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Com a palavra,  
os anapolinos

A Voz de Anápolis foi às ruas e realizou uma mega-enquete com homens e mulheres de 
diferentes regiões da cidade e das mais variadas profissões. A população opinou sobre 
como avalia o trabalho da Prefeitura no primeiro ano da gestão Roberto Naves e deu a 

sua nota para o prefeito. Da bronca ao incentivo, confira o resultado. P. 6 e 7

AVALIAÇÃO GESTÃO ROBERTO NAVES

Líder do Executivo e líder da oposição, Jakson Charles 
e Antônio Gomide avaliam atuações do governo em 2017 P. 5

Conheça o  
triste Natal dos 
Esquecidos

Prefeito usa  
relatório para desviar 

foco de obra

Prefeito usa  
relatório para desviar 
foco de obra

CÂMARA INACABADA SAIBA ONDE IR

P. 9 P. 10

Prefeito diz o que 
fez por Anápolis 
em 2017

BALANÇO

P. 8

FRENTE-A-FRENTE
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BASTIDORES

MEDO 
Não está escrito em lugar 
nenhum, mas pode ser 
visto por todos: pela 
primeira vez em sua 
história, Anápolis terá um 
Natal sem vermelho. Não 
bastasse a perseguição 
no início do ano, quando 
servidores técnicos foram 
desligados por suas 
preferências políticas, 
agora 2017 se encerra com 
o prefeito Roberto Naves 
inaugurando um Natal sem 
a principal cor: a da roupa 
do Papai Noel.

IPVA 
A 1ª Vara da Fazenda 
Pública Estadual 
determinou que dívidas 
de IPVA não podem gerar 
a apreensão de veículos, 
como vem acontecendo 
nas famosas – e temidas 
– blitzen de arrecadação 
– nas cidades goianas. O 
despacho atende a um 
pedido da OAB-GO.

PREjú 
Marconi Perillo admitiu que 
Goiás fechará o ano com 
as contas no vermelho, 
com um déficit de R$ 1,96 
bilhão. O anúncio foi feito 
durante evento em Brasília 
na presença do Ministro 
da Fazenda, Henrique 
Meirelles. Enquanto isso, 
o programa “Goiás na 
Frente” anuncia milhões 
e milhões em ano pré- 
eleitoral.

Pé DE OuVIDO 
Daniel Vilela tem corrido por 
fora na missão de ganhar a 
preferência de Iris Rezende 
dentro do PMDB. Iris é um 
dos que tendem a defender a 
aliança do PMDB com Caiado. 
Nos últimos dias, ambos 
têm participado de diversos 
eventos nos quais sempre 
ficam sentados juntos.

CRESCEu 
A pesquisa Serpes, que 
coloca Daniel Vilela 
em segundo lugar nas 
pesquisas com 12,8%, 
abriu as portas do jovem 
deputado no diálogo 
com os grandes caciques 
do partido que, agora, 
começam a se animar com 
a disputa tendo Vilela 
como nome principal.

 

Lula atingiu um novo recorde 
na série história da pesquisa 
Ipsos-Estadão, divulgada na 
última semana. O ex-presidente 
chegou a 45% das intenções de 
voto, enquanto seus principais 
adversários, Jair Bolsonaro e 
Geraldo Alckmin, tiveram recuo. 
Este dezembro marca o sexto 
mês consecutivo em que Lula 
mantém a liderança. Outra 
alteração verificada é quanto 
à desaprovação. Mesmo ainda 
maior que a aprovação (54%), 
o índice vem sofrendo quedas 
e recuou 14 pontos percentuais 
desde junho, quando o Ipsos 
começou a realizar as aferições. 
Em junho, Lula era “um pouco” 
ou “totalmente” aprovado por 
28% dos entrevistados. Nos 

levantamentos seguintes, o 
índice percentual passou para 
29, 32, 40, 41, 43 e, agora, 45 
pontos.

Geraldo Alkmin aparece na 
pesquisa com 19% de aprovação 
e 72% de desaprovação. Já 
Bolsonaro é aprovado por 21% e 
reprovado por 62%. Marina Silva 
tem 28% contra 62%.

Para o presidente do Ipsos, 
a elevação dos índices do ex-
presidente se dá pela falências 
dos programas sociais do atual 
governo. Danilo Cersosimo 
afirma que Lula é bastante 
associado “a causas sociais, e 
essa associação é relevante em 
um momento de degradação 
do emprego, da economia e dos 
programas de assistencialismo”.

Um espaço para 
estacionamento há décadas 
deixou de ser um espaço 
vago ou um luxo. Do 
contrário, em cidades com 
frota crescente, trata-se de 
uma demanda necessária 
uma vez que em grandes 
aglomerações, há sempre 
uma disputa por vagas para 
carros e motos. Mas esta não 
parece ser a visão da gestão 
municipal que cedeu a área 
de estacionamento do local 
de maior aglomeração da 

cidade, o Parque Ipiranga, 
para servir de instalação para 
um parque de diversões. 
Chamou a ação de “Anápolis 
com Diversão”. Acontece que 
a diversão tem preço e não é 
barato. Como se trata de um 
parque particular, há cobrança 
de ingressos para o uso da 
criança no valor de R$ 6 por 
brinquedo. Além de usar o 
espaço público específico para 
fins comerciais, inverte-se a 
lógica onde o privado supera 
os interesses do coletivo.
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Cabe à população julgar gestões públicas. Ao 
jornalismo de cobertura cotidiana de quaisquer 
administrações, é facultado o direito de investi-
gar denúncias, mostrar erros e acertos, apontar 
caminhos e propor o debate com especialistas e 
com a própria sociedade. No entanto, o ato de 
aprovar ou desaprovar, através de elogios efu-
sivos ou de taxações de qualquer natureza, não 
deve pertencer a veículos informativos. Quem 
o faz, erra duas vezes: comete um equívoco no 
conhecimento de seus limites na prática jor-
nalística e, pior, tira a exclusividade que deve 
pertencer ao povo, que é o de julgar de acordo 
com suas convicções e opiniões. 

Portanto, é isto que esta publicação deno-
minada “A Voz de Anápolis” o faz: convoca o 
anapolino a ter a sua voz repercutida sobre a 
avaliação que faz do primeiro ano de governo 
municipal, liderado pelo prefeito Roberto Na-
ves. Ao longo deste ano, este semanário con-
cebeu diversas informações, com visão crítica 

e leal aos fatos, abrindo espaços ao contradi-
tório. É o nosso limite. O julgamento vem do 
leitor, do cidadão, de quem vive nos bairros e 
tem contato com a estrutura pública em ação.

E o resultado está aí nas duas páginas da re-
portagem especial desta edição, na qual – ain-
da – comemora-se dois anos do jornal. Não por 
acaso, esta edição traz aquilo que mais nos or-
gulhamos em fazer: abrir o espaço valioso de 
um veículo de comunicação para que a comu-
nidade seja ouvida e reproduzida sem edições 
ou interferências na sua opinião. É a “voz” ana-
polina para ser lida e, também, avaliada. Afi-
nal, dos 30 anapolinos ouvidos e repercutidos, 
ainda há centenas, milhares, que poderão ter 
acesso a estes “pareceres” sociais e, a partir daí, 
criar o seu próprio conceito. Que sigamos, cada 
um, com seu papel social: o nosso, de informar 
e promover o debate, e o da população, que é 
de classificar, aprovar, desaprovar, opinar sobre 
os mais diversos assuntos.

EDITORIAL

TEMOR 
Além da resistência dos deputados 
quanto a votação – e possível 
aprovação – dos pedágios nas 
sete rodovias goianas previstas 
em projeto, outra medida proposta 
pelo Governo arrepia a Assembleia 
às vésperas de eleição: a troca de 
placas dos carros por uma com um 
“padrão Mercosul”. A atualização 
sai cara.

BOA NOTíCIA 
O Estado de Goiás conseguiu zerar 
a fila de transplantes de córnea no 
último mês. O HGG comemora outro 
feito: a “exportação” de fígados. 
Foram 36 enviados para transplantes 
para outros Estados. Agora, a 
unidade quer se credenciar para ela 
mesma ser habilitada a realizar os 
transplantes.

NOVOS ARES 
Ex-deputado e ex-braço forte de 
Michel Temer, Sandro Mabel já 
havia anunciado a saída da vida 
política eleitoral, mas agora quer 
disputar outro mandato: o de 
presidente da FIEG. Ele é um dos 
citados na Lavajato como integrante 
do “Quadrilhão” do PMDB. André 
Rocha é o mais cotado para vencer.

VELINhAS 
O jornal ainda comemora um feito: 
com esta edição de número 098, 
a publicação completa dois anos 
de circulação na cidade, com a 
missão de ser o que é: a caixa 
de ressonância da voz do povo 
anapolino. E, não por acaso, a 
reportagem especial desta edição, é 
uma mega enquete com mais de 30 
pessoas opinando e tendo suas falas 
reproduzidas fielmente.

FEChA, NÃO 
 Antônio Gomide está 
correndo abaixo-assinado 
com os moradores da 
região da Jaiara contra o 
fechamento da agência 
e Posto Avançado de 
Atendimento dos Correios 
daquele setor. Uma 
reunião deve acontecer 
nos próximos dias para 
pressionar a empresa a 
rever a decisão. “A Jaiara 
é uma verdadeira cidade 
e aquela agência facilita 
a vida das pessoas”, 
comentou.

SANEAGO 
Denúncia feita por 
empresários sobre a 
cobrança de contrapartida 
da Saneago para fornecer 
a chamada AVTO virou 
peça processual no 
Ministério Público. O órgão 
quer a investigação e o 
pedido de ressarcimento 
pela empresa. Entre os 
pagamentos feitos por um 
empresário, estaria a bomba 
usada para a transposição 
do Rio Capivari para o 
Ribeirão Piancó, obra que 
atrasou mais de três meses.

LEMBRANÇA 
O ano termina sem que a 
Lei do Bolsa-Atleta, aquela 
que ajuda financeiramente 
talentos esportivos da 
cidade em competições, 
seja cumprida. Apesar de 
lei municipal, passou batida 
em 2017. Fica a esperança 
para o ano seguinte.

PESADO 
A manutenção do nome 
de José Eliton tem 
exigido mais força que 
o esperado de Marconi 
Perillo. Para seguir com 
a sua base coesa, terá 
de gastar muito mais em 
saliva, compromissos e 
reuniões com diversos 
partidos que não veem 
Eliton como a opção 
mais segura.

PELA BEIRADA 
As homenagens feitas 
por Daniel Vilela ao 
prefeito de Goiânia, 
Iris Rezende, além de 
arrancar lágrimas do 
decano, também podem 
servir para aproximá-lo 
do projeto do deputado 
federal ao Governo. “Só 
eles podem homenagear 
Iris, o Caiado vai 
homenagear é a ele 
mesmo” comparou um 
deputado peemedebista.

DETRAN 
Uma batida policial 
fechou o Ciretran de 
Anápolis na última 
quinta-feira (21). Os 
policiais levaram presos 
de lá de dentro da 
autarquia servidores 
envolvidos em 
transferência irregulares 
de veículos. Também foi 
preso um despachante 
envolvido no rolo.

VERSõES 
Correu na internet um vídeo 
de julho deste ano em que o 
deputado federal Paulo Maluf 
entra em uma Ferrari para dar 
uma volta. Um dos populares 
comenta, “é comprada com 
dinheiro honesto”, para riso 
de todos. Ao final do vídeo 
vê-se a imagem de Maluf 
na última quarta-feira (20) 
se entregando à Polícia 
Federal, sendo praticamente 
carregando, alegando estar 
muito doente para a prisão.

Só PIORA 
Cassado por irregularidades 
cometidas na campanha, o 
ex-governador do Amazonas, 
José Melo (PROS) foi preso na 
última semana por suspeita de 
cometer desvios em licitações 
na Saúde do Estado. 

DA VEz 
Anthony Garotinho é o mais 
novo beneficiado pelas 
interpretações do Ministro 
Gilmar Mendes. Depois de 
soltar a ex-primeira-dama 
Adriana Ancelmo (mulher de 
Sérgio Cabral), agora Mendes 
livra o ex-governador da cadeia.

