, 
eu imaginava que o vereador não 
tinha tanta ocupação. E quando 
você quer fazer um bom mandato, 
quer se dedicar ao Legislativo, se 
você não tomar cuidado você não 
vai nem em casa antes das 21 ho-
ras. Todos os dias tem um evento, 
uma programação. E tudo o que eu 
faço eu gosto de fazer bem feito. Te-
nho me dedicado ao máximo, mas 
realmente eu imaginava menos 
trabalho. E a gente percebe que o 
Legislativo trabalha muito.

AVA - O que o vereador 
Leandro pôde fazer neste 
período que não fazia quan-
do não tinha mandato?

LR - Não vejo facilidade ne-
nhuma, muito pelo contrário, acho 
que você começa a receber proble-
mas de outras pessoas. Tentar re-
solver problemas de outras pessoas 
é muito difícil. Como vereador, 
não vi facilidade nenhuma. Muito 
pelo contrário: as cobranças são 
muito maiores, você fica exposto, é 
muito mais cobrado.  Mandato de 
vereador é um mandato de muita 
responsabilidade.

AVA - O que você sentiu de 
diferença entre ser presi-
dente da Anapolina e ser 
vereador?

LR - O futebol é pior que a po-
lítica. A politica, para você chegar 
a um consenso para aprovação 
de um projeto de lei que é para 
o bem da cidade, você consegue 
argumentar com os nobres pares e 
chegar a um denominador comum. 
No futebol, os atletas fingem uma 
lesão, fingem uma contusão para 
não jogar. Você não consegue medir 
a dor de uma pessoa. A dor dela só 
ela pode falar. E aconteceu comigo, 
na véspera de uma partida, preci-
sando de um jogador entrar na par-
tida, ele falar que sentiu uma coxa 
que sentiu uma lesão. E como você 
não consegue medir a dor – a dor é 
subjetiva – você fica na mão, você 
fica refém dos jogadores. Eu não 
comparo a política com o futebol. 
O futebol é pior do que a política.
AVA - Você recebe cobrança 

específica por ser da base 
do prefeito?

LR - Na verdade, não temos 
cobrança. Estamos aqui para so-
mar. O que nós queremos é ajudar 
o Executivo, independentemente de 
ser o Roberto, de ser o João, de ser 
o Pedro, a fazer uma boa gestão. 
Obviamente que é uma obrigação 
do vereador legislar e fiscalizar o 
trabalho do Executivo. Agora, nós 
não temos cobrança. Nós temos 
que ajudar o Executivo a fazer o 
bem pela sociedade. O que eu peço 
muito ao prefeito Roberto é que ele 
consiga, dentro do seu mandato, 
fazer um hospital municipal novo. 
Eu acho que a principal demanda 
da cidade de Anápolis hoje é a 
saúde. A saúde precisa de mais 
cuidado, de mais carinho. 

AVA - Você chegou à Câ-
mara levantando uma 
bandeira do esporte. Você é 
cobrado por isso com rela-
ção às ações do Executivo, 
como o marco regulatório, 
os convênios, programas de 
inclusão no esporte?

LR - Muito cobrado. Acho que 
o esporte tem que ser mais dinâmi-
co. Nossos jovens, nossas crianças 
têm que praticar esporte. O esporte 
ocupa a cabeça. Infelizmente, nesse 
ano, devido aos cortes no Marco 
Regulatório, como é de conheci-
mento de vocês, não foi permitido 
continuar alguns esportes e alguns 
projetos. Nós temos o Torcida 
Premiada, que vem das admi-
nistrações passadas, que eu acho 
que é um projeto louvável, que 
contempla os times profissionais 
da cidade, o Anápolis e a Anapoli-
na. E hoje não vejo esses clubes da 
nossa cidade sem esse orçamento 
para montar as equipes e fazer um 
bom campeonato goiano. Obvia-
mente que depende da qualidade 
do comprometimento dos atletas 
que virão vestir a camisa dessas 
equipes. Nós temos o Esporte para 
Todos, que agora vai se chamar Es-
porte em Ação, que foi prejudicado 
pela mudança do marco regulató-
rio. Infelizmente, essas escolas não 
puderam continuar o trabalho. 

Nós sabemos que tinha 
escola que recebia uma 
verba do programa e não 
executava, não tinha 
nenhuma criança em 
quadra treinando. Isso 
também foi uma 
falha detectada, não 
por nós, e sim pelo 
Ministério dos 
Esportes, tem o 
questionamen-
to a respeito 
disso. Eu 
não estou 
falando 

que a culpa é de A, B ou C. Estou 
falando que a falta de comprome-
timento das escolas credenciadas 
em fazer o correto fez com que, 
não só em Anápolis, mas que o 
Governo Federal mudasse a forma 
de investir no esporte. Então nós 
vemos que precisamos para 2018 
de uma força maior para o esporte 
anapolino. A bandeira do esporte é 
minha. Aqui na Câmara Muni-
cipal, juntamente com o vereador 
Luzimar, faço parte da Comissão 
de Esportes. Tenho cobrado do 
prefeito Roberto para que façamos 
ações no cenário do esporte. 

AVA - De acordo com a 
conversa com o Executivo, 
tem como dar uma expec-
tativa para a população a 
respeito da reativação dos 
programas de esporte e da 
reinserção da Bolsa-atleta?

LR - Vai chegar ainda neste 
ano, junto com o Torcida Premia-
da. Se não chegar ainda neste 
ano, em fevereiro vai chegar a 
Bolsa-atleta, que vai contemplar os 
mesmos dois mil atletas que eram 
contemplados na gestão passada 
ou até mais. Obviamente que nós 
vamos tentar melhorar o projeto. 
Nós temos informações de que o 
projeto será melhorado e vai ser 
ampliado. E tudo o que vai ser 
melhorado, tudo o que é de bom 
para o município eu tenho certeza 
de que a Câmara Municipal vai 
apoiar.

AVA - Você tem o valor do 
Torcida Premiada?

LR - A manutenção é até R$ 
90 mil por partida. Não obriga o 
Executivo a comprar os R$ 90 mil, 
mas é até R$ 90 mil. E a quanti-
dade de ingressos disponibilizados 
ao torcedor é três mil ingressos. 
Agora cabe passar na Comissão 
de Finanças, de Esportes, alguma 
emenda. Agora, o projeto original, 
que teve vigência nesse ano, até R$ 
90 mil.

AVA - Aquela questão de 
se pagar somente o que 
for retirado, você 
enxerga como 
prejuízo?

LR - É uma ne-
cessidade do Poder 
Executivo uma 
transparência 
nessa compra 
e comerciali-
zação desses 
ingressos. Eu 
mesmo, 

como presidente da Anapolina, 
cansei de correr atrás de cambista 
na porta do estádio. Eles conse-
guem ter acesso a esses ingressos 
com grande facilidade. Eu acho que 
o que o Poder Executivo e o Poder 
Legislativo têm que fazer é coibir a 
prática criminosa desses cambistas. 
É uma situação complexa. Nós 
temos que achar um meio termo 
para que esses ingressos, colocados 
à disposição do contribuinte que es-
teja com seus tributos em dia, não 
passem para a mão dos cambistas.

AVA - Qual é sua avalia-
ção da gestão do prefeito 
Roberto Naves ao longo de 
2017?

LR - Se você pegar o contexto 
socioeconômico por que nós esta-
mos passando, você tem que fazer 
uma avaliação muito positiva. Eu 
tenho certeza de que o prefeito Ro-
berto queria ter deslanchado mais, 
queria ter feito mais pela cidade. 
Ele esbarrou na falta de recursos. 
Tenho visto o prefeito Roberto em 
incansáveis visitas ao Governo Fe-
deral, buscando recursos. Ele tem o 
apoio do deputado Jovair Arantes, 
que é do PTB, que é quem está 
dando total respaldo para o prefeito 
Roberto em Brasília. O prefeito Ro-
berto tem buscado vários recursos, 
tem buscado retirar aquelas verbas 
quase perdidas que não foram 
empenhadas por falta de projetos. 
Obviamente que teve algumas 
verbas que foram perdidas, mas o 
prefeito Roberto, juntamente com 

sua equipe, conseguiu buscar 
algumas verbas que já 

estavam à disposi-
ção em Brasília. 
A gente só espera 
que o próximo 
ano seja um 
ano melhor, 
para nós, para o 
Brasil, que a eco-
nomia melhore. 
Obviamente que, 

se a eco-
nomia 

melhorar, melhora a arrecadação 
e melhora os recursos. Mas eu faço 
uma avaliação positiva do primeiro 
ano de gestão do prefeito Roberto.

AVA - O último vereador 
entrevistado por esse jornal 
fez uma avaliação sobre 
o secretariado do prefeito 
Roberto. Muito se fala que 
haverá uma uma reforma. 
Você acha que o prefeito 
está mal assessorado?

LR - Eu também concordo 
com reformas. Como vereador da 
base do partido do prefeito, como 
você falou anteriormente, eu falo 
isso ao prefeito: eu acho que há 
necessidade de reforma. Eu acho 
que nós temos que ter secretários 
comprometidos com os compromis-
sos da sua pasta. Nós temos que ter 
pessoas que realmente conhecem 
da sua pasta. Eu acho que para o 
governo do prefeito Roberto Naves 
deslanchar, ele precisa de pessoas 
comprometidas como ele na sua 
gestão, porque esse comprome-
timento, esse ciclo de pessoas envol-
vidas em um projeto para fazer a 
cidade melhor vai fazer com que 
a máquina gire mais rápido, com 
que as pessoas tenham interesse 
maior em desenvolver trabalhos 
melhores para a cidade.

AVA - Alguns não estão 
comprometidos, vereador?

LR - Eu não posso falar. É o 
prefeito que vai decidir isso. Eu, 
como vereador, tenho a obrigação 
de detectar e acompanhar onde 
estão as falhas do seu secretariado. 
Mas eu não posso opinar se A, B, 
ou C estão ruins na sua pasta.

AVA - Ele reconheceu a 
possibilidade de convidar 
algum vereador para com-
por a sua equipe de secre-
tários. O senhor poderá ser 
um dos indicados. Existe 
essa conversa?

LR - Não tivemos essa con-
versa. Nunca foi falado que algum 
vereador iria assumir alguma 
secretaria. O que a gente vê é que 
tem vereadores que querem ser 
secretários. A gente vê que tem 
vereadores que fazem a solicita-
ção para assumir alguma pasta. 
Mas da minha parte, não tenho 
interesse, nunca fui sondado para 
assumir secretaria nenhuma. Ago-
ra, cabe ao prefeito Roberto ver, se 
tiver vereador que tem interesse em 
assumir alguma pasta, se ele for 
ao encontro do que necessita para 
aquela pasta, não vejo dificuldade 
nenhuma em colocar o vereador 
como secretário.