DESCANSO 
A Voz de Anápolis entra em 
recesso para as festas de 
Natal e Ano Novo e retorna 
sua circulação nas bancas a 
partir da segunda semana 
de janeiro. No entanto, as 
edições eletrônicas podem ser 
conferidas com atualizações 
diárias no site www.
avozdeanapolis.com.br

Lula amplia série histórica na liderança e já 
é o menos rejeitado entre pré-candidatos

Parque sem 
estacionamento
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Felipe Homsi

O time da Anapolina fará 
uma pausa a partir do dia 
22 para o recesso de final de 
ano e retornará aos trabalhos 
em 26 de dezembro. Apesar 
da folga, o time continuará 
em plena atividade durante 
o período de final do ano, 
quando cinco jogadores pas-
sarão a compor o elenco já 
apresentado. 60% do time 
já estão completos, mas ain-
da é preciso alguns ajustes 
para finalizar a composição 
que disputará o Campeonato 
Goiano 2018.

O primeiro jogo da Ru-
bra será no dia 17 de janeiro, 
contra o Grêmio Anápolis, 
no Estádio Jonas Duarte. O 
confronto será uma repetição 
da final da divisão de acesso 
do ano passado, quando o 
Grêmio se saiu melhor e le-
vou o título da competição. 
E para já começar a Série A 
com vitória, a Anapolina está 
montando um elenco com 
jogadores da base que foram 
“peneirados” em 2017 e com 
veteranos que poderão ajudar 
com clube com a experiência 
de terem passado por diversos 
times do país.

Poucos jogadores da tem-
porada 2017 ficarão no clube. 
Uma reformulação completa 
vem sendo feita em todos os 
setores, com um objetivo ini-
cial de levar os times para as 
semifinais. Somente depois 
de cumprido este objetivo, 
a equipe pensará nas finais. 
O volante Bruno Henrique é 
um dos poucos que disputa-
ram a divisão de acesso nes-
te ano e que irão ficar para a 

temporada 2018.
“O principal objetivo da 

Anapolina é degrau por de-
grau, fazer os pontos neces-
sários e depois a gente vai 
brigar para classificar entre 
os quatro, para disputar as 
semifinais e, chegando nas se-
mifinais, brigar para ser cam-
peão”, destacou o auxiliar téc-
nico do time, Maycon Tadei.

O técnico Vilson Tadei 
informou, sem revelar os no-
mes, que no dia 26 de dezem-

bro chegarão outros cinco 
jogadores, encerrando, assim, 
a série de contratações antes 
do recesso. “Nós não damos 
o nome ainda porque ainda 
não confirmou”, salientou. 
A equipe ainda precisa de jo-
gadores para o ataque, meio 
de campo, zaga e um goleiro, 
que também poderão chegar 
ao clube em 26 de dezembro.

Sobre o trabalho que foi 
feito em 2017, ele prefere 
não comentar e mencionou 

que o foco agora é no novo 
planejamento, com as diver-
sas reformulações que foram 
feitas. “A Anapolina vem 
como todas as equipes, com 
as mesmas possibilidades. 
Eu não costumo ficar fazen-
do parâmetros. A gente tem 
que fazer o melhor, buscar 
o melhor. A Anapolina tem 
todas as condições de fazer 
um grande campeonato”, 
destacou o técnico da Rubra, 
Vilson Tadei. Ele indica que 

as próximas contratações 
poderão fazer da Anapolina 
um time “à altura do cam-
peonato”.

EspEculaçõEs
Em comunicado nesta 

quarta-feira (20) por meio de 
sua Assessoria de Imprensa, a 
Anapolina desmentiu uma sé-
rie de informações que foram 
divulgadas recentemente so-
bre o time, principalmente a 
respeito dos jogadores que fo-
ram liberados durante a pré-
temporada. No anunciado, o 
clube informa que o atacante 
Zulu “realmente recebeu uma 
proposta melhor e decidiu 
aceitar essa valorização do 
seu trabalho”. O departamen-
to jurídico da Rubra avalia as 
implicações judiciais desta 
rescisão.

O meia atacante Jéferson 
Maranhão também foi libe-
rado, mas por causa de uma 

lesão. De acordo com a nota, 
o atleta preferiu tratá-la de 
forma adequada, longe do 
clube. Com este jogador, hou-
ve “uma boa conversa e uma 
rescisão amigável”. O volante 
Léo Duarte é considerado o 
caso mais complicado, já que 
estava em período de testes. 
O jogador não agradou a co-
missão, fisicamente e tecnica-
mente, fator que levou o time 
a voltar atrás em sua contrata-
ção, causando um constrangi-
mento junto ao atleta.

“A Anapolina preza pela 
verdade dos fatos, está traba-
lhando muito e de forma pro-
fissional para que iniciemos 
o campeonato goiano com o 
melhor time possível, com jo-
gadores comprometidos com 
o desafio do clube que busca 
honrar essa enorme torcida 
apresentando um bom fute-
bol e resultados ainda melho-
res”, finaliza a nota.

ESPORTE
Rubra contrata mais cinco, mas já 
perde reforços antes de começar ano

Já apresentados, jogadores da Rubra aguardam chegada de novos atletas do elenco 2018

O auxiliar técnico da Rubra, Maycon Tadei (esq.) e o técnico Vilson 
Tadei, pai e filho, estarão juntos no Goianão 2018 em busca do título

A saúde, nos últimos anos, foi reforçada com a realização de pelo menos dois 
concursos públicos, aumento de equipes de estratégia da saúde da família, 
inauguração da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), inauguração do Cais 
Mulher, além da inauguração de várias unidades de saúde nos mais diversos 
bairros. O que nós vemos hoje, no ano de 2017, é que existe uma grande 
reclamação, dos próprios servidores da saúde, da falta de profissionais. As 
equipes das unidades de saúde estão incompletas e não foram feitos novos 
concursos e nem chamados os profissionais dos concursos já existentes. Não 
houve essa reposição. Temos uma grande reclamação dos usuários da falta 
de remédios e que fez, inclusive, que o Ministério Público, neste final de ano, 
entrasse com uma ação contra a Prefeitura para que regularizasse a dispensação 
de medicamentos e materiais para as unidades de saúde. A questão da falta de 
insulina em 2017 foi recorrente, além do abandono dos postos de saúde nos 
bairros. A saúde nunca esteve tão ruim como agora. Ainda cito a questão do 
fechamento da farmácia popular, da diretoria de Saúde Bucal e do encerramento 
do programa Samuzinho. O prefeito, em 2017, ainda não se achou na saúde.

Em 2017, o prefeito acertou uma obra de transposição do Rio Capivari para o 
Ribeirão Piancó para não deixar faltar água nos meses de setembro e outubro 
em nossa cidade e isso não aconteceu. Então, o que o prefeito acordou com o 
Estado, não foi feito. Ou seja, continuou faltando água e em 2017 muito pouco 
extensões de rede de esgoto foram feitas em nossa cidade. Dos R$ 12 milhões 
arrecadados mensalmente de Anápolis para a Saneago, pouco ficou aqui.

O prefeito continuou com o banco de horas, o que vinha já sendo feito nos 
anos anteriores, só que isso já não é mais suficiente. Em 2017, foi o ano em 
que teve maior número de mortes violentas na cidade. A insegurança, hoje, é 
geral. Até o presídio que já está pronto, o prefeito não conseguiu desembaraçar 
com o governo do Estado. A promessa de campanha da Guarda Municipal em 
2017, também, não saiu do papel.

A única obra que teve andamento é a do Plano de Mobilidade em que os 
recursos foram captados no ano de 2014. Todo o trabalho que está sendo 
feito relacionado à captação de águas pluviais na Avenida JK, na Avenida 
Universitária e na Avenida Brasil, tudo é em função de um trabalho que 
foi deixado pela administração anterior para esta administração. Em 2017, 
nós não tivemos nenhuma ordem de serviço para a construção de postos 
de saúde, para creches, para asfalto. Ou seja, a cidade está vivendo daquilo 
que foi deixado pela administração anterior. 

A prestação de contas dos dois primeiros quadrimestres na Câmara 
Municipal mostrou que no ano de 2017 a Prefeitura teve um superávit 
de R$ 78 milhões. Além de outros recursos captados com a realização de 
dois Refis e a arrecadação considerável com o Iptu. Ou seja, A receita do 
município tem aumentado. O que nós não estamos vendo é o retorno da 
receita em prestação de serviço. Sem contar o processo de cobrança que 
aumentou. Entre as últimas ações de 2017, está a correspondência de 
cobrança de até quatro vezes do serviço de limpeza em lotes. Considero 
isso uma surpresa que não ajuda em nada no sentido de educar. Pelo 
contrário, vai existir um questionamento. Então, a receita tem aumentado, 
o Icms, o FPM, têm melhorado, mas o que precisa ter é o retorno em 
benefícios para a cidade, em termos de obras, por exemplo.

Em 2017, o prefeito Roberto, o novo, entrou criando uma expectativa de que 
estaria fazendo uma inovação na cidade, melhorando mais aquilo que já tinha e 
o que nós percebemos é que no ano de 2017, a gestão do prefeito ficou muito 
a quem daquilo que ele prometeu e daquilo que a população queria. Hoje, existe 
uma insatisfação muito grande primeiro pela distância dessa administração com o 
povo e o abandono que a cidade vive na prestação de serviço, seja na atenção aos 
parques ambientais, seja na limpeza da cidade, seja na atenção à saúde, seja no 
compromisso com os professores de cumprir a lei, enfim, existe, hoje, uma grande 
reclamação tanto da população como dos servidores da distância que existe do 
prefeito com aquilo que ele prometeu na campanha. A população espera que o 
prefeito fale menos e faça mais, que entregue as obras. Por exemplo: temos um 
ano que o feirão da Alexandrina e do Bairro de Lourdes caíram e até agora não 
foram construídos novos. O prefeito está distante da cidade.

Dentro daquilo que foi feito, se deixou de fazer e há de ser feito, é 
6,5. Mas a tendência e que melhore nos próximos anos.

Nota 4.

A saúde teve um avanço importante, mas continua sendo o maior 
desafio do prefeito para os anos seguintes. Foi feito um trabalho 
de adequação, reorganização e implantação de sistemas. Mas eu 
acredito que precisa melhorar muito. Se tem uma pasta que precisa 
de uma atenção especial e um envolvimento maior é a saúde.

O prefeito pregou em campanha buscar uma solução para o problema da 
água e uma dessas soluções seria a municipalização. Eu particularmente 
entendo que a terceirização é mais positiva. Eu avalio que o prefeito 
iniciou os trabalhos técnicos necessários, montando uma comissão para 
avaliar qual a providência a ser tomada. Eu acredito que algo tem que 
ser feito porque o governo do Estado deixou a desejar em Anápolis no 
que diz respeito aos investimentos em saneamento. Até iniciaram, mas 
são daquele tipo “inicia, para”. Não tem continuidade. Não tenho dúvida 
que se o governo não deslanchar essas obras o prefeito tomará em 2018 
a medida mais viável, ou pela municipalização ou pela terceirização.

Atribuo a falta de segurança à falta de planejamento e programas voltados 
para a política de segurança pública por parte do governo do Estado. O 
prefeito fez a sua parte com banco de horas e iniciando o processo de 
implantação da guarda patrimonial e a municipal já para 2018. O projeto 
já está pronto e o prefeito só está aguardando uma avaliação mais 
aprofundada da possibilidade ou não do aproveitamento dos vigias já 
existentes. Isso vai depender da lei. No meu entendimento, aproveitar os que 
aí estão é menos dispendioso do que fazer novas contratações. Mas já no 
início de 2018, o prefeito poderá dar sequência na implantação da guarda 
municipal em Anápolis que poderá amenizar a questão da insegurança.

A cidade apresenta um sério problema na questão da captação das águas. 
O prefeito dispensou nesse período uma atenção da captação com o 
exemplo do que está acontecendo na Avenida Fernando Costa, na Avenida 
JK e nos vários bairros que estão recebendo intervenções com recursos 
próprios da Prefeitura em relação ao problema de captação das águas. 
Mas acredito que tem que avançar muito mais. A avaliação que faço é que 
foram feitas obras pontuais necessárias, algumas em continuidade ao que 
estava paralisado, sem contar ações nesse sentido nos bairros.

Eu enxergo essa questão das finanças de forma prática: tributação é a 
única forma que a Prefeitura tem para arrecadar e atender as demandas 
da população, quer seja limpeza urbana, pavimentação, manutenção de 
praças, enfim. É por lei, é obrigado fazer a arrecadação, mas acredito 
que o governo tem o dever de fazer o equilíbrio financeiro. Algumas 
ações deixaram de ser feitas em anos anteriores e recomendações foram 
recebidas para que se fizesse o que está na lei. As ações do prefeito 
em 2017 foram necessárias, importantes, a exemplo dessa questão da 
limpeza dos terrenos e taxação dos serviços pela Prefeitura. Mas acredito 
que a distribuição de recursos em âmbito estadual e nacional precisa 
ser modificada porque todas as obrigações ficam para os municípios e 
tudo aquilo que se arrecada vai para estes entes. Um das missões para 
equilibrar as finanças para os próximos anos é regularizar a questão dos 
aportes que têm sido feitos ao Issa.

É uma avaliação positiva, mas é preciso avançar ainda mais. O prefeito 
Roberto Naves pautou esse primeiro ano na gestão, na organização da 
administração. Em muitos pontos havia gargalos, desequilíbrios, inclusive 
nos gastos. Para você ter receita é importante que você atue nessa 
questão dos gastos. O prefeito reduziu os comissionados de 1.300 para 
em torno de 900, fez enxugamentos do organograma e que eu achei 
importante. A implantação do portal do cidadão foi muito importante, 
também. Mas esse primeiro ano foi voltado para a organização e para 
a gestão pública. Nós precisamos avançar muito. Embora tenhamos 
quatro secretários que atuaram em gestões passadas, acredito que alguns 
secretários precisam entender um pouco qual a filosofia de trabalho do 
prefeito. Entendo que uma reforma será feita nesse sentido.

Felipe Homsi

O ano de 2017 ficou mar-
cado por uma campanha ruim 
do Anápolis na temporada, em 
que o time quase foi rebaixa-
do para a divisão de acesso do 
Campeonato Goiano e não 
conseguiu passar da primei-
ra fase no Brasileirão Série D. 
Com novo fôlego para 2017, 
o time espera reconquistar o 
espaço perdido neste ano e 
fazer um time à altura para as 
“pedreiras” que vêm por aí. O 
primeiro confronto oficial do 
clube será contra o Rio Verde, 
no dia 18 de janeiro, no Está-
dio Jonas Duarte, pelo Goianão 
2018, às 20h30.

O clube está em treinamen-
to desde o dia 11 de dezembro 
e seguirá o ritmo de treinos até 
o dia 22, quando a equipe en-
tra em recesso. Os trabalhos 
continuam a partir de 26 de 
dezembro, conforme informou 
o gerente de futebol do Clube, 
Francisco Albuquerque. O diri-
gente está otimista para o tra-
balho que será desempenhado 
pelo time, mas sabe que a falta 
de recursos financeiros e o fator 
surpresa do futebol podem ser 
obstáculos no caminho do Galo 
da Comarca.

ExpEctativa
E para que nada dê errado 

em janeiro de 2018, quando co-
meça o Goianão 2018, Elisio in-
formou que uma série de amis-
tosos estão sendo realizados com 
times do Centro-Oeste. E mesmo 
com toda a preparação, ele insis-
te em um discurso pé-no-chão. 
“Futebol não tem jeito de fazer 
mágica não, entendeu? Então, a 
gente tem um recurso financeiro 
pequeno. Eu vou fazer um time 
para representar bem o Anápolis 
para fazer uma melhor campa-
nha. Futebol se resume dentro 
das quatro linhas”, atestou.

“Antes de começar é mui-
to prematuro. A gente espera 

fazer uma boa campanha, pelo 
menos buscar uma vaga para 
a Série D no ano que vem”, ci-
tou. E para esse projeto, oito 
jogadores da base do Galo já 
estão na equipe profissional e 
treinam juntamente com os de-
mais jogadores. Este trabalho de 
preparo dos atletas mais novos 
vem sendo reforçado pelo clube 
desde o início da temporada de 
2017, o que garantiu a escolha 
de reforços que poderão fazer a 
diferença no ano que vem na 
elite do Goianão.

“São novos jogadores que 
estavam servindo o sub-17 e o 

sub-20, que a gente subiu (para 
o time profissional)”, ressaltou. 
Como grande trunfo do time 
para o ano que vem, ele desta-
ca a união do grupo, fator que 
poderá fazer a diferença nas dis-
putas acirradas que virão pela 
frente: “Estamos tentando fazer 
um grupo guerreiro, um grupo 
de jogadores que querem mos-
trar serviço e vão tentar ter esse 
espírito guerreiro, um time que, 
nos 90 minutos, vai correr e dar 
o melhor para conseguir dar o 
resultado”.

Quanto ao fato de ha-
ver três times de Anápolis no 

Campeonato Goiano Série A 
– Galo, Anapolina e Grêmio 
Anápolis, Chico Albuquer-
que ressalta que o futebol da 
cidade estará em evidência 
no próximo ano. “Para o fu-
tebol anapolino é muito im-
portante a cidade estar bem 
representada por três equipes. 
Para o Anápolis, tem a rivali-
dade com a Anapolina, mas 
o restante é jogo como outro 
qualquer, não modifica nada o 
nosso planejamento. A gente 
tem que pensar no nosso time 
e fazer o melhor, independen-
temente do adversário”, pon-
tuou o gerente de futebol.

Anápolis completo para a temporada 2018

FasE dE grupos

FasE 1, 2 E 3

Brasileiros e argentinos terão duelos 
na fase de grupos da Libertadores

Em momento financeiro delicado, Anápolis dependerá da 
união do grupo para entrar forte na disputa do Goianão 2018

Francisco Albuquerque, gerente de futebol do Galo, sabe que a batalha 
pela frente não será fácil: “Futebol se resume dentro das quatro linhas”

Paulo Roberto Belém 

Excetuando a Matemática, 
ciência exata que não admite 
interpretações, é possível dizer 
tudo é uma questão de ponto de 
vista. Em Política, então, o con-
ceito de gestão e a definição de 
prioridades podem mudar por 

completo, dependendo do ana-
lista e da sua própria convicção 
do que é ou não acerto ou erro, 
do que é prioridade ou artigo 
supérfluo.

Ao final do ano de estreia 
de Roberto Naves como prefei-
to, muito foi feito, comentado e 
muito foi debatido e polemiza-

do. O processo de comparação 
de pontos de vista é uma forma 
justa e mais perto do ideal para se 
avaliar cenários. A palavra final, 
é claro, pertence à população. 
Ainda assim, A Voz de Anápo-
lis buscou temas estratégicos da 
gestão pública que estiveram em 
evidência ao longo deste 2017 e 

procurou saber da avaliação de 
dois personagens centrais nos 
debates na Câmara Municipal, o 
líder do Executivo, responsável 
por fazer a defesa dos assuntos 
de interesse do gabinete munici-
pal, e o líder da Oposição.

Jakson Charles (PSB) – que 
também é estreante na função 

de líder – e Antônio Gomide 
(PT), que foi prefeito por duas 
vezes, deram suas versões sobre 
diversos assuntos

Além de avaliar o trabalho 
do prefeito em áreas essenciais 
da administração, posição e 
oposição fizeram uma avaliação 
ampla da gestão atribuindo, ao 

final, uma nota geral para a ad-
ministração do prefeito Roberto 
Naves, neste que é o seu primei-
ro ano à frente da Prefeitura.

Acompanhe agora o que 
pensa cada um dos parlamen-
tares sobre o ano de 2017 de 
Roberto Naves no comando da 
gestão municipal.

COMPARAÇÃO

Líderes do Prefeito e da Oposição na 
Câmara avaliam 1º ano da gestão Naves 
Os vereadores Jakson Charles (PSB) e Antônio Gomide (PT) fizeram ainda uma análise ampla da gestão 
atribuindo, ao final, uma nota geral para a administração do prefeito Roberto Naves (PTB) na sua estreia

Qual a avaliação 
da gestão do 
prefeito Roberto 
Naves em 2017 nas 
seguintes áreas:

antônio 
gomide (pt), 
líder da oposição

saÚdE

Água

sEguraNça 
pÚBlica

iNFra- 
Estrutura

FiNaNças

avaliaçÃo 
gEral

Nota

Jakson  
charles (psB),  
líder do prefeito

Clássicos entre brasileiros 
e argentinos serão constantes 
na Libertadores de 2018. Fla-
mengo, Cruzeiro, Santos, Co-
rinthians e Palmeiras se encon-
trarão com tradicionais equipes 
do país vizinho em seus grupos 
da próxima edição do cobiçado 
torneio. O Grêmio começará 

sua defesa de título em uma 
chave, em teoria, mais tranqui-
la. Na fase prévia, o Vasco terá 
vida mais fácil que a Chape-
coense, que reencontrará o tra-
dicional Nacional-URU.

Confira abaixo os grupos 
da pré-Libertadores e os grupos 
já montados:

goleiros - Eder e Roger

laterais - Danilo, Daniel, 
Netinho e Paulo Vitor

Zagueiros - Diego Mace-
do, Robson, Emanoel Junior 
e Humberto

volantes- Everton, 
Neilson, Bulhões, Ricardo e 
David

Meias - Gabriel, Vitinho e 
João de Deus

atacantes - Daysson, 
Gleysson, Chico, Schwenck, 
Pedro Henrique e Katatau
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Anapolinos avaliam o primeiro ano da gestão Roberto Naves
ESPECIAL O POVO FALA 

A Voz de 
Anápolis vai 
às ruas para 
ouvir homens 
e mulheres, 
em diferentes 
regiões da cidade 
e dos mais 
variados setores 
profissionais. 
A população 
opinou sobre 
como avalia 
o trabalho da 
Prefeitura em seu 
primeiro ano

É estranha essa gestão 
desse prefeito. Ele é um 
prefeito muito desconhecido 
e ele não faz questão de 
se aproximar. Eu acho ele 
muito distante, tanto da 
classe empresarial quanto do 
povo mesmo. Parece que ele 
não está muito preocupado 
em solucionar questões de 
ordem pública. O que mais 
me preocupa nessa cidade é 
a Segurança Pública, é o que 
mais me preocupa”.

Thalita Pinheiro, empresária 
do ramo de doces – Vila Nossa 

Senhora D’Abadia

Péssimo. Saúde, segurança, 
asfalto, teria que melhorar 
bastante, cem por cento. Eu 
espero muitas melhorias, 
principalmente na Saúde. A 
área da Saúde está muito 
precária mesmo. Para você 
marcar um exame na área da 
saúde aqui, está complicado. 
No dia que tem médico, não 
tem vaga. No dia que tem 
vaga, não tem médico. Eu 
daria nota 4”.

Jorge Roberto Rodrigues de 
Quadros, 28, empacotador – 

Bandeiras

Por enquanto, estou 
gostando da gestão dele. 
Tem muitos altos e baixos, 
mas está fazendo um bom 
trabalho por enquanto. Para 
ele melhorar mesmo, é no 
asfalto, que está precisando. 
No mais é só isso mesmo. Em 
2018, eu espero melhoras 
para o jovem, para o Esporte. 
Está faltando. O asfalto 
também está precisando 
melhorar. O serviço é esse aí 
que precisa que ele melhore. 
Por enquanto, eu daria 8, 
mas pode melhorar”.
Rogério Severino Teixeira, 22, 

açougueiro – Adriana Parque

Nesse um ano de gestão 
que se passou, eu falo pela 
minha área: foi um ano 
parado, onde os profissionais 
que carregam o esporte 
anapolino, cada um teve 
sua direção, fazendo tudo 
por conta própria. O esporte 
em que eles investiram foi 
um esporte recreativo, um 
esporte que eu não vi uma 
perspectiva. Porque é bom 
ter o esporte lúdico, não 
é ruim não, mas tem que 
ter também um esporte de 
rendimento. Que as coisas 
mudem, que a Prefeitura 
volte a ter parceria com os 
projetos, que volte a ter 
apoio nos projetos. Eu prefiro 
não dar nenhuma nota”.