AVA – Você acha que a 
Gestão Naves somente 
acertou?

LR - Não, de forma alguma. 
Eu acho que ninguém é perfeito. 
Eu acho que todos nós somos 
passíveis de erro. Eu vejo que teve 
algumas falhas pontuais na sua 
gestão. Nós acabamos de pontuar 
aqui a questão do secretariado. 
Eu acho que não foi o melhor 
secretariado de uma gestão. Eu 
vejo que teve erros, obviamente 
buscando o acerto. Agora, há 
prazo hábil para que isso 
se corrija. Eu vejo que nós 
temos mais três anos para 

frente. Eu acho que são três anos 
pensando a cidade, pensando o 
melhor para a cidade. Ninguém 
é perfeito. Não acho que a gestão 
Roberto Naves seja totalmente per-
feita. Em qualquer lugar, a pessoa 
pode cometer erros.

AVA - Além do secretariado, 
tem alguma área que pode-
ria melhorar?

LR - O Executivo é compos-
to do prefeito, do vice-prefeito e 
do secretariado. Se o prefeito e o 
vice-prefeito têm autonomia para 
fazer a gestão desse secretariado, 
obviamente se ele detectou alguma 
falha nesse secretariado, ele vai 
fazer, como vocês colocaram, a mu-
dança de algumas pastas e assim 
melhorar a administração para o 
decorrer do mandato.

AVA - Vamos falar de 2018: 
há expectativas de o prefei-
to ter um único nome para 
uma candidatura a deputa-
do estadual. Você tem essa 
pretensão?

LR - Eu não tenho essa vai-
dade de ser candidato a deputado 
estadual nesse momento. Eu acho 
que nós temos que trabalhar pela 
cidade de Anápolis. Nós estamos 
conhecendo um pouco mais do que 
é uma legislatura. Tenho aprendido 
muito com os vereadores que estão 
no segundo mandato, no terceiro 
mandato, com vereadores que têm 
experiência maior em legislatura. 
Sou do PTB, nós sabemos que o pre-
feito Roberto tem um carinho muito 
especial pelo deputado federal Jovair 
Arantes, um deputado estadual 
que teve mais de cem mil votos na 
última eleição. Nós sabemos que 
ele teve pouco mais de 900 votos 
na cidade de Anápolis e, com essa 
parceria de recursos federais sendo 
destinados para a melhoria da ci-
dade, essa conta vai ser cobrada. Eu 
acho que o deputado federal Jovair 
Arantes espera ter uma crescente 
votação na cidade de Anápolis, até 
pelo carinho que ele está tendo pela 
cidade nesse momento. E nós ve-
mos a responsabilidade do prefeito 
Roberto em fazer um deputado para 
fortalecer seu partido, porque isso 
vai ser necessário na sua reeleição, 
na busca de novos desafios. 

AVA - Você abona ou de-
sabona não ter nenhum 
candidato em Anápolis 
e ter o Henrique Arantes 
como candidato do PTB 
em Anápolis, com o apoio 
do PTB anapolino?

LR - O Henrique não precisa 
da cidade de Anápolis para ser 
eleito. O Henrique teve mais de 
55 mil votos na última eleição, 
parece que pouco mais de três mil 
votos na cidade de Anápolis. O 
Henrique faz questão de Anápolis 
ter um candidato pelo PTB e isso 
aí é importante até pelo coeficiente 
eleitoral, pela legenda. E eu apoio 
a candidatura de um representante 
do PTB por Anápolis e acredito que 
a cidade de Anápolis fará quatro 
a cinco deputados estaduais nessa 
próxima eleição.

AVA - A emenda de R$ 1 mi-
lhão do deputado federal 
Jovair Arantes para a saúde 
já está sendo utilizada para 
as obras do setor?

LR - Elas foram empenhadas 
pelo deputado Jovair Arantes. É 
bom que se diga: é uma emenda 
pessoal do deputado federal Jovair 
Arantes. Quando a emenda já está 
empenhada, ela está disponível. 
Obviamente que ela serve apenas 
para a compra de materiais e 
utensílios a serem usados na 
saúde. E eu tenho percebido que os 
PSFs, as unidades de saúde estão 
carentes de novas máquinas, de 
novos utensílios que são usados 
no dia-a-dia para o atendimento 
da população quando a emenda 
está empenhada, está disponível, 
o prefeito já pode fazer a licitação 
para ir em busca desses recursos. 
Eu acredito que, o prefeito Roberto 
vendo a necessidade de melhorias 
na saúde, já deve estar em busca 
desses recursos.

entreVISta Leandro Ribeiro, vereador (PTB)

“Para o Governo Roberto Naves deslanchar, ele 
precisa de pessoas comprometidas com a gestão”

Leandro Ribeiro enxerga como vitorioso o 
primeiro ano do prefeito Roberto Naves, 
em vista do contexto econômico do país e, 
consequentemente, da cidade de Anápolis. 
Ele reconhece que existem poucos recursos 
disponíveis para áreas estruturais, como Saúde 
e Educação, mas afirmou que a gestão está no 
caminho certo. No Esporte, ele sabe que não é 
diferente e reconhece a paralisação deste ano 
de importantes projetos, como o Bolsa Atleta. 
Ribeiro acredita que, para os próximos três 
anos da gestão Naves, será necessário fazer 
mudanças no secretariado municipal. Sem 
citar nomes, ele dispara: “Eu acho que nós 
temos que ter secretários comprometidos”.

Paulo Roberto Belém e Felipe Homsi 

Peço muito ao 
prefeito Roberto 
é que ele consiga, 
dentro do seu 
mandato, fazer 
um hospital 
municipal novo”

Em fevereiro vai 
chegar a Bolsa-
atleta, que vai 
contemplar os 
mesmos dois mil 
atletas”

Rubra vai ao mercado e se reforça 
para recomeçar (e ficar) na Série A

O elenco da Rubra é apresentado em coletiva na sede do clube: a missão é ficar na Série A

Vilson Tadei, aos 63 anos, retorna ao 
futebol goiano para treinar a Rubra

Aos 34 anos e com 1,91m, Zulu conta 
com a força física para marcar gols

Leo é mais um reforço no meio campo da 
Xata, que já se movimenta para a estreia

O aproveitamento de 43% 
dos pontos disputados nos 24 
jogos em que comandou o Atlé-
tico-GO foi considerado positi-
vo por conta da circunstância 
em que assumiu o time na Série 
A. Porém, pensando a nível de 
Campeonato Goiano e Série B, 
João Paulo Sanches sabe que 
vai precisar apresentar números 
bem melhores à frente do Dra-
gão em 2018.

Mantido no cargo, o treina-
dor se prepara para uma tempo-
rada com muito mais pressão e 
sem margem para erro. O Atlé-
tico-GO tem planos de voltar a 
ser campeão goiano, já que não 
fatura o Estadual desde 2014, e 
precisa lutar também pelo aces-
so à elite novamente.

“2018 vai ser um ano com-
pletamente diferente. No Cam-
peonato Goiano, o Atlético-GO 
é grande, tem tradição. Na Série 
B, é muito grande também. Te-
mos essa responsabilidade de 
saber que a cobrança vai sempre 
existir e agora vai até aumentar” 
– sentencia o técnico.

Em meio às férias, João 
Paulo está participando de um 
curso de técnicos realizado pela 
Confederação Brasileira de Fu-
tebol (CBF), em Teresópolis. 
No entanto, ele também vem 
auxiliando o diretor de futebol 
Adson Batista na contratação 
de reforços, mesmo à distân-
cia. O Atlético-GO estreia no 
Goianão contra o Itumbiara, 
no dia 17 de janeiro.

O Goiás fechou com mais 
um reforço para 2018. Trata-se 
do meia Rafinha, que estava no 
Brasil de Pelotas. O jogador de 
25 anos já assinou contrato de 
duas temporadas com a direto-
ria esmeraldina.

Rafinha é natural de São 
Paulo e tem passagens por vá-
rios clubes paulistas na carreira, 
dentre eles Audax, Ponte Preta, 
Ferroviária e Guaratinguetá. O 
atleta também já jogou no Atlé-
tico-PR, no ABC, no Ceará e no 
Chiapas, do México.

Na Série B de 2017, Rafinha 
disputou 30 partidas e marcou 
nove gols pelo Brasil de Pelotas. 

Quem também apareceu 
vindo do time gaúcho é o vo-
lante João Afonso, de 22 anos. 
Ele disputou 43 partidas na 
temporada, sendo 32 na Série 
B. É o terceiro reforço confir-
mado pela diretoria esmeraldi-
na, que também já anunciou 
o goleiro Marcos e o zagueiro 
Eduardo Brock.

João Afonso foi revelado 
pelo Internacional e também 
atuou no Criciúma e na Chape-
coense antes de chegar ao Brasil 
de Pelotas. O Goiás será o pri-
meiro time do jogador, natural 
de Criciúma, fora da região sul 
do país.

Além de Marcos, Eduardo 
Brock e João Afonso, o Verdão 
também já está acertado com 

os meias Thomás, do Sport, e 
Giovanni, que disputou a Série 
B pelo Náutico. No entanto, 
como os contratos ainda não 
foram assinados a diretoria não 
confirmou oficialmente.

O experiente Diego Gia-
retta, de 34 anos, está acertado 
com o Vila Nova. Ele disputou 
53 jogos na temporada pelo Cri-
ciúma, sendo 35 no Campeo-
nato Brasileiro. Giaretta só foi 
desfalque na Série B três vezes 
quando estava suspenso.

Ele poderá atuar tanto 
como lateral, função que de-
sempenhou nas últimas tempo-
radas, quanto como zagueiro, 
sua posição de origem. O Vila 
perdeu os zagueiros Wesley Ma-
tos e Alemão e considera difícil 
renovar com o lateral Gastón 
Filgueira.

Diego Giaretta ganhou pro-
jeção no Grêmio Barueri, em 
2008, e acabou emprestado para 
o Botafogo. De volta ao Barueri, 
clube que disputou a Série A do 
Brasileirão, o zagueiro se firmou 
de vez até se transferir para o 

Atlético-GO, rival do Vila Nova, 
em 2012. Dois anos depois, Gia-
retta foi para o futebol chinês e, 
em seguida, vestiu novamente a 
camisa do Botafogo.

“Tive uma conversa interes-
sante como o Hemerson (técni-
co), que fez o primeiro contato 
comigo. Ele me passou a pro-
gramação e o projeto do clube. 
Acompanhei o trabalho neste 
ano, o Vila quase conquistou o 
acesso. O trabalho do Hemer-
son Maria dispensa comentá-
rios” – disse o jogador.