Moisés Silva, 46, técnico de 
basquete – Alexandrina

A gente ouve o rádio e 
ele (prefeito) está dizendo 
que Anápolis teve uma 
má gestão, que os outros 
prefeitos não fizeram a 
coisa certa. Ônibus: a gente 
fica no ponto de ônibus. 
Antigamente, tinha os 
policiais que passavam lá, 
para olhar a gente. Agora 
hoje não tem, não tem mais. 
Eu desejo para 2018 uma 
boa administração da Saúde, 
que está precisando demais. 
Eu daria 5 para ele”.

Maria Aparecida Batista 
Ribeiro, 60, cozinheira – 

Residencial Shangrilá

É péssima a avaliação que eu 
tenho sobre ele, porque essas 
obras – eles deixaram passar o 
período seco para começarem a 
trabalhar na JK, na Universitária. 
E não termina a obra nunca, 
nunca, nunca, nunca. Não tem 
boca-de-lobo para captar a 
água. Eu dou uma nota de 5 
para baixo. Não passou de ano. 
Tomou bomba”.
José Pimenta Faleiros, 60, protético 

– Vila Santa Maria de Nazareth

Está faltando muita coisa 
aqui na Jaiara: asfalto, 
iluminação também. A saúde 
está péssima. Aqui, se a 
gente for procurar, o único 
lugar mais perto para a gente 
levar os filhos seria o CAIS do 
Progresso e lá toda vez que 
a gente vai não tem médico. 
Às vezes a gente vai procurar 
um pediatra, não tem, um 
clínico geral, a gente vai com 
a criança doente e manda 
para um outro hospital. 
Eu espero para 2018 mais 
melhorias para a cidade, mais 
na Saúde. Vamos dar um 6,5 
para ele”.

Ana Paula Santiago, 30, caixa 
de supermercado – Jaiara

Minha avaliação não é muito 
boa, principalmente na área 
de Saúde, Educação. Espero 
que ele possa cumprir pelo 
menos um terço do que ele 
prometeu – até agora nada. 
A não ser essas obras que 
já estavam programadas, 
vemos propaganda, mas de 
verdade não vemos muita 
coisa. Uma nota de 1 a 10 
para o prefeito. Pode ser 
Nota 4. A gente sente muita 
insegurança também”

Rodrigo de Bastos, 39, 
motorista UBER – Parque Brasília

Em termos da cidade, até que 
está bem cuidada, mas na 
área de Educação, acho que 
está faltando muita coisa. 
Na área de Educação, na 
área da Saúde e Segurança. 
Mais é (na área) da Saúde 
e Segurança. Tem duas 
semanas que minha filha 
desceu no ponto de ônibus 
da (Avenida) Presidente e 
foi assaltada com arma. 
Colocaram uma arma nela. 
Tomaram celular, tomaram 
relógio. Eu espero que seja 
bem melhor do que esse ano, 
em geral. Eu espero que o 
ano que vem seja melhor no 
emprego. Eu acho que um 7, 
na média”.

Aldenora Soares Teles, 56, 
diarista e dona-de-casa – Jardim 

Progresso

Eu coloquei ele lá e 
arrependi. Não vou mentir. 
Coloquei ele na Prefeitura, 
pensando que ele iria fazer 
um benefício bom para 
Anápolis. E enfim, a gente 
que é motorista de carro, 
de caminhão, a gente vê 
que a cidade está um caos, 
sobre estrada. Se o governo 
ajudasse as pessoas que 
mexem com reciclagem nesse 
2018, iria ser muito bom. Eu 
daria nota 5”.
Maurinones Divino Mesquita, 

48, reciclador – Jaiara

Eu acho que a atual gestão 
foi capaz de manter algumas 
ações, algumas obras que 
tinham sido iniciadas. Tem 
trabalhado no sentido de 
terminar e mantido algumas 
ações que vinham sendo 
feitas, outras ela acabou 
desprezando. Mas acho 
que a população ainda 
está esperando a novidade. 
Acho que ela não conseguiu 
ainda mostrar a que veio. 
Que aquilo que a população 
tinha de esperança, em 
termos de administração, 
comece a acontecer. Eu daria 
uma nota 5”.

Augusto César de Almeida, 
cientista social, Vila Miguel 

Jorge

Em termos de acessibilidade, 
está bem ruim. Eu sou 
cadeirante. Tenho que 
falar que a cidade está 
comprometida em questão 
de calçadas. Os ônibus, 
alguns são adaptados, 
nem todos. Mas a pior 
preocupação minha como 
cadeirante é a calçada. Tem 
que andar no meio da rua 
e é perigoso um carro bater 
na gente, acontecer algum 
acidente. Dar mais suporte 
para as pessoas que têm 
deficiência física. Eu dou 5. 
Cinco para ficar na média”.
Jonathas Felipe Rodrigues de 
Moraes, 23, auxiliar de escritório 

– Arco Verde

Aparentemente, no meu bairro 
não está sendo má conduta. Ele 
está agindo direito, tudo está 
saindo nos conformes. Até com 
as pessoas com a quais eu já 
conversei lá, não tem ninguém 
contrariado não. O aspecto de 
lá, a única coisa lá que está a 
desejar e que nós queremos a 
melhoria, é a água. Falta muita 
água. Essa é a única coisa que 
pega lá. Eu dou 7,5. Passou de 
ano. Foi bom. Passou”.

José Francisco da Silva, 52, 
lanterneiro – Conjunto Filostro Machado

Eu não tenho muito o que 
falar. Estão boas as ruas. 
Algumas tem buracos. No 
trajeto que faço está bom. 
Buraco até que não tem 
muito não. Saúde, às vezes as 
pessoas reclamam, que não 
tem muito, às vezes não é 
muito satisfatório. Eu espero 
que melhore, que melhore 
em tudo. Eu dou nota 7”.
Jusceli Xavier de Farias, 37, servente 

de limpeza – Bairro de Lourdes

Sob o ponto de vista de 
infraestrutura, eu penso que 
ele não contribuiu em nada 
para a cidade, muito pelo 
contrário. Essas obras que 
deveriam ter sido concluídas 
no meio do ano, até hoje 
causam tumulto. Ele tinha 
se comprometido a enxugar 
a folha de pagamento e ao 
meu ver teve uma expansão 
ou a continuidade da 
anterior. A Segurança está 
um desastre. Espero que 
a administração consiga 
incentivar a geração de 
emprego. Eu dou nota 4”

Lucas Squeff Sahium, 35, 
advogado – Setor Sul Jamil 

Miguel

No início eu sei que tudo é 
meio difícil. É complicado, 
porque tudo vem com o 
tempo, mas eu vou dar 8 
para ele. Melhorar tem que 
melhorar muitas coisas. Tudo 
está no início. Tem que fazer 
uma pesquisa para ver o que 
tem que melhorar, o que tem 
que fazer. Eu acho que está 
faltando muito isso. A gente 
espera o melhor. Nota 8”

Terezinha Moreira Pires,  
49, ambulante – Boa Vista

Nota Zero. Porque eu não 
vi nenhuma melhoria no 
bairro. Até agora eu não vi 
muitas coisas que ele fez, só 
continuação. Continuou o 
trabalho do antigo prefeito. 
Eu espero que seja melhor, 
que ele traga melhorias para 
a cidade, para a Educação, 
Saúde está bem defasada. Eu 
daria zero para ele. Para mim, 
não fez nada. Não vi nada 
dele não”.

Michelle Marques,  
24, vendedora – Itamaraty

Resumindo tudo: muita 
promessa e pouco se faz. 
Ou seja, promete, mas não 
cumpre. Desvalorização do 
funcionário, servidor público. 
Promessa para a população 
quanto à segurança, Educação, 
coisas que ele prometeu na 
campanha e até agora nada. Eu 
acho que a cidade para 2018 
não vai evoluir, vai ficar parada. 
Se ele não teve iniciativa para 
fazer em 2017, creio que ele vai 
permanecer do mesmo jeito. A 
minha nota é zero.

Weverson Santos, 
34, servidor municipal - 

Residencial Vila São Vicente

Para nós ele nunca fez nada, 
até agora. Inclusive a minha 
rua tem um pedaço sem 
asfalto. Disse que ia asfaltar, 
ele esteve lá na campanha. 
Para lá ele nunca olhou. Esse 
serviço que ele está fazendo 
na Fernando Costa também, 
essa empreiteira dele é muito 
porca. Esse serviço de água 
pluvial. É uma bagunça 
danada aquele final da 
Fernando Costa. Eu espero 
que melhore, pelo menor um 
pouco. Saúde, principalmente. 
Eu dou nota 5”.

Amarildo Sebastião Diniz, 
55, vidraceiro – Jardim Guanabara

“Eu dou avaliação 8. Eu 
não tenho nada para falar 
dele, é um bom prefeito. Ele 
se preocupa muito com a 
classe baixa, que isso é muito 
importante para a cidade. Eu 
acho que é só ele melhorar 
mais 20%. Ele tem que 
arrumar casa para as pessoas 
carentes, melhorar a saúde. 
Eu daria nota 8”.

Terezinha de Jesus Crispim 
Rosa, 42, vigilante – Vila Góis

Atualmente, eu não estou 
muito satisfeita com os 
serviços públicos, porque 
eu participo deles, tanto 
o transporte quanto os 
hospitais públicos, postos 
de saúde de pequenas 
urgências, a escassez 
que estão esses serviços 
ultimamente. Para 2018, 
sinceramente eu não estou 
muito otimista, digamos 
assim, para a nossa cidade. 
Porque a gente não tem visto 
uma luz. Eu dou nota 6”.

Jacqueline Silva Gomes, 21, 
designer gráfica, Residencial Reny 

Cury

Para mim, ele até agora 
não mostrou serviço. Ele 
está dando continuidade às 
obras que o outro prefeito 
tinha iniciado. Para a cidade, 
eu acredito que tenha 
que melhorar a Saúde, a 
Educação. Vou quebrar um 
galho dele. Vou dar um 5.

Lúcia Helena Carvalho, 
50, salgadeira – Parque dos Pirineus

Eu acho que ele está tentando 
fazer alguma coisa que vai 
ser bom para a cidade. Por 
exemplo: ele está fazendo 
aquelas obras dos viadutos, que 
não tinha, estava tudo parado. 
Pelo menos isso eu acho que 
ele está começando a mover. Só 
que tem hora que eu acho que 
está devagar. Eu espero que a 
Saúde melhore. Eu daria 8”
Josiane da Silva Bosco, 23, assistente 

de vendas – Parque dos Pirineus

Eu acho que ele entrou 
agora, muita coisa tem que 
ser feita. A parte da Saúde 
precisa muito. Eu acho que o 
dinheiro precisa ser centrado 
nas partes que precisa. Eu 
acredito que ele pegou 
uma Prefeitura necessitada 
de auxílio. Na questão das 
ruas, ainda tem muita coisa 
para fazer, mas pelo que eu 
estou vendo da parte dele eu 
acredito que vai dar. Eu acho 
que tem que ajudar todas as 
áreas da cidade. Ele é o líder, 
mas o líder tem pessoas que 
ajudam. Eu acho que tem 
que melhorar muito. Mas não 
acredito que sejam carências 
dele não. Acredito que são 
coisas que ele pegou, muito 
bagunçado. E agora ele está 
conseguindo ajeitar. Vou dar 
uma nota 7,5 para ele”
Suzana Gomes Vieira Borges, 

37, médica

Está mais ou menos a gestão 
dele. A cidade está cheia de 
buracos. Aquele viaduto que 
está fazendo, está demorando a 
começar. Mas não é culpa dele, 
foi do outro. Não atrapalha, 
só as calçadas que estão 
estragadas. Acho que 2018 
vai ser melhor. Foi péssimo em 
tudo, gestão e tudo.