Nos últimos dois anos Die-
go Giaretta, foi um dos princi-
pais jogadores do Criciúma. Fo-
ram 47 partidas disputadas em 
2016 e 53 em 2017. Por ser um 
bom cobrador de faltas, ele tam-
bém se destacou pelos gols mar-
cados – foram 13 com a camisa 
do Tigre catarinense.

Técnico do Dragão projeta 
“cobrança maior” na Série B

Goiás contrata dois do Brasil 
de Pelotas: o meia Rafinha 
e o volante João Afonso

Vila Nova acerta com Diego 
Giaretta, ex-Críciuma

O técnico do Atlético estabelece metas para 
2018, a começar pelo título estadual

Rafinha, que foi algoz do Vila 
e do próprio Goiás, é mais 
um reforço para a Serrinha

Diego Giaretta, com passagem pelo Dragão, 
pinta na defesa do Tigrão em 2018

Reforços do Goiás 
para 2018:
Marcos - goleiro
Eduardo Brock - zagueiro
João Afonso - volante
Thomás - meia-atacante
Giovanni - meia
Rafinha - meia

Confira o elenco da  
Rubra para o Goianão 18
GOLEIROS
��Rodrigo Calaça 
(Itumbiara)
��Luan (Abecat 
Ouvidorense)
��Jonathan (Jaraguá)

LATERAIS
��Marquinhos
��Felipe Tavares

ZAGUEIROS
��Rogério (Jaraguá)
��Rodrigo Barros (Luziânia)
��Rômulo
��João Vitor
��Charles 
 
 

VOLANTES
��Léo Duarte (União Barbarense)
��Milton Jr (Red Bull)
��Bruno Henrique (Anapolina)

MEIAS
��Esquerdinha (Náutico)
��Guilherme (Linense)
��Carlos Henrique (Ceilândia)
��Elias (Base)
��Guto (Base)

ATACANTES
��Zulu (Esportivo)
��Jeferson Maranhão (Linense)
��Jacó
��Alex (Base)
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Paulo Roberto Belém 

Os vereadores aprovaram 
em duas sessões extraordiná-
rias realizadas na última quin-
ta-feira, 14, dois projetos de lei 
complementares de autoria do 
executivo que dispões sobre o 
planejamento orçamentário da 
Prefeitura. O primeiro trata da 
Lei Orçamentária Anual (LOA) 
para 2018 e autoriza que o exe-
cutivo possa gastar mais de R$ 
1,3 bi em suas ações no próxi-
mo ano, de acordo com a pró-
pria estimativa da administra-
ção. O segundo corresponde ao 
Plano Plurianual (PPA) referen-
te ao exercício de 2018 a 2021 
e prevê o incremento de receita 
de 5,1% de 2017 para 2018 e de 
4,5% nos anos de 2019 a 2021.

A LOA define receitas e 
despesas, reservando recursos 
para cada pasta da adminis-
tração. O valor do orçamento 
para 2018 é 5% maior do que 
aquele previsto para 2017, de 
R$ 1.267.300.000,00. Esse cres-
cimento é menor do que o pro-
posto na LOA do ano passado 
em comparação a 2016, de 
8,2%.  

O Executivo informa ain-
da que no bojo do orçamento 
constam também recursos de 
“importância significativa” e 
para várias mobilidades de con-
vênios que a Prefeitura de Aná-
polis irá buscar em órgãos dos 

governos estadual e federal. São 
verbas que visam o bem-estar 
social, o crescimento econômi-
co regional, além de obras para 
a infraestrutura urbana.

Por fim, o prefeito frisa que 
de acordo com a Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO), está 
limitada na LOA 2017 a aber-
tura de créditos adicionais de 
natureza suplementar até 38% 
do valor original.

Na oportunidade, os ve-
readores priorizaram as dis-
cussões da Lei Orçamentária 
Anual que já valerá a partir de 
1º de janeiro. De acordo com 
a matéria aprovada, dos exatos 
R$ 1.331.800.000,00 previstos, 
a Prefeitura poderá gastar nas 
três áreas com maior número 
de recursos, R$ 283,5 milhões 

na Saúde, R$ 273 milhões na 
Educação e R$ 202,7 milhões 
na Administração. O restante 
do orçamento é dividido em 
outras áreas de atuação do exe-
cutivo, a exemplo do Urbanis-
mo, Previdência Social, Gestão 
Ambiental, entre outras.

DebAte
Iniciando os debates, o ve-

reador Antônio Gomide (PT) 
destacou que a Lei Orçamen-
tária Anual é a legislação mais 
importante para o ano de 2018, 
chamando a atenção para que, 
no próximo ano, seja aproveita-
do mais o trabalho da Câmara 
para dar maior transparência à 
LOA. “Seria interessante que no 
dia que nós estivermos discu-
tindo o orçamento, nós tivés-

semos uma explanação daquilo 
que nós estamos aprovando por 
meio dos secretários de plane-
jamento e de finanças”, disse. 
Gomide ressaltou que é neces-
sário expor de forma mais didá-
tica o orçamento a população. 

“Essa capacidade do legis-
lativo de dar a importância de-
vida a essa peça, a esse projeto, 
é muito importante porque é 
aqui que se aprovam esses va-
lores, é aqui se traduz essa lei 
importante para o cidadão”, 
citou, dizendo que seria interes-
sante a participação das escolas, 
universidades, outros profissio-
nais e setores que contribuem, 
a exemplo das associações de 
moradores. “Se nós moldarmos 
a aprovação desse projeto, tra-
duzindo-o em debate, ficaria 

mais rico do que simplesmente 
aprovar”, ponderou. Emendan-
do Gomide, o vereador João da 
Luz (PHS) chegou a dizer que 
não teve acesso ao projeto, mas 
depois se corrigiu.

PRevisão
O vereador Leandro Ribeiro 

(PTB) destacou o caráter do teto 
do orçamento ser uma previ-
são.  “Apesar do teto de mais de 
R$ 1,3 bi, sabemos que nós esta-
mos passando por uma recessão 
econômica e obviamente, nes-
se período de um ano, não vai 
chegar a esse valor”, afirmou. 

O líder do prefeito na Câ-
mara também comentou, de 
forma mais crítica, a questão 
dessa previsão. “Embora o orça-
mento traga essa monta, ele não 

deixa de ser uma peça de ficção 
para que a Prefeitura, caso haja 
necessidade de utilizar esses re-
cursos, esteja amparada legal-
mente para utilizar”, levantou, 
referendando que o orçamento 
de 2016 foi de pouco mais de 
R$ 800 mi. “Então a previsão é 
que a prefeitura alcance a casa 
dos R$ 900 mi”, acredita.

PPA
Também foi aprovado o 

Plano Plurianual (PPA) referen-
te ao exercício de 2018 a 2021. 
De acordo com a justificativa 
do prefeito, o documento teve 
como parâmetro o crescimento 
da receita nos últimos três exer-
cícios encerrados (2014,2015 e 
2016), bem como a previsão da 
receita a ser implementada no 
exercício de 2017. Os valores 
levaram em conta o crescimen-
to de 5,1% de 2017 para 2018 e 
4,5% nos anos de 2019 a 2021. 

O PPA foi elaborado após a 
realização de audiências públicas 
em diferentes regiões da cidade. 
De acordo com o Executivo, o 
PPA teve como princípio funda-
mental a previsão de recursos e 
inclusão de programa e ações, 
que após serem executadas “po-
dem vir a melhorar as condições 
de vida dos cidadãos, garantindo 
o desenvolvimento econômico 
do município, visando o cresci-
mento do emprego, da produti-
vidade e do bem estar social”.

Paulo Roberto Belém 

Documentos do Tribunal 
de Contas dos Municípios de 
Goiás (TCM- GO) aos quais A 
Voz de Anápolis teve acesso 
e que constam no Portal da 
Transparência do órgão de 
controle reforçam os indícios 
de desvio de finalidade de 
verbas carimbadas da educa-
ção feito pela gestão Rober-
to Naves (PTB). De acordo 
com as planilhas do TCM, o 
município teria utilizado R$ 
5.762.223,40 dos recursos 
das Quotas Salário-Educação 
(QSE) do Fundo Nacional do 
Desenvolvimento da Educa-
ção (FNDE) para o pagamento 
de servidores, inclusive comis-
sionados, o que é vedado pela 
Lei Federal n. 9.766/98 que re-
gulamenta a utilização destes 
recursos.

As retiradas que indicam a 
utilização destes recursos são 
comprovadas através da análi-
se dos empenhos de pagamen-
tos por natureza de despesa 
contida nas planilhas divul-
gadas pelo TCM. Em ordem 
decrescente, foram retiradas 
de R$ 4.713.772,24, R$ 1 mi, 
R$ 18.605,00, R$ 17.802,57 e 
R$ 12.042,89, o que totaliza 
a verba final respectiva. Em 
resumo, este montante foi uti-
lizado pela gestão atual para 
quitar, por exemplo, subsídios 
do secretário municipal de 

Educação e da folha de paga-
mento geral, cujas quais que 
não se encaixam na aplicação 
específica desta verba. Isso, 
sem contar outras despesas, 
a exemplo de horas extras e 
outras vantagens não autori-
zadas.

AleRtA e DefesA
Inicialmente, o alerta a 

respeito do assunto foi le-
vantado pelo vereador Antô-
nio Gomide (PT). Em junho 
passado, ele questionou no 
plenário da Câmara sobre a 
retirada logo nos três primei-
ros meses da gestão de Rober-
to Naves, da conta do Fundo 
Municipal de Educação, os 
valores em referência. A si-
tuação era a seguinte: após a 
transição da gestão João Go-
mes para a gestão Roberto 
Naves, logo no primeiro mês 
da administração petebista, 
Naves tinha à sua disposição, 
em janeiro, na conta da Quo-
ta Salário Educação, o valor 
de R$ 6.177.283,67. A partir 
daí foram feitas as retiradas 
comprovadas pelos relatórios 
do TCM.

Na semana seguinte ao 
questionamento de Gomide, 
o vereador Jakson Charles 
(PSB), líder do prefeito na Câ-
mara, fez a defesa da gestão. 
À época, Charles disse que o 
prefeito Roberto Naves tinha 
a consciência no que diz res-

peito à utilização das verbas 
do fundo para outros fins. “O 
único recurso que foi utiliza-
do para pagamento exclusivo 
de folha de pagamento de 
professores foi a verba do QSE, 
só”, arrematou.