Geraldo Balbino Tomé, 
59, vendedor de picolé – Santo André

A minha avaliação dele não 
é muito boa. Eu acho que 
deveria ser melhor. Deixa 
muito a desejar, em vários 
sentidos. É uma pessoa 
que não tem diálogo, não 
conversa com ninguém. Eu 
acho que, por ser um ano 
de eleição, deve melhorar 
alguma coisa. Eu dou nota 5”
Jaime Fernandes Evangelista, 

59 anos, taxista – Itamaraty

Regular. Teve algumas 
mudanças, não deu 
continuidade a muita coisa 
que estava sendo feita. 
Então, houve uma queda 
de fato na proporção de 
gestão dessa atual prefeitura. 
Eu acho que, como é um 
ano eleitoral, termina 
beneficiando um pouco a 
cidade, porque algumas 
obras estão paradas e é 
possível serem retomadas. Eu 
dou nota 7”

Francisco Itami Campos, 
pesquisador

Eu não vi muita diferença 
nessa atual gestão. Não vi 
que teve uma evolução, ao 
contrário. Quem depende do 
Sistema Único de Saúde, que 
teve que ir para os hospitais 
públicos e que precisou da 
Secretaria de Saúde, que foi o 
nosso caso. A minha nota seria 
5. O empresário espera que a 
expectativa seja de melhora. 
2018 vai ser um pouco melhor. 
A cidade é uma cidade que 
está cheia de obras, mas as 
obras não terminam”

Jacqueline Malta, 32, 
cerimonialista - Residencial Ander

Eu gostei muito, porque os 
viadutos que estavam parados 
começaram a andar. São 
pequenas obras que eu tenho 
visto que estão andando. 
Então, eu acho que é uma 
boa administração. Como eu 
acho que ele quer resolver 
as coisas, eu acho que é 
uma boa perspectiva, em 
uma área específica que é a 
infraestrutura. Eu daria nota 8”

Robson Alves da Rocha, 
29, técnico de Enfermagem –  

Santo André

Eu tenho acompanhado 
não muito intensamente, 
mas eu tenho percebido 
alguns trabalhos bons, 
principalmente minha 
área, que é mais de saúde. 
Tenho percebido algumas 
atitudes para valorização 
dos profissionais. Mesmo os 
atendimentos aos pacientes, 
eu tenho percebido que os 
pacientes têm conseguido 
atendimento com urgência 
e emergência, que era 
um problema antigo na 
cidade. No mais, o que me 
assombrou nessa semana 
foi justamente uma pequena 
nota falando um pouco sobre 
investigações, que ainda no 
primeiro ano já se fala em 
alguns desvios (suposto mau 
uso de verbas da Educação 
pela Gestão Naves). Eu daria 
7 para ele”
Flávia Gonçalves Vasconcelos, 

professora universitária

A cidade está em um período 
de construção, está com 
muita obra, só que as obras 
não foram terminadas. 
Chegou o período de chuva e 
as obras foram abandonadas. 
A Avenida Brasil mesmo 
já deve ter três a quatro 
meses que está esburacada. 
Para o próximo ano a gente 
espera que as obras sejam 
terminadas. A gente teve 
muito problema em relação à 
agua também, praticamente 
na cidade inteira. Eu dou 
nota 6”

Thaynara Ferreira Santana, 
universitária

Por mais que o prefeito tenha 
recebido o sindicato diversas 
vezes, senti que não houve 
avanço algum sobre os assuntos 
acordados, principalmente 
sobre a titulação, fruto de uma 
conquista tão esperada por todos 
os servidores administrativos. 
Tivemos uma grande frustração. 
Participei da comissão para a 
alteração da lei de titulação 
para buscar isonomia na 
implementação em relação ao 
plano da saúde e, apesar do 
prefeito ter empenhado sua 
palavra em enviar a minuta de 
lei para a câmara ainda neste 
ano, isto não se concretizou. 
Em 2018 temos a preocupação 
inclusive de alterações que 
possam acontecer na legislação 
da titulação, retirando nossas 
conquistas. Só temos que esperar 
que os acordos sejam cumpridos 
e que os servidores sejam 
valorizados conforme promessas 
do prefeito. A expectativa é de 
preocupação de perdermos 
nossos direitos adquiridos por 
anos de lutas. Porque da forma 
que está acontecendo sinaliza 
que vamos perder esses direitos. 
Eu dou nota 5.”
Fabiana Quirino, 33, servidora pública

Eu não faria uma boa 
avaliação. Em termos de 
saúde, da estrutura, eu 
acho que ele deixa muito 
a desejar. Coisas que ele 
prometeu bastante, que ele 
falou que ia cumprir e acabou 
não cumprindo. A saúde é 
a questão do SUS, sempre 
essa burocracia que a gente 
percebe, fila nos hospitais, 
péssima qualidade de saúde, 
demora para o atendimento. 
Que o prefeito possa investir 
na questão da saúde, 
na escolaridade, ensino, 
aumentar o salário dos 
professores. Eu dou nota 6”
William Joseph Fanstone Pina, 

28, universitário – Jardim 
promissão, zona rural

Regular. Melhorar o asfalto, 
que está muito cheio de 
buracos, principalmente na 
minha rua. Eu dou nota 8”.

Gabriel dos Santos Silva, 16, 
estudante do ensino médio – Vale do Sol

Até o momento, no nosso 
bairro, eu não vi melhoria 
nenhuma. Eu vi melhorias 
para o lado do Centro, em 
toda essa parte onde foi 
deixado esse viaduto, que 
deixaram sem resolver, ele 
está resolvendo. Agora, 
para cima, minha rua, por 
exemplo, é toda esburacada. 
Lote sujo, muito buraco na 
rua e por aí vai. Eu espero 
que os problemas nossa 
cidade sejam solucionados o 
mais rápido possível. Para a 
nossa região, eu não posso 
dar mais do que 5”.

Wilson Borges,  
48, entregador – Vale do Sol

Até agora boa. Ele tem 
algumas propostas para 
mudar. O primeiro ano que 
acho que é de implantação 
e a gente dá esse prazo 
para ver se vai implantar, 
vai conseguir ou não. Mas 
até o momento eu acho 
que ele está ficando a 
par da situação e a gente 
na expectativa de que o 
segundo ano melhore e 
ele cumpra aquilo que ele 
prometeu na campanha. 
Nota 6,5”

Alessandro Gonzaga Silva,  
33, contador – Maracanã

Felipe Homsi

Já é possível avaliar como 
se saiu o prefeito Roberto Na-
ves em seu primeiro ano de 
gestão do município? A po-
pulação, principal interessa-
da nas ações do prefeito, foi 
ouvida em uma enquete en-
volvendo 36 entrevistados. 
Foram ouvidas pessoas de 
diversos setores e que atuam 
em vários ramos profissio-
nais. Um dos destaques da 
enquete foi que a maioria das 
pessoas que participaram não 
conseguiram ainda identificar 
em Roberto Naves uma marca 
registrada e ainda não o vis-
lumbraram como alguém que 
já tenha apresentado um pro-
jeto de governo.

Alguns afirmam que ain-
da é cedo para saber se a ges-
tão do prefeito vai engrenar e 
se o ano de 2018 será melhor 
do que 2017. Já para outros, 
a maior parte das pessoas ou-
vidas, não é possível esperar 
mais um ano para que Naves 
mostre realmente a que veio. 
As falhas na Saúde, Educação, 
os transtornos no Transporte, 
a falta de pavimentação das 
ruas, o distanciamento com 
relação ao empresariado e até 
mesmo a promessa de muni-
cipalização da água foram al-
vos de críticas ao atual gestor.

Nenhum entrevistado 
atribuiu nota 10 ao prefeito 
Roberto Naves. Apenas 10 
pessoas deram notas maiores 
do que 7 a Naves. Desses, fo-
ram apenas duas notas com 
um valor compreendido de 9 
a 10. Alguns preferiram não 
dar nota ao prefeito, porque 
entendem que pouco ou nada 
foi feito em prol da popula-
ção. E mesmo quem elogiou 
a gestão em algum aspec-
to apontou diversas falhas, 
equilibrando a balança e dei-
xando um ar de indefinição 
quanto à sua capacidade de 
gerir a cidade.

Há quem diga que a mar-
ca do atual prefeito seja ape-
nas concluir obras que esta-
vam em andamento durante 
outras gestões, sem grandes 
novidades. Mas todos espe-
ram que 2018 seja melhor e 
que Roberto Naves consiga 
cumprir suas promessas de 
campanha. Uma avaliação 
primária da enquete pode le-
var à conclusão de que a po-
pulação está, em sua maioria, 
insatisfeita. Mas somente o 
leitor crítico poderá avaliar se 
o gestor municipal alcançou 
as expectativas da população 
ou deixou a desejar na maio-
ria dos aspectos.

Convidados, servidores 
da administração centraliza-
da e professores não quiseram 
se manifestar por medo de re-
presálias. A Voz de Anápolis 
ouviu uma representante dos 
vigias, que apresentou um 
quadro de desvalorização dos 
funcionários do município.

Média da 
nota do 
prefeito  
em 2017:  

5,8
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Felipe Homsi

As luzes de decoração na-
talina revelam o brilho de um 
período do ano celebrado por 
cristãos, mas escondem a rea-
lidade de locais onde muitas 
pessoas são abandonadas pelas 
próprias famílias ou deixadas 
porque ninguém mais tinha 
condições de cuidar do seu ente 
querido. Os abrigos para idosos, 
crianças e adolescentes reali-
zam um trabalho importante 
de acolhimento destes grupos, 
mas podem esconder histórias 
tristes de gente que foi deixada 
de lado.

Com 48 anos de existência, 
o Abrigo dos Velhos Professor 
Nicéphoro Pereira da Silva é um 
desses locais, onde 70 pessoas 
estão acolhidas e outras 30 es-
tão na fila para tentar uma vaga, 
seja por não terem família ou 
porque seus familiares não têm 
mais condições de cuidar deles.  
Ivan Alves de Oliveira, presiden-
te do abrigo, lamenta que a so-
ciedade não dê a atenção devida 
a quem mais precisa. Em torno 
de 70% dos internos já não têm 
mais contato com suas famílias.

O abrigo depende de doa-
ções da Maçonaria e das parce-
rias que mantém. Vinte funcio-
nários atuam no local. Seja no 
natal ou no restante do ano, a 
solidão é um dos principais ini-
migos para quem é levado ao 
abrigo. O abandono é tanto que 
alguns velórios de ex-moradores 
da instituição foram realizados 
apenas com a presença de fun-
cionários do Abrigo dos Velhos. 
“Acontece de morrer um velhi-
nho aqui e não ter ninguém. Sai 
daqui e vai para o IML e do IML 
vai para o cemitério”, explica 
Ivan Alves Oliveira.

“A sociedade está despertan-
do para a realidade dessas pes-
soas e começou a ajudar mais. 
Mas até roupa, fraldas, medica-
mento, tudo é comprado pelo 
abrigo. No natal, quem deu os 
presentes foi o abrigo, a ceia. 
Poucos familiares vêm. Alguns 
internos sentem tristeza por isso. 
Outros nem se lembram mais 
dos familiares”, lamenta a dire-
tora Roselaine Cardoso Gomes.

EspEraNça
Nem todos estão no abrigo 

porque foram abandonados. É 
o caso de Abílio Alves de Carva-
lho Júnior, que foi abandonado 
pela esposa e hoje, aos 61 anos, 
mora no Abrigo dos Velhos. “Eu 
me sinto privilegiado”, afirma 
sobre o local. Seus filhos, profis-

sionais liberais, confiaram total-
mente seu pai à instituição.

Conforme informações do 
próprio abrigo, Abílio possui 
Mal de Alzheimer e já não tem 
condições de morar sozinho. 
Por esse motivo, os filhos foram 
ao seu encontro e lhe “resgata-
ram”. Neste natal, ele já sabe 
com quem quer passar: “meus 
filhos”.

choro
Jolúcia Maciel Freitas tem 

85 anos e mora no Abrigo dos 
Velhos Professor Nicéphoro Pe-
reira da Silva. Com glaucoma, 
ela perdeu a visão e foi levada 
para o local com uma de suas 
filhas. Naquele momento, ela se 
viu desconsolada. Jolúcia preci-
sou ir para o abrigo porque não 
poderia ficar sozinha em casa, 
de acordo com a legislação es-

pecífica para pessoas com defi-
ciência. “Mas tudo o que Deus 
faz, a gente tem que confor-
mar”, refletiu.