Entretanto, o ato de usar 
a verba do QSE para o paga-
mento de pessoal contraria a 
*lei federal em seu artigo 7º 
que é clara a respeito da utili-
zação destes recursos ao dizer 
que “é vedada a destinação de 

recursos das Quotas Estadual 
e Municipal do Salário-Edu-
cação (QSE) para o pagamen-
to de pessoal”. Entre alerta e 
defesa, ficará a cargo do Mi-
nistério Público Federal (MPF) 
avaliar a situação e tecer qual-
quer providência a respeito do 
assunto. A instituição, inclusi-
ve, foi provocada pelo verea-
dor Antônio Gomide para que 
se averigue a legalidade destas 
retiradas, bem como a sua uti-
lização.

preVISãO eduCaçãO 

5% mais robusto que 2017, Prefeitura prevê 
orçamento com mais de R$ 1,3 bi em 2018

Enquanto MPF investiga, novos documentos do 
TCM reforçam uso indevido de verba exclusiva

Lei Orçamentária Anual (LOA) e Plano Plurianual foram aprovados por unanimidade pelos vereadores, mas 
necessidade de maior divulgação do orçamento e previsão dos gastos fizeram parte dos debates na Câmara

Planilhas do Tribunal de Contas dos Municípios indicam a utilização de R$ 5.713.772,24 dos recursos 
das Quotas do Salário-Educação (QSE) – cujo uso é restrito a pagamentos na Educação – para a 
realização de outros pagamentos da gestão municipal, o que não é permitido por lei federal

A Câmara Municipal se reuniu para aprovar a previsão de investimentos e gastos em todas as áreas da gestão pública: 5% a mais que em 2017

Documento do TCM expondo as retiradas de R$ 18.605,00, R$4.713.772,24, R$ 17.802,57 e R$ 12.042,89

Segundo documento mostra a retirada de R$ 1 milhão

A obra da Câmara tem previsão orçamentária 
garantida: mais de R$ 6 milhões

Retiradas apontadas pelo TCM foram feitas nos três 
primeiros meses da gestão Roberto Naves (PTB)

MPF sinaliza aplicação de medidas judiciais e 
administrativas até agosto de 2018

O presidente da Câmara, 
Amilton Filho (SD), assegurou 
que a demanda da obra Câma-
ra Municipal está contemplada 
neste orçamento, alegando que 
a paralisação da obra é um ques-
tionamento da sociedade. “So-
mos muito cobrados pela reto-
mada dessa obra”. Ele disse que 
do orçamento previsto para as 
obras de infraestrutura na cida-
de, R$ 6,8 milhões serão investi-
dos na construção. 

Ele disse que isso contempla 
o anseio dos vereadores. “Talvez 
não seja o suficiente. O Projeto 
esta na fase final na fase de le-
vantamento de preços e em ja-
neiro licitação iniciada”, garan-

tiu, dizendo que o valor pode ser 
completado com o orçamento 
de 2019. “Isso trará uma tranqui-

lidade para esta casa”, enxerga.
O vereador Lélio Alvarenga 

(PSC) fez uma crítica à fala de 

Amilton, se dizendo triste por-
que esse investimento vai fazer 
falta para saúde e educação. “A 
minha tristeza e indignação, 
é saber que nós tínhamos esse 
dinheiro em caixa para tocar a 
obra, mas infelizmente foi usa-
do para outros fins”, citou, fa-
zendo referência a uma ação do 
ex-prefeito João Gomes no fim 
de sua gestão. 

RebAte
Com o aprofundamento 

da defesa de que o orçamento 
é uma previsão, Gomide vol-
tou a mencionar a importância 
e divulgação da LOA. Para ele, 
o interessante é fazer com que 

essas previsões deem uma ex-
pectativa à população. “Se os 
vereadores têm dúvida dos va-
lores, imagina a população. Se 
nós damos oportunidade, as in-
formações chegam às pessoas”. 
E complementou. “O interesse 
nosso é aproximar cada vez 
mais as informações, principal-
mente do gasto, daquilo que se 
pode gastar, do município com 
a sociedade”.

O vereador Jean Carlos 
(PTB) concordou com Gomi-
de. “Se a população soubesse 
da importância desta lei, teria 
participado mais”, enfatizou. 
Na defesa, o vereador Jakson 
Charles disse que a popula-

ção teve sim, a oportunidade 
de participar da elaboração do 
plano que foi aprovado com a 
realização de audiências públi-
cas nos bairros. “A realização 
dessas audiências é lei”, lem-
brou Gomide.

Feitas as considerações e 
aprovados pelos vereadores, os 
dois projetos seguem para a san-
ção do prefeito Roberto Naves 
(PTB). Esta foi a última tarefa 
do legislativo antes do início do 
recesso parlamentar, mas os ve-
readores devem se reunir ainda 
nesta semana para votar outros 
projetos do executivo. O princi-
pal deles é o que trata da “Torci-
da Premiada”.

Felipe Homsi

Construtoras de Anápo-
lis denunciaram ao Ministério 
Público que a Saneago tem co-
brado contrapartida para forne-
cer a renovação do Atestado de 
Viabilidade Técnica Operacional 
(AVTO). Este documento é con-
cedido quando os empreendi-
mentos comprovam que existe 
uma estrutura suficiente para 
solicitar uma demanda especial 
para fornecer água em quantida-
de e com qualidade adequadas. 
Quando é observado que uma 
construção, por exemplo, não 
possui esta estrutura, algumas 
adequações na rede de abaste-
cimento são solicitadas, como a 
perfuração de poços.

O que as empresas não espe-
ravam é que a Saneago cobrasse 
para renovar o AVTO. Após dois 
anos da emissão do primeiro 
atestado, as empresas foram pe-
gas de surpresa quando desco-
briram que, para a renovação, 
seria necessário doar um bem 
para a companhia de tratamento 
de água. De acordo com repre-
sentantes de construtoras, que 
pediram para não se identificar, 
esta cobrança realmente ocorre. 
Muitas informam que, para se 
“livrarem do problema” e dar 
continuidade aos empreendi-
mentos, acabaram pagando a 
contrapartida.

A falta de critério da Sanea-

go para exigir a doação de um 
bem é um dos principais ques-
tionamentos das empresas. Em 
um dos casos, em um conjunto 
de prédios construído na região 
central em 2012, a empresa de 
água e saneamento do Estado de 
Goiás teria exigido um bem no 
valor de R$ 350 mil para renovar 
a licença, cuja primeira expedi-
ção havia vencido. Alguns desses 
patrimônios foram utilizados 
na obra de transposição do Rio 
Capivari para o Ribeirão Piancó, 
que tem como objetivo sanar 
problemas no abastecimento de 
água em Anápolis. Representan-
tes das construtoras e do empre-
sariado alegam que nem todo 
bem doado é usado em Anápolis.

questionAMentos
É onde entra um segundo 

questionamento: qual é a jus-
tificativa legal da Saneago para 

cobrar uma doação de empresa 
localizada em Anápolis, se este 
maquinário doado será usado 
em outra cidade? A empresa terá 
que justificar também o porquê 
de tantos entraves para renova-
ção dos AVTOs, uma vez que este 
atestado já havia sido fornecido 
no início das obras destas cons-
trutoras. Se o documento servia 
para o início da obra e o projeto 
inicial não mudou, como expli-
car para os construtores que eles 
terão que pagar por um atestado 
que já têm?

Essas e outras perguntas não 
foram respondidas satisfatoria-
mente pela Saneago, de acordo 
com representantes dos constru-
tores. Conforme foi apresentado, 
a empresa de água e abasteci-
mento enviou uma justificativa 
legal, onde informa a base legal 
para cobrar contrapartida por 
renovação de AVTO. Este docu-

mento da Saneago ainda não foi 
tornado público, mas pessoas 
que representam as construtoras 
e tiveram acesso aos documen-
tos informaram que a justificati-
va não convence.

De acordo com a fonte ou-
vida, que não quis se identificar, 
a empresa estadual não enviou 
os nomes das empresas e a lista 
de doações que foram feitas re-
centemente para renovação de 
AVTOs. E esta documentação 
é necessária para averiguar se a 
Saneago tratou igualmente todas 
as empresas das quais se exigiu a 
doação de bens.

MP
O Ministério Público do Es-

tado de Goiás abriu uma inves-
tigação preliminar para apurar 
a legalidade da cobrança para 
renovação de AVTOs por parte 
da Saneago. “O Ministério Públi-

co, como fiscal da lei que é, tem 
que investigar o embasamento 
legal de todas as ações dos entes 
públicos”, ressaltou a promotora 
Sandra Mara Garbelini, titular 
da 15ª Promotoria de Justiça em 
Anápolis.

A empresa estadual tinha 
até sexta-feira para entregar seu 
embasamento. Até o momento, 
o MP mantém o caso em segre-
do de justiça. A reportagem en-
trou em contato com a promo-
toria para entender se a Saneago 
conseguiu se justificar, mas a 
assessoria da promotora Sandra 
Mara informou que os docu-
mentos ainda estão em análise. 
O promotor Paulo Martorini, 
da 9ª Promotoria, também atua 
neste processo.

sAneAGo
Em nota, a Saneago escla-

receu que não recebeu bens de 

empresas em contrapartida à 
emissão de Atestado de Viabi-
lidade Técnica e Operacional 
(AVTO´s) e que as parcerias 
para a viabilidade do AVTO es-
tão dentro da lei. O texto ainda 
menciona que estes procedi-
mentos podem ocorrer, espe-
cialmente, quando o empreen-
dedor, por decisão própria, não 
poder aguardar a expansão do 
sistema de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitá-
rio, definida no planejamento 
municipal por meio do Plano 
Diretor Urbano e do Plano de 
Saneamento Básico.

A empresa finaliza a nota di-
zendo que nesses casos, a Sanea-
go, orienta, por meio de obras 
e serviços, a implantação de 
sistemas alternativos que, poste-
riormente, serão repassados ao 
sistema público operado pela 
companhia.

O Ministério Público Fede-
ral de Anápolis, instituição que 
fiscaliza o cumprimento das leis 
federais na cidade disse à repor-
tagem que o inquérito especí-
fico sobre a investigação desta 
denúncia foi instaurado no mês 
de agosto passado. Segundo o 
procurador responsável pelo 
caso, Lincoln Meneguim, as di-
ligências e investigações estão 
na chamada fase instrutória. 

“Esse é o momento processual 
em que o Ministério Público Fe-
deral colhe informações dos ór-
gãos envolvidos para, posterior-
mente, adotar uma providência 
judicial ou extrajudicial”, disse.

O procurador adiantou que 
entre as providências que foram 
adotadas até o momento estão 
requisições de informações jun-
to à Prefeitura e ao Tribunal de 
Contas dos Municípios. “In-

clusive, já realizamos audiência 
com o representante e com o 
responsável pelo órgão investi-
gado, separadamente”, citou o 
procurador, complementando 
que todas as informações rece-
bidas até o momento estão em 
análise jurídica, inclusive as 
planilhas do TCM. “Esse estu-
do subsidiará a decisão de pro-
moção de ação ou de arquiva-
mento do caso”, pontuou.

Perguntado sobre prazos, 
Meneguim abreviou que os in-
quéritos civis têm prazo de até 
um ano para conclusão e ado-
ção de medida judicial e ou 
medida administrativa cabível. 
Segundo o procurador, antes 
do final do prazo mencionado, 
podem ser dadas essas provi-
dências. “Seja para promoção 
de uma ação, seja para arquiva-
mento do caso”, finalizou.

Recursos para obra da Câmara estão previstos no orçamento 

Saneago é acusada de exigir doação de bens para renovação de atestado

Ministério Público Federal detalha investigação e sinaliza 
medidas judiciais e administrativas até agosto de 2018

Conheça alguns valores do 
orçamento e sua destinação

��Fundo Gestor do Fundeb – R$ 130.536.000,00
��Fundo Gestor de Educação – R$ 143.759.938,28.
��Fundo Municipal de Saúde – R$ 283.522.355,81
��Fundo Municipal de Assistência Social – R$ 15.925.744,72
��Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT) –  
R$ 23.585.287,13 Instituto de Seguridade Social dos 
Servidores– R$ 155.693.767,42.
��Poder Legislativo – R$ 29.988.226,10
��Segurança Pública – R$ 12.010.544,70 
��Saneamento – R$ 13.215.286,46 
��Habitação – R$ 9.237.332,62.
��Obras e Serviços Urbanos – R$ 14.575.096,73
��Ciência, Tecnologia e Inovação – R$ 55.000,00.

evolução da previsão  
orçamentária da prefeitura

Ano valor
2008 R$ 209.706.040,00
2009 R$ 369.380.755,62
2010 R$ 445.230.939,30
2011 R$ 713.388.701,06
2012 R$ 798.355.736,00
2013 R$ 945.566.197,21
2014 R$ 962.000.000,00
2015 R$ 1.061.501.181,78
2016 R$ 1.170.760.000,00
2017 R$ 1.267.300.000,00
2018 R$ 1.331.800.000,00

P R O G R A M A

AS NOTÍCIAS DA CIDADE COM JORNALISMO
DE VERDADE E SEM AMARRAS
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Saneago é investigada pelo Ministério Público por 
cobrar doação de bens para renovação de AVTOs

Bens doados pelas empresas teriam sido usados 
nas obras de transposição do Rio Capivari

Promotora do Meio Ambiente, Sandra Mara 
Garbelini afirmou que Ministério Público irá 
investigar doação de bens para renovação de AVTOs
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Da Redação 

Não se pode afirmar que o 
momento é de otimismo na in-
tenção do consumidor anapo-
lino em relação aos gastos com 
compras de Natal. Isto porque, 
em relação ao ano de 2016, a 
média de investimento em reais 
supera em apenas 5% o gasto 
realizado no mesmo período. 
Este e outros dados são mostra-
dos na pesquisa realizada pela 
Câmara dos Dirigentes Lojistas 
sobre o perfil de consumo do 
anapolino neste fim de ano.

Considerada a melhor data 
do comércio em âmbito nacio-
nal, a aferição foi realizada no 
período de 24 a 28 de novem-
bro de 2017, com uma amostra 
aleatória de 400 consumidores, 
sendo 59% de mulheres e 41% 
de homens.

Uma das verificações da 
pesquisa foi o direcionamento 
dos investimentos, ou seja, para 
quem o consumidor vai dedicar 
suas compras. A maioria, com 
19%, deve presentear o pai ou 
a mãe. Em seguida, com 17%, 
vem os filhos. O mesmo per-
centual é dedicado ao cônjuge. 
Os namorados ficam com 14% 

das intenções de compra, as-
sim como o presente aos netos 
é uma prioridade para 4% dos 
consumidores. Completam o 
quadro, com 15%, aqueles que 
vão presentear, mas ainda não 
sabem a quem vão dedicar prio-
ridade.
GAstos

A pesquisa ainda mostrou 

o valor em reais dos gastos. 
Para 25%, os investimentos 
vão superar a marca de R$300. 
Na outra ponta, os gastos mí-
nimos – entre R$ 20 e R$ 50 
– são o limite para 7% dos 
consumidores. A maioria, no 
entanto, ficará entre R$ 100 e 
R$ 200, representando 39%. 
Com os dados apurados, a 

média de gastos com presen-
tes ficará em R$ 371.

O vestuário e os calçados 
mais uma vez lideram o tipo 
de compra, com 39% e 23%, 
respectivamente. Os brinque-
dos ficam com 12% e os co-
biçados celulares serão procu-
rados por 7% dos anapolinos. 
Perfumes (5%), viagens (2%) 

e outros presentes (5%) com-
pletam o quadro que ainda 
tem 7% do consumidor que 
não sabe o que comprar.

No entanto, quando a per-
gunta é invertida, o resultado 
é outro. Questionados sobre 
o que gostariam de ganhar, 
34% desejam receber viagens, 
27% ficam com os calçados, 

15% roupas, 12% brinquedos, 
5% eletrônicos ou celulares. 
Para 2%, a melhor opção seria 
receber o dinheiro.
loCAis

Mais da metade dos 
anapolinos vai procurar a 
aquisição de presentes no 
comércio tradicional (52%). 
Em segundo lugar, estão as 
lojas em shoppings (33%). 
Apenas 5% afirmou comprar 
em lojas virtuais, pela inter-
net e 3% tentarão a melhor 
opção nos camelódromos da 
cidade.

O perfil do pagamento 
também foi apurado e mos-
trou que o consumidor da 
cidade não quer fazer dívidas 
para janeiro e os demais me-
ses: 67% prometem pagar em 
dinheiro e se livrar já deste 
compromisso, mas 31%  vão 
usar os cartões de crédito; 1% 
vão usar o benefício do cartão 
de lojas e apenas 1% fará o 
chamado crediário.

A metodologia adotada 
para escolha total da amos-
tra apresenta um índice de 
confiança de 95% e um erro 
amostral de 4,33%. (com in-
formações da CDL)

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

Anapolino vai gastar R$ 371 com 
presentes de Natal, aponta pesquisa

Contribuintes são pegos de surpresa com 
notificações de cobranças da Prefeitura

Levantamento feito pela Câmara de Dirigentes Lojistas mostra, ainda, que a média é 5% a mais do que o gasto realizado 
no ano passado: segmento de vestuário e calçados lidera preferência do consumidor com mais da metade das compras

Por determinação do prefeito Roberto Naves, Prefeitura distribui notificações que não contêm explicação 
sobre dívida, mas ameaça de execução fiscal para quem não pagar; Diretor da Receita Municipal, Robson 
Torres não soube explicar de quem teria partido a ordem que chegou a 11 mil pessoas

Felipe Homsi

Receber uma cobrança 
nunca é uma boa notícia. E ser 
cobrado por algo que você nem 
mesmo sabe o porquê conse-
gue ser ainda pior. Se tudo isto 
acontecer na época de Natal, 
quando normalmente o consu-
mo toma conta do orçamento, 
parece ser quase uma piada de 
mau gosto.

Mas se você é um dos contri-
buintes que recebeu uma notifi-
cação de cobrança da Prefeitura, 
saiba que você não está sozinho: 
são pelo menos 11 mil outros 
que foram agraciados com a 
mesma cobrança e uma carta 
com diversas explicações sobre 
como você pode ser penalizado. 
E se você não sabe do que está 
sendo cobrando, também não 
se assuste: a prefeitura também 
não sabe ao certo porque está 
cobrando.

Ou pelo menos, não sabe 
quem está mandando cobrar. 
Isto porque entre os gestores das 
diversas áreas da Fazenda Mu-
nicipal não sabem responder 
quem deu a ordem para confec-
cionar e enviar o material, que 
leva a assinatura de um diretor.

A Secretaria da Fazenda en-
viou nos últimos dias uma série 
de notificações para os contri-
buintes sobre dívidas passadas. 
Acontece que os documentos 
enviados para os anapolinos 
não trazem detalhes sobre o que 
teria originado aquela dívida. 
Explicação alguma foi dada para 
quem recebeu um pedaço de pa-
pel com código de barras e um 
valor a pagar. 

No meio dessa confusão, a 
Prefeitura desenterrou todo tipo 
de débito que supostamente de-
verá ser pago por quem recebeu 
a cobrança.  E sobrou até para os 
mortos: muitas cobranças refe-
rem-se a dívidas de pessoas que 
já morreram. E de surpresa: os 
familiares estão sendo cobrados 
de algo que nem conheciam.

susto
E quem está vivo quase 

morreu, mas de susto. Vários 
deles descobriram ali naquele 
momento que poderão ter o 
nome negativado por dever ao 
Poder Público Municipal. Salo-
mão Anapolino Venâncio, 37, 
é Engenheiro Civil. Ele diz que 
está em dia com o pagamen-
to da taxa do CREA e das taxas 
sindicais. Mas o que seria um 

valor de R$ 795,56 que chegou 
em um boleto com vencimento 
para o dia 28 de dezembro? Ele 
não sabe. Nem mesmo o diretor 
da Receita, Robson Torres, ou o 
secretário da Fazenda, Geraldo 
Lino, conhecem a procedência 
deste valor a ser pago. A Prefei-
tura não alertou os contribuintes 
sobre esses valores esquecidos, 
apenas cobrou.

“Chegou esse documen-
to, nós abrimos para ver o que 
era, tinha esse valor de quase 
R$ 800,00 já com a data de va-
lidade, para poder vencer, para 
poder pagar. Estou com meus 
documentos todos em dia. Que 
eu saiba, não tem nada errado. E 
não especifica falando de onde 
que vem isso, de onde que tirou 
esse valor da receita”, reclama 
Salomão Anapolino Venâncio.

“O sentimento é meio de 
perdido, porque eu não sei de 
onde que vem isso, qual cálculo 
usou, se tem alguma multa em 
cima, se tem algum juro. Porque 
não vem nada antes e já vem 
esse, sem especificar direito. A 

sensação é meio de perdido um 
pouco, sem saber”, continua. 

Ele tem dúvidas até quanto 
à procedência do documento: 
“A gente fica sem saber se isso é 
verdade ou não, porque não está 
especificado. Embora seja da Pre-
feitura e esteja certinho, nós te-
mos que correr atrás para poder 
saber o que é isso”. As notifica-
ções são enviadas em nome de 
Robson Torres, diretor da receita.