“Eu tive esse susto, essa má-
goa, mas eu pedi a Deus para ti-
rar essa mágoa do meu coração”. 
Ela passeia com as filhas, mas a 
cada saída do abrigo ela precisa 
cumprir uma “burocracia”, já 
que a instituição é responsável 
por todos os internos. As regras 
são rígidas. Ela relembrou com 
alegria a festa de natal celebra-
da recentemente na instituição, 
mas ressaltou histórias tristes 
do local: “tem pessoas aqui que 
têm família pequena, mas que 
mora longe e nunca vem”.

criaNças 
O Instituto Cristão Evangé-

lico – ICEG possui mais de 40 
anos de existência e trabalha no 

auxílio a crianças e adolescentes 
que foram encaminhadas pela 
justiça para adoção. Edivani 
Luiza de Oliveira Cardoso é di-
retora do ICEG. Ela informou 
que são 29 crianças no local. 

“São crianças cujos pais 
estão envolvidos com dro-
gas, com alcoolismo. E temos 
crianças vítimas do abandono 
e negligência, explicou. Um 
trabalho para “recuperação da 
família” é realizado. O objetivo 
principal é retornar a criança 
ao núcleo familiar original. O 
Natal de muitas dessas crianças 
muitas vezes é repleto de soli-
dão, sem contato com os fami-
liares, a depender da gravidade 
da situação.

“Dependendo da situação 
em que ela foi retirada da famí-
lia, ela nem pode voltar para e 
sequer poderá vê-los”, comple-
ta. Um outro trabalho é feito no 
sentido de encontrar a chamada 
família substituta. “Eles não es-
tão insatisfeitos conosco, estão 
insatisfeitos com a vida deles”, 
observou. 

No dia 13 de dezembro foi 
promovido um jantar para as 
crianças e adolescentes do abri-
go. Edivani Luiza de Oliveira 
Cardoso, diretora do ICEG, elo-
gia a comunidade anapolina e 
afirma que os cidadãos da cida-
de são generosos em ajudar os 
internos. “A sociedade anapoli-
na é muito solidária”, pontuou. 

Ela lamenta que, além do 
período natalino, muitos per-
manecem abandonados ao lon-
go do ano, principalmente por 
burocracias relacionadas às leis 
de adoção e à morosidade do 
judiciário.

www.avozdeanapolis.com.br
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Natal dos Esquecidos Prefeito usa relatório para desviar 
foco de obra e fazer caça às bruxasAbrigos que acolhem crianças, adolescentes e idosos estão repletos de pessoas que já não tem mais o contato com suas 

famílias e acabam passando esta época e todo o restante do ano sozinhas: saiba como você pode melhorar esta realidade Assinado por auxiliares do prefeito, documento alimenta ainda mais confusão e debate político e jurídico 
para ganhar tempo para fazer o mesmo que se fez em 2017: empurrar com a barriga a conclusão da 
nova sede do legislativo; obra está liberada sem qualquer restrição pelo MP para ser terminada

Henrique Morgantini

A gestão municipal sob o 
comando de Roberto Naves 
(PTB) enfrenta dificuldades em 
diversas áreas. Perto de com-
pletar um ano, o Governo Na-
ves vem passando por diversos 
questionamentos. Se a popula-
ção, em muitos setores, ainda 
aguarda a visita do prefeito e o 
anuncio de algum tipo de be-
nefício e abrem flanco para a 
desconfiança, é na Justiça que 
a gestão já começa a se tornar 
figura presente.

Isto porque somente em 
11 meses de gestão, a adminis-
tração atual coleciona investi-
gações no Ministério Público, 
tanto estadual como federal. O 
primeiro é na Saúde, por conta 
das irregularidades no forneci-
mento de medicamentos e in-
sumos básicos: para se ter uma 
ideia faltam luvas, fraldas e até 
gazes para a realização de cura-
tivos (acompanhe reportagem 
na página 10).

Já com o Ministério Pú-
blico Federal, o problema é na 
Educação: está em processo 
de investigação a suspeita de 
desvios de verbas destinadas 
exclusivamente da Educação 
para a realização de outros pa-
gamentos em outras áreas da 
gestão, uma prática conside-
rada ilegal. O mesmo proce-
dimento já ocorreu na gestão 
Ernani de Paula (2001-2003) 
com verbas do Fundo de De-
senvolvimento na Educação, 
o Fundef. O problema, agora, 
é na QSE – Quota do Salário-E-
ducação. O MPF deve se pro-
nunciar sobre os registros nas 
planilhas do Tribunal de Con-
tas dos Municípios, onde estão 
os registros.

Outra dificuldade é quanto 
à entrega de obras que foram 
deixadas pela gestão anterior. 
Das diversas unidades escola-
res em construção ou reforma, 
bem como das unidades de 
postos de Saúde, alguns não fo-
ram sequer retomados e vão fi-
car à espera de melhor destino 
em 2018. No entanto, de todas 
estas obras localizadas em seto-
res específicos da cidade, duas 
delas chamam a atenção pelo 
tamanho e pelo desleixo.

A primeira é o viaduto so-
bre a Avenida Amazílio Lino, 
na Avenida Brasil Sul. Depois 
de duas promessas com datas 

estipuladas, agora a gestão dei-
xou em aberto e já não conse-
gue mais fazer um prognóstico 
de quando a obra – que era a 
mais adiantada do Plano de 
Mobilidade – será entregue.

A segunda é a obra da nova 
sede Câmara Municipal. Inicia-
da em abril de 2014 pelo então 
prefeito João Gomes, o projeto 

passou por diversas etapas até 
que empacou. E lá está desde 
2016, quando o contrato com 
a empresa que ergueu o que 
se vê ali foi cancelado. Com a 
promessa de terminar e resol-
ver a construção, Roberto Na-
ves foi enfático em sua campa-
nha quanto àquela obra.

Mas não foi o que acon-

teceu. Em entrevista à Voz de 
Anápolis em abril, Naves afir-
mou que a obra não poderia ser 
tocada. “Eu só posso colocar a 
mão naquela obra da Câmara 
Municipal depois desta audito-
ria. Está definido já. Esta obra 
da Câmara Municipal não po-
dia avançar porque o Ministé-
rio Público entrou, está fazen-

do o meio de campo. E o que 
ficou definido na última reu-
nião com o Ministério Público 
que será feito uma auditoria, e 
depois desta auditoria será en-
tregue para a Prefeitura”.

Acontece que, para o Mi-
nistério Público, a obra está 
liberadíssima para ser tocada 
e terminada o quanto antes. 
Ouvido pela reportagem em 
agosto, o promotor Arthur José 
Matias afirmou que não há 
qualquer impedimento legal 
para a continuidade do proje-
to. Há, de fato uma investiga-
ção para saber se houve erro 
e irregularidades no processo 
realizado até o momento, mas 
foi enfático: a obra pode con-
tinuar com a Prefeitura e o Le-
gislativo tocando a obra até a 
conclusão.

E o questionamento foi 
feito por duas vezes: na últi-
ma semana, A Voz de Anápolis 
voltou a questionar o MP e re-
cebeu a mesma resposta. A ins-
tituição manteve o seu posicio-
namento de agosto passado, 
quando disse que a retomada e 
a conclusão das obras, devem 
ser, exclusivamente, impulsio-
nadas pelo Presidente da Câ-
mara Municipal e pelo Poder 
Executivo. 

rElatório
No entanto, a obra não an-

dou. Mesmo liberada, mesmo 

com o aval do MP, mesmo com 
a pressão dos vereadores que 
pedem pela sua sede de vol-
ta, nada aconteceu. O que, de 
fato, aconteceu, foi uma ação 
política para gerar ainda mais 
problemas para a já tão fami-
gerada obra. Ao invés de inves-
timentos pela sua resolução, 
mais uma tentativa de criar um 
fato político.

Isto porque integrantes 
de uma secretaria criada por 
Roberto Naves, denominada 
Proana, confeccionou um rela-
tório na qual usa documentos 
e planilhas do TCM para che-
gar à conclusão de que, desta 
vez, não é o MP, mas é o TCM 
quem proibiria a obra de con-
tinuar. O TCM, como se sabe, 
não tem qualquer poder de 
impedir ou liberar ações muni-
cipais. Como órgão acessório, 
trata-se de um órgão que anali-
sa contas e repassa laudos para 
o Legislativo e o Executivo. O 
anúncio do tal “impedimen-
to” é mais uma nota política 
articulada pelo prefeito com 
seus aliados. O objetivo é um 
só: criar um imbróglio político 
com o prédio inacabado e en-
rolar – ainda mais – a entrega 
para a população.

O documento assinado 
pelo Proana foi encaminhado 
ao Ministério Público de Goiás. 
O promotor que havia se posi-
cionado sobre a liberação da 
obra, sequer confirmou o rece-
bimento ou não deste relatório 
quando foi entrevistado – há 
duas semanas – para uma re-
portagem acerca do assunto.

Este mesmo documento, 
no entanto, serviu de base para 
a criação de um novo processo 
de investigação do MP sobre o 
caso da Câmara Municipal. E, 
desta vez, mais agentes públi-
cos foram envolvidos. A Pre-
feitura ofertou como peça de 
análise seu documento a fim 
de que se criasse um novo ca-
pítulo, político e jurídico, para 
a resolução da obra da sede da 
Câmara Municipal. Só que, en-
quanto isto, o principal segue 
lamentavelmente inalterado: o 
prédio que já foi alvo de pro-
messas de campanha e, depois, 
de gestão, continua liberado e 
à espera do investimento da 
Prefeitura para ser finalizado. 
Assim como os postos de Saú-
de, as unidades escolares, o via-
duto, as praças, os parques...

CÂMARA MuNICIPAL

Roberto Naves insistiu em dizer que não podia “tocar” na obra, mas MP afirma 
o contrário: pode tocar e terminar, sem que prejudique a investigação em curso 

Iniciada pela gestão João Gomes, projeto foi interrompido em 2016 e foi 
alvo de promessas de campanha: agora, agoniza à espera de solução 

Muito idosos passam o restante de suas vidas no abrigo, sem o contato com suas famílias

Abílio Alves precisou ser encaminhado para o Abrigo dos 
Velhos, por ter desenvolvido Alzheimer e diabetes e não 
poder ficar sozinho em casa

Muitos chegam ao instituto com meses de vida e lá 
permanecem até a idade adulta

“A sociedade está despertando para a realidade dessas pessoas 
e começou a ajudar mais”, comemora Roselaine Cardoso

Jolúcia Maciel Freitas gosta do tratamento no abrigo, mas 
comenta sobre histórias tristes do local
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Não vai viajar e nem quer visitar os parentes 
na última semana do ano? A Netflix pensou 
em você e separou alguns lançamentos para a 
semana das festas de natal

Visite nosso site e confira
mais informações:   

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

VARIEDADES PASSA-TEMPO

Henrique Morgantini

Uma mistura de filme po-
licial com “Senhor dos Anéis”. 
Tão esdrúxula quanto parece – e 
é – a ideia de uma mistura assim, 
pode ser classificado o filme que 
vem dividindo opiniões. Em li-
nha gerais, a crítica internacio-
nal massacrou o filme produzi-
do pela Netflix e estrelado pelo 
superpop Will Smith.

No entanto, há quem te-
nha curtido e muito a inova-
ção, principalmente os críticos 
amadores e apreciadores dos 
estilos e do ator. O fato é que, 
gostando ou não, “Bright” 
está disponível na rede de 
streaming e é uma das muitas 
atrações para o fim de ano do 
canal. Ele puxa uma série de 
outras estreias e lançamentos 
no sistema e está pronto para 
ser uma das atrações daqueles 
que não querem sair de casa 
nesta reta final de 2017.

Considerado o primeiro 
grande blockbuster da Net-
flix, “Bright” tem orçamento 
estimado em US$ 90 milhões. 
Apesar de, aparentemente, ser 
apenas mais um filme entre 
tantos com elementos fan-
tasiosos, Bright aborda clara-
mente, desde seu princípio, o 
preconceito pelas diferenças 
étnicas e sociais presentes no 
dia a dia. 

No entanto isso fica, ob-
viamente, em segundo pla-

no, já que o foco da história 
se dá na luta dos personagens 
principais para assegurar que 
a varinha não caia nas mãos 
de vilões que querem trazer a 
vida uma grande entidade das 
trevas para dominar o mundo 
– uma história um tanto quan-
to clichê, diga-se de passagem. 
Agora é com você: é ver e dar a 
sua opinião sobre a produção.

divErsÃo
Outra atração de dezembro 

é “Logan Lucky – roubo em 
família”. A história é simples e 
direta, típica para promover a 
diversão sem ter de pensar mui-
to. Após ser demitido, Jimmy 
Logan (Channing Tatum) pro-
cura seu irmão, Clyde (Adam 
Driver), com a proposta que 
ele lhe ajude em um elabora-
do assalto. A ideia é roubar um 
cofre localizado bem abaixo do 
autódromo local, aproveitando 
que os sensores sísmicos foram 
desligados devido às obras no 
local realizadas justamente pelo 
antigo trabalho de Jimmy. 

Para tanto, eles precisam 
da ajuda de Joe Bang (Daniel 
Craig), especialista em explosi-
vos, que está preso. Com isso, 
os irmãos Logan elaboram um 
plano para que Joe deixe a pri-
são sem ser notado, de forma 
que possa realizar o trabalho.  

A direção é de Steven So-
derbergh, vencedor do Oscar 
por Traffic, mas que atuou em 

diversos outros projetos ambi-
ciosos e de grande sucesso como 
“Onze Homens e um Segredo” e 
suas sequências, “Full Frontal” e 
“Bubble”, além do audaciosos e 
incompreendido “Solaris”. Des-
ta vez, o diretor optou por algo 
mais simples e com a certeza de 
agradar a todos. 

Palavra cruzada

Solução

Para curtir o fim de ano 
de frente pra telinha

Jogo dos 7 erros

Novidades 
disponíveis na 
Netflix a partir  
do 22 até 31

��Bright 2017
��Fuller House: 3ª temporada, 
parte 2 2017
��The Toys That Made Us 2017
��As Telefonistas: 2ª temporada 
2017
��Merlí: 2ª temporada 2016
��Larva: Contagem Regressiva 
para 2018 2017
��Pororo – O Pequeno Pinguim 
– Contagem Regressiva para 
2018 2017
��Puffin Rock: Contagem 
Regressiva para 2018 2017
��Todd Barry: Spicy Honey 
2017
��Travelers: 2ª temporada 2017
��Logan Lucky – Roubo em 
Família 2017
��Bill Nye Saves the World: 2ª 
temporada 2017
��The Mantis 2017
��Dave Chappelle: Equanimity 
2017

Paulo Roberto Belém

O prefeito Roberto Naves 
(PTB) convocou todo o seu se-
cretariado na última quinta-fei-
ra, 21, para fazer um balaço de 
sua gestão em 2017. Após mais 
de duas horas de conversa, ele 
concedeu entrevista a alguns 
veículos de comunicação e dis-
se que para o seu balanço foram 
avaliadas as dificuldades, bem 
como o que as motivaram, le-
vando em consideração tudo 
que, segundo o petebista, foi 
feito desde quando assumiu a 

gestão.
Alguns destaques feitos pelo 

prefeito foram a conquista de 
três prêmios para a Saúde e a 
entrega de mil moradias popu-
lares. A Voz de Anápolis apurou 
as premiações, que se referem a 
condecorações destinadas a ser-
vidores do setor durante cursos 
realizados. As casas referem-se 
aos residenciais que foram dei-
xados pela gestão anterior, pron-
tos, para serem desembaraçados 
em sua burocracia. Naves come-
morou o fato de ter retirado da 
Praça do Expedicionário os car-

ros acumulados ali, em decor-
rência de ações da Polícia Civil. 

Antes de divulgar essas 
ações, ele mencionou o assun-
to “crise financeira”, mas que 
mesmo com o quadro, conse-
guiu “passar o ano sem grandes 
dificuldades”. “Avançamos em 
muitas áreas e sabemos que pre-
cisamos avançar em outras”, re-
sumiu ele. A partir daí, ele citou 
em tópicos o que ele entende 
que fez pela cidade. Acompanhe 
o que Naves citou. A ordem dos 
temas apresentados segue a ínte-
gra da entrevista.

Roberto Naves destaca prêmios ganhos na 
Saúde e a entrega de “mil casas populares”
Sem intervenções por parte dos jornalistas, prefeito citou 
ações nas mais diversas áreas de atuação da administração 
em tópicos, citando o que considera destaques na cidade 
em 2017, seu primeiro ano à frente da Prefeitura

BALANÇO

A Saúde teve destaque no balanço realizado pelo prefeito Roberto Naves

FuNcioNalisMo
��Pagamento da data base dos 
servidores 

proaNa
��Protocolo de mais de R$ 100 
milhões em projetos para 
busca de convênios. 
��Destes, R$ 3 milhões vieram, 
disse Naves
��Viabilização de emendas dos 
deputados Jovair Arantes 
(PTB), Alexandre Baldy (Sem 
partido), Lucas Vergílio (SD), 
João Campos (PRB), Fábio 
Sousa (PSDB)
��Busca de R$ 21 milhões 
em recursos junto à Caixa 
Econômica Federal
��Convênio de R$ 15 milhões 
do “Goiás na Frente”
��Busca de emenda do senador 
Wilder Morais (PP) para a 
construção do Parque Linear 
do Parque Brasília 

cMtt
�� Implantação de guichês de 
atendimento da CMTT no 
Brasil Park Shopping e no 
Terminal Urbano
��Viabilização da remoção 
dos veículos da porta da 
Delegacia Geral 
 
 

cultura
��Resgate dos recursos do 
Fundo Municipal de Cultura 
retirando o Poder Público da 
concorrência pelas verbas 

plaNEJaMENto
��Redução em mais de R$ 500 
mil dos gastos com manutenção 
de carros e combustível  

MEio aMBiENtE
�� Implantação da limpeza de 
lotes baldios
�� Implantação do programa 
Proágua
��Redução em 18% do que era 
gasto com o serviço de coleta 
de lixo
��Plantação de cerca de 40 mil 
mudas de árvores 

rEsidENciais
��Regularização do Residencial 
do Trabalhador
��Entrega do Residencial 
Polocentro
��Retomada da obra do 
Residencial Colorado 

issa
��Aporte de R$ 47 milhões 
para pagamento da folha dos 
aposentados e pensionistas
��Realização do estudo de 
viabilidade técnica do Issa 

social, traBalho, 
EMprEgo E rENda
��Entrega de uniformes para 
os alunos dos Serviço de 
Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos
��Autorização de reabertura 
dos núcleos do Peti do 
Industrial e do Summerville
��Realização do 1º Feirão 
do Emprego com 
encaminhamento de 500 
pessoas ao mercado de 
trabalho
��Assinatura de convênios com 
instituições que trabalham 
com crianças e idosos
�� Implantação do Preparação – 
Cursinho
��Promoção do Natal de 
Coração
��Política e gestão para todos 
os bairros
��Criação do “Prefeitura em 
Ação” – Mais de 15 mil 
atendimento no primeiro
��Viabilização de Anápolis 
como maior gerador de 
emprego, segundo o Caged
��Realização do 1º Fórum de 
Economia Solidária 

govErNo
�� Instalação do Rápido na sede 
do Procon 
 

EsportE
�� Implantação da doação de 
alimentos pela inscrição 
nas corridas do Circuito 
Anapolino de Corrida de Rua 

FaZENda 
��Pagamento de cerca de 
R$ 80 milhões de dívidas 
passadas
��Pagamento de acertos 
trabalhistas de mais de 1.080 
pessoas investindo cerca de 
R$ 7 milhões 

iNFraEstrutura
��Mais de 6.500 trocas de 
lâmpadas
��Aquisição de lâmpadas de LED
��Retomada das obras de 
quatro Cmei’s
��Retomada das obras de três 
PSF’s
��Retomada das obras de 
Mobilidade Urbana
��Propôs a realização da 
auditoria das obras da 
Câmara Municipal
��Mais de 50 reformas prediais
��Limpeza de 3.500 bocas de 
lobo 

EducaçÃo
��Entrega de mais de 30 mil 
uniformes novos para os 
estudantes

��Legalização das gratificações 
dos coordenadores técnicos e 
pedagógicos
��Resolução das progressões
��Convocação de professores 
concursados
��Lançamento do Portal da 
Educação 

saÚdE
��Realização de Workshop para 
discutir papel dos prestadores 
de serviço
��Convênios com a 
Maternidade Dr. Adalberto e 
com o Materno Infantil
��Treinamento dos agentes 
comunitários pela UNB
��Regulação de exames clínicos
�� Implantação do boletim 
informativo para a população
��Criação do protocolo de 
atendimento, a exemplo dos 
diabéticos
�� Implantação de duas Unasus
��Reforma do Hospital Oncológico
��Prédios reformados
��Parceria no combate à 
dengue com as igrejas
��Práticas competentes na 
atenção primária
��Composição de equipes para 
atenção primária
��Pedido de adequação 
do número de agentes 
comunitários de saúde junto 
ao Ministério da Saúde

��Mutirão da saúde com a 
realização de mais de 4 mil 
cirurgias eletivas
��Entrega da reforma da UBS 
Bairro de Lourdes
��Retomada da obra da UBS 
Parque Iracema
�� Início da construção do 
Centro Pediátrico com 
recursos próprios 

tEcNologia
�� Implantação do Inovação
�� Implantação da emissão do 
Uso do solo online 

polÍtica
��Colocação de Anápolis às 
mesas de discussão
��Cobraram da Saneago a 
transposição do Capivari e 
mais investimentos
��Cobranças ao governador 
sem partidarizar
��Retomada do anel viário
��Retomada do Centro de 
Convenções
��Aeroporto de Cargas em fase 
final
��Liberação da área para 
implantação do DAIA 2
��DAIA 3 com projeto em 
andamento
��Retorno da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 
para Anápolis

O Ministério Público está 
acionando a Prefeitura de Aná-
polis para garantir o abasteci-
mento e fornecimento de in-
sumos médicos, hospitalares 
e farmacêuticos em todas as 
unidades municipais de Saúde. 
Além da exigência da dispensa-
ção dos insumos, a promotoria 
pública requereu a condenação 
do município para regularizar 
o fornecimento a todas as uni-
dades da rede pública de saúde 
municipal de diversos insumos, 
como gaze, luvas, sondas, gel 
anestésico, óleos e fraldas, no 
prazo de 20 dias.

O levantamento do MP 
apresentou uma lista daqueles 
que estão em falta regularmente 
tais como gaze, luvas de procedi-
mento com e sem látex, sonda 
uretral n°s 10 e 12, gel anestési-
co, saco coletor aberto, água bi 
destilada e boricada, coletor de 
urina, óleo mineral e fralda adul-
to média e grande.

O promotor de Justiça Mar-
celo Borges Amaral explicou que 
o processo contém pedido de 
liminar para determinar provi-
dências no âmbito da proteção 
dos direitos difusos, com a re-
gularização do abastecimento 
e fornecimento de insumos em 
todo o município, bem como 
para dezenas de pessoas atendi-
das pelo MP, em razão da inércia 
do Executivo local. Assim, a ação 
objetiva tutelar, simultanea-

mente, os interesses individuais 
indisponíveis e os de toda a cole-
tividade de usuários da saúde de 
Anápolis.

Multa
Além disso, os produtos de-

verão também ser colocados à 
disposição de todos os cidadãos 
que apresentarem receita e rela-
tório emitidos por médicos, no 
prazo máximo de 72 horas. A 
demanda requereu ainda o for-
necimento de insumos diversos 
a 12 pacientes, no prazo de 5 
dias.

Marcelo Amaral pediu, por 
fim, a fixação de multa diária de 
R$ 100 mil como sanção ao pre-
feito por atraso no cumprimento 
da decisão. Em caso de descum-
primento, foi pedido o bloqueio 
de verbas do Fundo Municipal 
de Saúde para atendimento das 
demandas individuais relaciona-
das na ação.