Confusão
O diretor da Receita Mu-

nicipal, Robson Torres, até que 
tentou explicar as mais de 11 
mil notificações enviadas pelo 
município a contribuintes que, 
em teoria, estariam em débi-
to com o município. É dele o 
nome que vem na notificação. 
“É nossa obrigação”, destacou 
para explicar que, por lei, a Pre-
feitura é obrigada a cobrar os 
débitos dos seus contribuintes, 
para que a gestão municipal não 
incorra no crime de renúncia de 
receita. Obrigação ou não, faltou 
diálogo com a sociedade sobre o 

tema. Até mesmo dentro da Se-
cretaria da Fazenda houve falhas 
na comunicação entre o secretá-
rio e a diretoria da Receita.

“Houve esse desencontro de 
informações. Eu, como diretor, 
e outros diretores ficamos sur-
presos, até porque os Rápidos 
também foram pegos de sur-
presa”, reconheceu Torres. Em 
entrevista à Rádio Manchester 
nesta semana, ele negou em um 
primeiro momento que os do-
cumentos carregassem sua assi-
natura. Robson Torres também 
foi um destes que foi pego de 
surpresa a exemplo dos contri-
buintes. Ele foi corrigido quando 
soube da informação que tentou 
negar. “Tem aqui a sua assina-
tura”, informou o apresentador. 
Foi aí que uma série de informa-
ções truncadas passaram a ser 
dadas.

O dado mais grave foi o de 
que nem o secretário da Fazen-
da, nem seus diretores estariam 
cientes dos envios das notifica-
ções: “Não sei se foi do secretá-
rio ou dos auxiliares, porque ele 

possui outros auxiliares nessa 
parte de informática, nessa par-
te de procedimentos adminis-
trativos, até porque o secretário 
é uma pessoa muito atribulada, 
que mexe não só com a receita, 
mas com contabilidade, com 
tesouraria e ele tem seus asses-
sores. De repente algum assessor 
já tomou essa providência. Uma 
providência até salutar”, anali-
sou

Robson Torres parecia des-
conhecer até o teor do docu-
mento que foi enviado aos con-
tribuintes. A notificação contém 
uma série de avisos sobre as 
consequências para quem não 
efetuar o pagamento do valor 
do boleto. Na visão do diretor da 
Receita, “é simplesmente uma 
informação”. 

seCRetáRio
O secretário da Fazenda, 

Geraldo Lino, reforçou que o 
contribuinte poderá ser incluído 
na dívida ativa do município, 
caso pague o valor devido. Ele 
nega que as notificações tenham 

sido enviadas por engano ou 
que haja erros nos documentos 
enviados. Ao contrário do que 
sugeriu Robson Torres, Geraldo 
Lino afirma que sabia do envio 
dessas notificações, que faz parte 
do serviço de cobrança do muni-
cípio. O valor total das cobran-
ças chega a R$ 32 milhões. Já fo-
ram arrecadados por meio deste 
“procedimento novo” mais de 
R$ 1 milhão.

Questionado sobre o mo-
mento econômico e se esta co-
brança não seria um peso a mais 
para o contribuinte, Geraldo 
Lino voltou a se sustentar na 
legislação. Ele indica que a lei 
deve ser cumprida ao pé da letra, 
mesmo que outra interpretação 
indique que seja necessário an-
tes dialogar com os contribuin-
tes e informar antecipadamente 
sobre cobranças que venham ser 
feitas. 

O secretário da Fazenda, Ge-
raldo Lino, ainda explicou que o 
contribuinte, caso queira saber 
do que se trata o documento, 
poderá utilizar um “QR Code”, 
código impresso que vem no 
documento. Caso não tenha o 
aplicativo para leitura do código, 
poderá acessar o site da prefei-
tura e digitar um número que 
consta no documento. “Às vezes 
o contribuinte não se atenta às 
informações que está na própria 
carta”, ressalta. Ele nega, mais 
uma vez, que os envios de notifi-
cações tenham sido enviados de 
forma “abrupta”. Lino assegura 
de que todos vêm sendo avisa-
dos com antecedência.

terrOrISmO FISCal

Salomão Anapolino Venâncio se sentiu “perdido” com a 
chegada da notificação de cobrança da Prefeitura

Lojas se preparam para receber o consumidor anapolino: perfil conservador de compras, com ênfase nos calçados e vestuário

Diretor da Receita Municipal, Robson Torres não 
soube dizer quem teria autorizado o envio das 
notificações de cobrança que vieram em seu nome

Exemplo de cobrança 
que tem sido enviada 
pela Prefeitura Municipal: 
expectativa de abocanhar R$ 
43 milhões

O secretário da Fazenda Geraldo Lino entende que as cobranças 
são uma determinação legal independentemente da época do ano

Mauro Severiano e Jakson Charles, vice-líder e líder: confusão por conta de tempo para debate do projeto 

A sintonia entre o alto es-
calão dos integrantes da base 
aliada do prefeito Roberto Naves 
derrapou na última segunda-fei-
ra (11) durante a sessão plenária 
da Câmara. Mauro Severiano 
(PSDB), que é vice-líder do pre-
feito, e o líder Jakson Charles 
(PSB) entraram em rota de co-
lisão. O motivo: a apresentação 
do projeto do Torcida Premiada 
para 2018.

Tudo começou quando 
Mauro Severiano reclamou da 
postura da Procuradoria Geral 
do Município em “deixar para 
o último dia” a apresentação do 
projeto “Torcida Premiada”. “Por 
que fazer na calada da noite um 
projeto tão importante que nós 
queremos debater”, lamentou. 

A colocação foi conside-
rada um ataque pelo líder do 
Executivo que rebateu a fala, 
travando um tenso embate. 
“Parece que o vice-líder não 
aprendeu como funciona, tem 
10 anos de Casa e não sabe 
como funciona”, disse Jakson 
Charles (PSB), que explicou 

que mesmo com atraso na 
apresentação, o prazo está den-
tro da lei. 

“Dez, não, são 25 anos de 
Câmara”, devolveu Mauro. 
“Pior ainda”, alimentou o bate
-boca Charles. “O que queremos 
é debater o tema. E por que tra-
zer quanto tempo eu tenho de 
Câmara, isso todo mundo sabe e 
não soma para o debate. O que 
queremos é fazer emendas e de-

bater o tema”, explicou Mauro.
Para Jakson Charles o proje-

to a ser apresentado pelo Execu-
tivo é delicado. Ele comparou a 
gestão municipal com os acon-
tecimentos registrados no Rio 
de Janeiro, quando líderes de 
torcidas e dirigentes estão pre-
sos por conta de irregularidades 
envolvendo ingressos. “ OBrasil 
está vendo acontecendo proble-
mas envolvendo ingressos. Qual 

o seu interesse nisso”? – indagou 
Charles para Mauro.

“O meu interesse é o mes-
mo que o seu: debater as boas 
ideias. Tenho pessoas que mili-
tam no Futebol, meu interesse 
é coletivo. Não quero saber se 
o prefeito do Rio de Janeiro fez 
malandragem. Quero saber de 
Anápolis e em Anápolis nin-
guém fez nada errado nunca”, 
discursou Severiano. 

“O que o Secretário de Es-
porte está fazendo, sentando a 
bunda na cadeira? Ele tem de 
agir”, provocou, ainda o tuca-
no. “Ninguém está falando que 
alguém está fazendo malandra-
gem”, finalizou.

Leandro Ribeiro (PTB) in-
terviu na polarização do debate, 
exaltando a importância histó-
ria do projeto, criado em 2010 
pela gestão Antônio Gomide, 

para incentivar o torcedor a ir 
ao estádio prestigiar seu time e, 
ainda, gerar renda a mais para os 
clubes da cidade.
PRojeto

O Torcida Premiada foi 
instituído pela Lei Ordinária 
3479/2010. Trata-se de uma ini-
ciativa do executivo municipal 
que beneficia os entusiastas do 
futebol que estejam com o paga-
mento de impostos em dia. Eles 
podem trocar seus impostos em 
ingressos e a verba é direcionada 
aos clubes da cidade.

A versão 2018 do proje-
to ainda nem foi apresenta-
da e, por isto mesmo, foi um 
dos motivos da reclamação de 
Mauro Severiano, que disse que 
o projeto chegaria “na calada 
da noite”. O ano legislativo já 
se encerrou e, agora, para votar 
neste ano o projeto que gera in-
centivo a torcedores e a clubes, 
o Executivo Municipal terá de 
convocar uma sessão extra para 
a apreciação da pauta.

Líder e vice-líder do Prefeito batem boca por “Torcida Premiada”, que nem foi apresentado
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Paulo Roberto Belém

Uma publicação recente do 
site de notícias Yahoo, que tem 
repercussão nacional, divulgou 
em sua editoria “Vida e Estilo” 
que Anápolis está entre as 10 ci-
dades brasileiras que tem o me-
nor custo de vida no Brasil. De 
acordo com o portal de notícias, 
esta informação foi extraída de 
outro site – o “Custo de Vida” - 
que lista as cidades mais caras e 
mais baratas do país através da 
avaliação dos preços pagos em 
itens inseridos em diversas cate-
gorias, a exemplo do gasto com 
alimentação, transporte, mora-
dia, educação e outros ligados 
ao lazer.

O Yahoo faz a propaganda 
da cidade alegando que com 
370 mil habitantes e a apenas 50 
km da cidade de Goiânia, capital 
de Goiás, “Anápolis é a terceira 
maior do estado e oferece ex-
celente infraestrutura para seus 
moradores”. A publicação tam-
bém destaca o polo industrial do 
ramo farmacêutico e diz que a ci-
dade alia qualidade de vida com 
custos baixos. Mas, afinal, você 
de Anápolis, recém-chegado ou 
não, endossa a informação de 
que morar em Anápolis é barato?

De foRA
A vigilante Juliana Albu-

querque integra o grupo dos que 
escolheram a cidade para morar. 
Ela veio de Cuiabá (MT). “Ape-
sar de ser uma capital, aqui tem 
características parecidas com as 
de lá”, disse ela, que veio acom-
panhada de seus três filhos há 
cinco anos, confessando ter sido 
atraída pelas oportunidades do 
polo industrial. 

Juliana adiantou que já 
tinha uma ideia de como era 
Anápolis em relação a custo de 
vida antes de morar aqui, por ter 
residido em Brasília na adoles-
cência e já ter visitado a cidade 
antes. “Anápolis tem mais redes 
de supermercados do que lá, 
por exemplo. A moradia aqui 
é mais cara, mas alimentação, 
transporte, lazer e serviços como 
água e luz são mais em conta”, 
comparou. 

fAtoRes
Quem explica as informa-

ções consideradas para se avaliar 
o “custo de vida” de uma cidade 
é o economista e mestre em de-
senvolvimento Econômico, Már-
cio Dourado. O especialista expli-
ca que o custo de vida é feito por 
uma analogia com outros indica-
tivos como a renda. “Em Anápo-
lis, por exemplo, os salários são 
baixos e esse dado faz com que 
o nível de preços agregados seja 
mais baixo de que outros muni-
cípios que se têm remuneração 
mais alta”, exemplifica.