O MP alega que, ao longo de 
vários meses, tem recebido mui-
tas representações e reclamações 
de usuários dos serviços de saúde 
de Anápolis em relação ao forne-
cimento de insumos, tendo o 
promotor buscado a preservação 
dos direitos dos cidadãos por 
meios administrativos de solu-
ção. No entanto, mesmo após 
esses esforços, o município tem 
se omitido dolosa e frequente-
mente no fornecimento de insu-
mos à população.

Paulo Roberto Belém

A Escola Maronita Dias 
Dourado foi invadida no último 
final de semana no Setor Sul. A 
Voz de Anápolis confirmou que 
além da bagunça deixada no in-
terior da instituição, foram sub-
traídos um notebook e materiais 
escolares de menor valor. Além 
do furto, o que chama a atenção 
é uma possível ameaça deixada 
no “quadro negro” da escola: 
“Me manda pra diretora que eu 
te mando pro cemiterio” (sic)”.

Uma pessoa ligada à esco-
la que preferiu não se identificar 
disse que a invasão ocorreu na 
noite do sábado para domingo e 
atribuiu o ocorrido à falta de vigia 
noturno na instituição. “A partir 
deste ano, só vigilância diurna. De-
pois que anoitece, nada”, disse a 
fonte, sugerindo que a ação partiu 
de vândalos porque outras salas da 
escola que têm itens de maior va-
lor não foram invadidas. “Não foi 
um ladrão profissional”, acredita.

Sobre o recado de ameaça 
deixado e que não foi direciona-
do a ninguém específico, a fonte 
vê preocupação. “Não deixa de 
atingir a escola”, citou, ressal-
tando a questão da falta do vigia 
noturno. “Inibiria bastante essas 
ações ter alguém aqui à noite, 
principalmente durante o final 
de semana”, considerou.

rEcorrêNcia
A invasão, furto e ameaça 

ocorridos na Escola Municipal 

Maronita Dias Dourado revelam 
um cenário preocupante. Tem se 
tornado recorrente os incidentes 
provocados pela falta de vigilân-
cia em prédios públicos munici-
pais. A Voz de Anápolis já trouxe 
o assunto em edições passadas 
que demonstram a fragilidade 
em que ficam expostos esses es-

paços que estão em uso ou desu-
so. E o pior: o fato de ser dia ou 
noite já não mais intimida.

No caso mais grave deste 
ano, uma dentista foi surpreen-
dida por marginais quando che-
gava para trabalhar em um posto 
de saúde na Vila Formosa. Ela foi 
solta, mas teve o seu carro rou-

bado pelos criminosos. Quando 
não crimes contra a pessoa, vêm 
as depredações. Nesse cenário, 
mais sofrem as obras paralisa-
das e outros prédios públicos 
em desuso do município. Um 
exemplo é a obra da creche do 
Residencial Nova Aliança que es-
tando abandonada sofre com a 
ação de vândalos.

proMEtidas, guarda 
patriMoNial E MuNicipal 
aiNda NÃo chEgaraM

No primeiro semestre, época 
quando ocorreram os primeiros 
casos de insegurança nos prédios 
públicos municipais, o assessor 
do Observatório de Segurança, 
Glayson Reis, chegou a divulgar 
que a ação da Guarda Patrimo-
nial já estava consolidada com 
o aproveitamento dos mais de 
500 vigias de carreira da Prefeitu-
ra. Mas, atualmente, a conversa 
é outra porque há um debate 
para o aproveitamento de vigias 
como guardas patrimoniais ou 
municipais.

O posicionamento atual 
sobre a vigilância das escolas no 
período noturno foi dado pelo 
gerente do órgão e ex-vereador 
Carlos Alberto Rodrigues. “A vi-
gilância das escolas no período 
noturno é de competência de 
uma empresa particular de mo-
nitoramento”, defendeu. Entre-
tanto, esta não foi capaz de evi-
tar a ação dos vândalos no caso 
específico da Escola Municipal 
Maronita Dias Dourado.

Falta de itens básicos na Saúde 
coloca Prefeitura na mira do MP

Escola da rede municipal é invadida, furtada e ladrões deixam ameaça 

Ameaça deixada em forma de aviso não cita 
nomes, mas preocupa fonte ligada à escola

Armário revirado demonstra ação dos vândalos
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Anápolis, 2 a 8 de dezembro de 2017

www.avozdeanapolis.com.br

avozdeanapolis@gmail.com

Ano 3 | Ed. 095

R$1,00

Cadê o 
dinheiro do 

esporte?
A falta de gestão 

e a suspensão 
de investimentos 

interromperam programas 

como o Esporte Para 

Todos, que atendia 

a mais de 16 mil 
crianças e jovens, 

e cancelaram o 
Bolsa Atleta que, apesar 

de ser lei, não foi paga 

em 2017, suspendendo 

projetos e sonhos de 

atletas como Victor 

Assis que dependia do 

incentivo. Ele e tantos 

outros vivem a espera 

do investimento que até 

agora não veio. P. 6 e 7

FIM DOS INVESTIMENTOS

ENTREVISTA
vereador (PSDB)

Encerro meu primeiro ano com 

a sensação de dever cumprido
Américo Ferreira P. 5

Após pressão e 
protesto, caso destrava 

e anda no Judiciário
Vigias cobram 
criação de Guarda 

Municipal

NA CâMARA CASO EDMAR/ElSON

P. 9
P. 10

P. 8

Saneago e Prefeitura 

deixam“donos de 

buracos” na bronca

SERVIçO NãO é FEITO

Anápolis, 11 a 17 de março de 2017
www.avozdeanapolis.com.bravozdeanapolis@gmail.com

Ano 3 | Ed. 064

R$1,00

ENTREVISTA
presidente da OAB Subseção de Anápolis

Vereadores pedem  
ação mais enérgica  

para caso de presídio

“Prefeito, se parar 
a culpa é sua”: 
servidores protestam contra decreto

MANIfESTAção
NA pRESSão

P. 8

P. 5

A OAB não é omissa 
nem tímida nas grandes 
questões de Anápolis”

Ronivan Peixoto Júnior

P. 9

P. 10

fIM do “ESpoRTE pARA TodoS”

Com a suspensão dos convênios do Esporte Para Todos, que chegaram a atender mais de 16 mil 
crianças e jovens na cidade, professores de escolinhas revelam o medo de que crianças voltem 

para a rua, à mercê da criminalidade. Sozinho em sua quadra, Moisés da Silva, que atendia 350 
crianças e hoje tem 30, atesta: “O que está se fazendo com essa garotada é cruel” P. 6 e 7

Portadores de 
“Down” agora tem outro desafio: a independência

CoNSCIENTIzAção

XAbAndono Inclusão 
socIAl 

Há dois anos representando 
tudo o que você quer dizer

Anápolis, 10 a 16 de junho de 2017

www.avozdeanapolis.com.br

avozdeanapolis@gmail.com

Ano 3 | Ed. 078

R$1,00

Embate de autarquias 

cria clima quente na ACIARubra mira na 
liderança da 
Série B

Acesso DAiA em jogo

P. 10
P. 10

P. 4

Gomide faz alerta 

sobre gasto de  

R$ 18,1 milhões 

em 30 dias

FunDo DA eDucAção 
enTReVisTA

Diretor de Operações do Porto Seco Centro-Oeste

Porto Seco é um instrumento para 

atração de novas empresas”Everaldo Fiatkoski P. 5

Ainda pior que a preocupante estatística é a ausência de uma alteração na 

política de Segurança Pública que possa impactar em alguma mudança deste 

cenário: população já não tem um mapa da violência ou de horários mais 

perigosos, dada a generalização da ocorrência dos casos  P. 6 e 7

escALADA DA VioLÊnciA

Anápolis tem médiA  

de quAtro homicídios  

por semAnA em 2017

Anápolis, 4 a 10 de fevereiro de 2017

www.avozdeanapolis.com.br

avozdeanapolis@gmail.com

Ano 3 | Ed. 059

R$1,00

ENTREVISTA líder do Executivo na Câmara Municipal

Antes de chegar, 

Uber já causa 
confusão em Anápolis

Gomide denuncia 

atropelo ao 
regimento  
da Câmara

VoTAção Já ESTá cAdASTRANdo

P. 9

P. 5

Tenho cobrado dos secretários 

alguns comportamentos para 

melhorar o serviço”Jakson Charles

o PoVo FALA

Ao completar 30 dias, enquete com anapolinos aponta que a expectativa ainda continua alta 

do que Roberto Naves irá fazer pela cidade: cobrança das promessas feitas é um dos destaques; 

prefeito também realizou uma avaliação de seu primeiro mês em coletiva à imprensa. P. 6 e 7

PoPulação avalia o 

Primeiro mês da gestão 

roberto Naves Na cidade

ESPoRTE

P. 4

Galo toma  
goleada do Vila  
e se complica

P. 10

Anápolis, 29 de julho a 4 de agosto de 2017
www.avozdeanapolis.com.bravozdeanapolis@gmail.com

Ano 3 | Ed. 081

R$1,00

Entre a vontade  
e a falta de 

oportunidade 

Grêmio e Anapolina 
têm a chance de 
subir à elite

Goianão da divisão de acesso Pessoas nas ruas

P. 10

P. 5

P. 4

Enquanto uns 
comemoram, outros só ficam na poeira

Polocentro

Saiba o que os anapolinos comemoram e o que esperam de melhorias em sua cidade
P. 8 e 9

Aos 110 Anos, 
Anápolis chegA à erA dA ‘QuAlidAde de VidA’

Para historiador, diversos saltos históricos, como a Estrada de Ferro, o Daia e a Base Aérea, contribuíram para abrir novos capítulos para o desenvolvimento do município e seu povo: agora, o grande desafio é ampliar o bem-estar social em que a qualidade de vida coletiva dos anapolinos se torne protagonista. P. 6 e 7

aniversário 

enquete 
De uns dez anos para cá, a cidade ficou muito boa. Então isso precisa ser comemorado. Muitos bairros foram asfaltados. Para melhorar, com certeza, é a segurança. Precisamos de mais polícia na rua”.  João Borges – Filostro Machado

Anápolis, 8 a 14 de outubro de 2016

www.avozdeanapolis.com.br

avozdeanapolis@gmail.com

Ano 1 | Ed. 042

R$1,00

João Gomes 
(PT)

39,7%

36,2%
Roberto do 

Órion (PTB) 

Não Sabe 10,5%

Nulo
11,3%

Branco 2,3%

Pesquisa Voga

Na primeira aferição realizada sobre as eleições, diferença entre os candidatos é de apenas 3,5% P. 9

João Gomes lidera primeira 

pesquisa do seGundo turno

eNTReVisTa
Juiz Eleitoral

Dragão vence e 

assume a ponta  

na Série B

LideRaNça 
aPoios

P. 4
P. 8

Não é possível ter uma legislação 

perfeita: sempre há reclamações”
Algomiro Carvalho P. 05

PHS e PSDB racham 

em caminhos 

diferentes

Confira todos os 

resultados 
das eleições de 

Anápolis  P. 6,7 e 10

Anápolis, 31 de dezembro de 2016 a 6 de janeiro de 2017 www.avozdeanapolis.com.bravozdeanapolis@gmail.com

Ano 1 | Ed. 054

R$1,00

ENTREVISTA
Secretário de Fazenda de Anápolis

Atlético se reforça 
com campeão pelo 

Fluminense

Qual a sua mais nova 
promessa para 2017?

Conheça o perfil do 
novo prefeito, vice 
e vereadores 

PolíTIcA
PREPARATIVoS JuRo quE...

P. 4
P. 9

P. 5

P. 10

Saímos com a sensação de dever cumprido com as finanças de Anápolis”

José Roberto Mazon 

ANo NoVo

A Voz de Anápolis foi às ruas ouvir o que a população espera conseguir para sua vida e para a cidade no ano que se inicia: autoridades e representantes de segmentos organizados também revelam desafios e expectativas para o ano P. 6 e 7

O que O anapOlinO quer para a sua cidade em 2017?