Nessa linha, ele cita o exem-
plo dos salários de operários de 
indústrias automotivas. “Em 
Anápolis, o salário inicial para 

este trabalhador é de R$ 1,6 mil. 
No ABC paulista, é de R$ 3,8 
mil”, pontua, complementando 
que isso não significa que o ope-
rário de São Paulo ganha muito 
mais do que o de Anápolis. “Para 
manter o custo de vida de São 
Paulo, é como se eles ganhassem 
praticamente a mesma coisa, 
tendo que pagar moradia, trans-
porte e alimentação”, avalia.

Um dos componentes cita-
dos e que interferem na elabo-
ração do custo de vida de uma 
cidade é o da alimentação. Uma 
pesquisa recente elaborada pela 
pós doutora em Economia pela 
UNB, Joana Bardella, aponta que 
o apanhado de preços dos itens 
essenciais da cesta básica são 

mais em conta, considerando o 
Ipca. “Em Anápolis, a inflação 
anual média da cesta básica ficou 
em torno de - 0,62% e o custo to-
tal do produto apresentou queda 
de 7,38%”, sustenta.

Bardella complementa que 
os gastos com alimentação é só 
um dos indicativos para se aferir 
o custo de vida de uma cidade, 
mas que devem ser levados em 
conta outros itens de compara-
ção. Entre eles, saúde, transporte, 
moradia, educação, vestuário e 
lazer. “Estes também devem ser 
considerados”, conclui.

MiGRAção 
A socióloga especialista 

em Políticas Públicas, Simei 

Pereira, acredita que a informa-
ção de que Anápolis tem um 
baixo custo de vida atrai um 
grupo específico de novos mo-
radores para a cidade, pautado 
pela questão econômica. “Pes-
soas de camadas mais pobres 
se preocupam com a questão 
econômica, com baixo custo 
de vida. Mas se for pessoas de 
classes mais altas, elas avaliam, 
por exemplo, a segurança, a in-
fraestrutura, a cultura, o lazer”, 
cita.

A especialista não enxerga 
muitos benefícios nesta afirma-
ção. “Talvez melhore a autoes-
tima das pessoas que com um 
custo de vida baixo, por exem-
plo, pode frequentar um sho-

pping, participar de uma vida 
mais social”, levanta. Na outra 
via, ela cita como prejuízo a 
questão da migração. “Quan-
do se dá publicidade para este 
tipo de informação, pode haver 
grande migração para Anápo-
lis, um inchamento. E isso de-
manda investimentos em in-
fraestrutura”, pontua. 

É justamente no quesito 
“qualidade de vida” que o eco-
nomista Márcio Dourado faz 
uma consideração. “Se a gente 
tivesse um custo de vida baixo 
e uma renda alta, nós teríamos 
maior qualidade de vida. Só 
que em contrapartida ao custo 
de vida baixo, a renda média é 
mais baixa”, explica. 

Afinal, Anápolis é uma 
cidade barata de se viver? 
Informação publicada pelo site Yahoo diz que Anápolis está entre as 10 cidades brasileiras 
que tem o menor custo de vida no Brasil: A Voz de Anápolis foi a campo e ouviu quem mora 
aqui vindo de outra cidade e especialistas que fazem uma avaliação ampla do assunto

Nova edição da franquia Star Wars oferece um 
ótimo entretenimento e apresenta personagens 
apaixonantes; E, mais uma vez (a última), tem Carrie 
Fisher e Mark Hammil

Visite nosso site e confira
mais informações:   

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

VarIedadeS paSSa-tempOCuStO de VIda

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

“Os últimos Jedi” 
supera imperfeições em 
clima de despedidas

Jogo dos 7 erros

Segundo o site Yahoo, Anápolis está entre as 10 cidades com menor custo de vida do Brasil

Vindo de Cuiabá e morando em Anápolis há 
cinco anos, Juliana Albuquerque confirma 
custo de vida mais baixo

O economista mestre em desenvolvimento 
Econômico, Márcio Dourado, explica que o custo 
de vida é caracterizado por questões regionais

Pós doutora em economia, Joana Bardella 
fez pesquisa que indica que cesta básica em 
Anápolis é mais em conta

Vigia João da Silva está indignado com a intenção do 
prefeito de terceirizar o serviço de vigilância e pede o 
aproveitamento dos vigias na guarda municipal

Felipe Homsi

Os vigias municipais da 
Prefeitura de Anápolis realiza-
ram protesto no Centro Admi-
nistrativo, bem abaixo do gabi-
nete do Prefeito Roberto Naves 
(PTB). Desta vez, o grupo, que já 
havia feito manifestação seme-
lhantes no mesmo local e, an-
tes, na Câmara Municipal, er-
gue-se pelo direito de trabalhar. 

O grupo posicionou-se 
contra a decisão da gestão mu-
nicipal que recentemente au-
torizou um registro de preços 
para contratação de uma em-
presa especializada em servi-
ços de vigilância, o que indica 
que o gestor municipal admite 
a possibilidade de terceirizar a 
função. Pelo cronograma ofi-
cial, o certame foi realizado 
no dia 12 de dezembro, terça-
feira. A Prefeitura ainda não se 
pronunciou oficialmente so-
bre os resultados do processo 
licitatório.

A empresa escolhida, que 
ainda não foi divulgada nos 
meios de comunicação oficiais, 
deverá ficar responsável por rea-
lizar monitoramento de alarme 
e vídeo por circuito fechado de 
televisão – CFTV. 

GuARDA
A principal cobrança dos 

vigias, que são funcionários 
de carreira, é que Naves cum-
pra a sua palavra e instaure a 
Guarda Municipal. Segundo 
eles, a licitação para a contra-
tação de uma vigilância priva-
da é o sepultamento do proje-
to prometido. 

A Lei 13.022/2014 já ga-
rante que os vigias sejam 
transformados em guardas 
municipais. E já que o muni-
cípio está impossibilitado de 
realizar novos concursos pú-
blicos, para não ultrapassar o 
limite prudencial de gastos, 

uma solução viável para o tra-
balho de vigilância seria esta 
adequação do pessoal que já 
atua na Prefeitura.

Durante a campanha para 
prefeito em 2016, Roberto Na-
ves assinou um documento 
feito pelo sindicato que repre-
senta a categoria dos vigias, o 
Sindianápolis, e se comprome-
teu a criar a guarda municipal. 
“Não adianta construir parques 
se não der segurança para a 
população”. Esse era o discur-
so de Naves como candidato, 
período em que assumiu mais 
compromissos do que poderia 
cumprir.

CAteGoRiA
Allan Flávio Lopes é presi-

dente da Associação dos Vigias 
Municipais de Anápolis. Ele é um 
dos que contestam a decisão da 
Prefeitura de terceirizar o serviço 
de vigilância: “Essa empresa que 
vai entrar vai fazer um desfalque 
muito grande na nossa categoria. 
É um dinheiro que poderia ser 
investido em nós, em capacita-
ção, porque é um dinheiro que 
poderia ser investido em nós, 
em capacitação, ser investido em 
curso de formação, em equipa-
mentos, em condições de traba-
lho. Infelizmente este dinheiro 
será investido em uma empresa 

que vai levar embora (o dinhei-
ro) e depois não vai ter o retorno, 
não vai ter o benefício”.

“Vamos, cada vez mais, acre-
ditar e buscar a união entre a 
nossa categoria, para que a gen-
te possa fazer valer a nossa voz”, 
conclamou. “Prefeito promete 
e não cumpre, prefeito promete 
e não cumpre!”. Esta frase foi o 
coro ecoado por vigias munici-
pais durante protesto realizado 
nesta semana na Prefeitura. A ca-
tegoria exigia do prefeito o can-
celamento da licitação em an-
damento para tomada de preços 
para escolha de empresa de vigi-
lância que poderá atuar em Aná-

polis, de maneira terceirizada.

PRoMessAs
O vigia João da Silva tem o 

mesmo posicionamento que seu 
colega de trabalho. Ele requer do 
prefeito que cumpra suas pro-
messas de campanha. “Ele fa-
lava, no plano de governo dele, 
na parceria, na valorização do 
funcionário. Que valorização é 
essa? Olha, vamos ver: ele está 
valorizando o comissionado, 
deixando o efetivo de lado. Ele 
está terceirizando e valorizando o 
partido. Porque político valoriza 
partido. Ele não valoriza a palavra 
dele. Ele valoriza o partido depois 
que ganha. Ele não cumpriu com 
suas promessas de campanha”, 
cobrou. “Ou ele age com palavra, 
ou vou ser inimigo dele até o fi-
nal do mandato”, continuou. 

A Voz de Anápolis tentou 
inúmeras vezes contato telefô-
nico com o assessor do Obser-
vatório de Segurança Pública, 
Glayson Reis, mas não obteve 
sucesso. Uma mensagem de 
Whatsapp foi enviado para o as-
sessor no dia 13 de dezembro. O 
aplicativo indicou que a mensa-
gem foi aberta e reproduzida por 
Glayson, mas não houve retor-
no até o final desta reportagem.

Contra terceirização, vigias protestam na Prefeitura: “queremos trabalhar”

Vigias fazem protesto na Prefeitura pela 
criação da Guarda Municipal
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reFleXõeS

Como surgiu a ideia do 
livro?

Reginaldo Moraes – Depois 
da eleição de Donald Trump 
nos Estados Unidos e do cresci-
mento de grupos de ultradireita 
na Europa, falou-se muito que 
segmentos cada vez maiores 
das classes trabalhadoras pas-
saram a atender mais os apelos 
da nova direita do que os da 
velha esquerda. Afirmava-se 
que a classe trabalhadora – até 
então base social dos partidos 
socialistas, trabalhistas, social-
democratas, comunistas etc. – 
estava mudando sua orientação 
política e aderindo aos partidos 
de direita. 

Nós investigamos se essas 
afirmações eram ou não verda-
deiras e chegamos à conclusão 
de que se tratam de avaliações 
apressadas que não batem 
com os fatos. Então resolve-
mos analisar as mudanças na 
organização da classe trabalha-
dora, do ponto de vista da sua 
composição, reorganização das 
ocupações, concentração das 
empresas, mudanças na natu-
reza dos contratos, verificando 
como a fragmentação dessa 

classe vem impactando a sua 
percepção de mundo, comporta-
mento e alinhamento político, 
valores e votos.

O que vocês descobri-
ram?

Reginaldo Moraes – Nós 
descobrimos que essa ideia de 
que houve uma migração da 
classe trabalhadora, funda-
mentalmente de esquerda, para 
uma posição de direita é muito 
forçada. 

Em primeiro lugar, a classe 
trabalhadora nunca foi tão de 
esquerda como se fala. Mesmo 
em bairros operários na França, 
Itália, Alemanha etc., onde o 
voto se alinha com os sindica-
tos e os partidos socialistas e 
comunistas, sempre houve um 
forte voto de direita. 

Na França, por exemplo, 
em regiões populares e de 
operários, sempre se votou na 
direita, até porque não há ape-
nas operários ou sindicalistas 
nessas localidades, mas uma 
classe trabalhadora conserva-
dora e uma classe média ligada 
ao comércio local, que sempre 
votou na direita. Muitos desses 

votos, inclusive, migraram para 
a extrema direita francesa.

A direita percebeu que a 
globalização, a deslocalização 
das empresas e a migração de 
empregos eram pontos fracos 
que poderiam ser explorados; e 
preparou um discurso para os 
trabalhadores precarizados e 
desempregados. Na Inglaterra, 
por exemplo, o discurso dos 
“nacionais” contra os imigran-
tes foi muito utilizado. Muitos 
compraram a ideia de que os 
imigrantes estavam roubando 
os empregos. Um discurso efi-
caz e muito usado pela direita 
de Marie Le Pen (França) a 
Donald Trump (EUA). 

A questão central é que, em 
todos esses casos, houve muito 
menos uma migração dos votos 
da classe trabalhadora para a 
direita e muito mais um alhea-
mento dessa classe que optou 
em não fazer nada, ou seja, 
não votar nem na direita, nem 
na esquerda. 

Abstenção, voto em branco, 
voto nulo, todas essas formas 
de alheamento da política 

tiveram grande impacto nas 
eleições. No Brasil, como o voto 
é obrigatório, o que se viu nas 
últimas eleições municipais, foi 
o crescimento de votos nulos e 
brancos e menos da abstenção 
porque não votar dá muito 
trabalho. Uma realidade oposta 
a dos Estados Unidos, onde o 
voto não é obrigatório e a elei-
ção acontece durante a semana. 
Lá, votar é um esforço.

Como isso contribui com 
a Direita?

Reginaldo Moraes – Nós 
podemos dizer que, em certa 
medida, a vitória da direita foi, 
justamente, fazer com que se 
produza apatia e alheamento 
da população. Em todos os 
momentos de crescimento da 
abstenção, votos brancos e nu-
los, quem perde é a esquerda. A 
direita sempre ganha com isso. 

Isso contradiz o argumento 
de que houve uma migração 
dos votos da classe trabalhado-
ra, supostamente toda sindi-
calizada, da esquerda para a 
direita. Trata-se de algo muito 
mais complexo e que não deixa 
de ser problemático, porque o 
alheamento e apatia da classe 
trabalhadora são uma conquis-
ta da direita tanto quanto os 
votos em Trump ou em Le Pen.

Muito mais do que seduzir 
para o seu partido ou candida-
to, o objetivo da direita é jogar 
a população fora da política. O 
discurso da direita é, inclusive, 
um discurso de criminaliza-
ção da política. Ela procura 
convencer que a política não 
faz sentido e que o mercado é 
capaz de resolver tudo, como se 
fosse possível conquistar direi-
tos, educação, saúde, por meio 
do mercado e sem luta política 
e social. 

As mudanças nas rela-
ções de trabalho favore-
cem essa apatia?

Reginaldo Moraes – Ao lon-
go do século XX, a base social 
dos grandes partidos de esquer-
da foram as concentrações de 
trabalhadores. A grande fábrica 
era a base de organização dos 
sindicatos. Hoje, porém, vemos 
o surgimento de uma nova 
classe trabalhadora de serviços, 
cuja fragmentação rompe com 
as formas tradicionais de orga-
nização e manifestação. 

O emprego formal migrou 
para o setor de “serviços”, 
categoria muito genérica e 
residual que abarca todas as 
atividades que não se encaixam 
na agricultura, manufatura ou 
indústria. Do cabelereiro ao 
psicólogo, até mesmo o padre, 
tudo é “serviços”. Trata-se de 
um conceito muito amplo que 
engloba, inclusive, os trabalha-

dores que migraram do interior 
da fábrica para as chamadas 
empresas prestadoras de servi-
ços. 

O caso da Volkswagen é 
emblemático. Nos anos 1970, 
a empresa contava com 40 mil 
trabalhadores, hoje são 10 mil. 
Era uma grande cidade e todos 
os trabalhadores – do refeitório 
a serviços de logística – eram 
representados pelo Sindicato 
dos Metalúrgicos. Isso não 
existe mais. 

Hoje, são as prestadoras 
que fornecem alimentação, 
vigilância, marketing etc. Os 
trabalhadores não são mais 
funcionários da Volkswagen, 
não foram apenas terceirizados, 
mas terciarizados, passando 
à condição de prestadores de 
serviços. Isso, obviamente, tem 
grande impacto nas formas de 
mobilização, reinvindicação 
e, também, na vida política 
desses trabalhadores.

É possível resistência 
nesse contexto?

Reginaldo Moraes – Pela 
força desse processo, certamen-
te, novas formas de resistência 
substituirão as antigas. Os 
sindicatos e partidos precisam 
prestar muita atenção nisso 
para estimular e criar novas 
formas de organização em ou-
tros espaços, além da fábrica.

Nos Estados Unidos, a 
AFL-CIO, que congrega vários 
sindicatos, criou um movimen-
to nos bairros operários e vem 
atuando junto ao trabalhador 
desempregado ou precarizado. 
Surgiram, também, movimen-
tos de trabalhadores imigran-
tes, muitos em situação de 
ilegalidade, que, a partir de 
seus locais de residência, orga-
nizaram uma rede de serviços e 
apoios de toda natureza. 

Há uma espécie de movi-
mento comunitário e sindical 
surgindo nos bairros operários 
dos Estados Unidos. Alguns 
sindicatos procuram se associar 
a esses movimentos, ajudando 
no trabalho de organização. 
Não é fácil, até porque o movi-
mento sindical norte-americano 
sempre foi muito conservador, 
mas houve uma mudança sig-
nificativa na direção de alguns 
sindicatos. 

Se eles não se unirem, cor-
rem o sério risco de se tornarem 
inoperantes. Os sindicatos 
do Partido Democrata estão 
perdendo adesão e capacidade 
de atuar nas eleições, basta 
ver a alta abstenção em várias 
regiões operárias nos Estados 
Unidos. A Hillary não dizia 
nada para esses trabalhadores. 

Como você avalia o caso 
brasileiro?

Reginaldo Moraes - A 
fragmentação se reflete no 
crescimento de votos brancos e 
nulos. Nisso pesa, obviamente, 
a política deliberada dos meios 
de comunicação que, muito 
forçadamente, criminalizam a 
política, fazendo crer que ela 
é exercida apenas por pessoas 
más, em uma espécie de “deixe 
a política para eles”. O resulta-
do é o que vemos no Congresso 
brasileiro hoje: a hegemonia da 
fina flor da direita e da ultradi-
reita de negócios.

Em termos de resistência, 
vale lembrar que muitos movi-
mentos populares se constituí-
ram nas paróquias dos bairros 
periféricos das grandes cidades 
nos anos 1970, um período de 
aliança tática entre a chamada 
esquerda católica (Teologia da 
Libertação e padres progres-
sistas) e a não católica. Isso 
também aconteceu em outros 
países, não apenas no Brasil.

Naquele período, as paró-
quias eram locais de socializa-
ção e de luta. Vários clubes de 
mães da periferia, movimentos 
por saúde, creche, transporte fo-
ram organizados em torno das 
paroquias dos padres progres-
sistas. O movimento sindical, 
inclusive, interagia com esses 
movimentos, até do ponto de 
vista logístico. Era onde que 
os trabalhadores se reuniam 
e se concentravam porque os 
sindicatos eram extremamen-
te controlados pelo aparato 
repressivo. 

Essa aliança foi liquidada 
em 1979, com a ascensão do 
papa João Paulo II que perse-
guiu ativamente a Teologia 
da Libertação, deslocando os 
padres progressistas de suas pa-
róquias, em uma ação concer-
tada com a direita. A partir daí 
aquele espaço foi ocupado pelas 
igrejas neopentecostais. O Edir 
Macedo surge e se fortalece nes-
te momento. Isso, obviamente, 
teve um preço: a teologia da 
prosperidade e o discurso do 
“faça você mesmo”, orientada 
por uma ideia de crescimento 
e investimento individuais – e, 
claro, investimentos na Igreja 
– e na promessa de sucesso 
garantido por Deus. 

O fato é que essas igrejas 
evidenciam o quanto é falho o 
discurso de que os trabalhado-
res não têm interesse em se reu-
nir. Pelo contrário, eles partici-
pam dos cultos e das atividades 
de socialização e não apenas 
nos fins de semana. Usufruem 
da rede de serviços organizada 
por essas igrejas que tendem 
a suprir a imensa carência do 
Estado em áreas como seguran-
ça, saúde, emprego e assim por 
diante. (retirado do site www.
cartamaior.com.br)

“O objetivo da Direita é expulsar a 
classe trabalhadora da política”

A nova configuração da 
classe trabalhadora neste início 
de século e o impacto de suas 
transformações na vida política, 
luta social e confronto de classes 
são analisadas em Capitalismo, 
classe trabalhadora e luta po-
lítica no início do século XXI, 
pelos professores Marcio Po-
chmann (UNICAMP) e Reginal-
do Carmelo Corrêa de Moraes 
(UNICAMP / INCT-Ineu). 

Recém lançada pela Fun-
dação Perseu Abramo, a obra 
investiga as características da 
classe trabalhadora em quatro 
países – Brasil, Inglaterra, França 
e Estados Unidos – e problema-
tiza os desafios dos trabalhado-
res em meio à crise capitalista 
iniciada em 2008.

Trata-se de um dos mais 

completos diagnósticos da 
classe trabalhadora contem-
porânea. O livro é, também, o 
primeiro de uma trilogia que 
trará um segundo volume sobre 
os capitalistas e detentores de 
poder e riqueza, e um terceiro 
sobre as “classes médias”. 

Em entrevista ao nosso site, 
o professor Reginaldo Moraes 
conta sobre o livro e traz um 
alerta: “Não se trata apenas de 
compreender o que mudou, 
mas de encarar essas transfor-
mações pensando em como 
atuar nesse processo. O livro 
não traz nenhuma receita má-
gica, até porque a solução terá 
de ser encontrada pelos agentes 
envolvidos, de acordo com a 
realidade de suas regiões”.

Acompanhe a entrevista:

Tatiana Carlotti (cartamaior.com.br)

Em entrevista, Reginaldo Moraes (UNICAMP - INCT-Ineu) comenta sobre o 
livro Capitalismo, classe trabalhadora e luta política no início do século XXI


