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Começo violento

Sob a sombra da
insegurança de 2017
Anápolis já registrou sete homicídios em 12 dias, mais de um a cada dois dias,
sendo dois deles de grande repercussão e que deixaram a sociedade em alerta:
uma dupla execução de agentes carcerários à luz do dia. Tensão nos presídios de
Aparecida e na Cadeia Pública local traz risco à população: obra inacabada do
novo presídio pode ser a solução para o barril de pólvora anapolino. P. 6 e 7

José Potenciano

ENTREVISTA Antônio Gomide
vereador – PT
ARRECADAÇÃO À VISTA

Prefeitura cobra por
limpeza de lotes e
revolta proprietários

P. 9

2018 pode ser o ano de
grandes conquistas e vitórias”

P. 5

Acessibilidade

Ruas de Anápolis
são desafio para
deficientes
P. 8

Espaços Ambientais

Licitação não sai do
papel e população
foge de parques
P. 10
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Se o ano de 2017 foi preocupante e ficou
marcado na história recente de Anápolis
como o de maior violência, 2018 começou
sob a égide do mesmo terror. Em apenas uma
semana, dois agentes carcerários foram executados à luz do dia, criando uma sensação de
insegurança e pânico nos anapolinos. O ano
passado, se não bateu tristes recordes em números de ocorrências ou mortes, foi o período
em que a violência definitivamente se consolidou no descontrole. Já não há locais mais
propensos ou horários de risco para as pessoas. Do contrário: todas as regiões vivenciaram crimes durante o dia, com testemunhas,
numa demonstração de que o Estado já não
intimida a ação criminosa e as execuções.
Com a virada do ano, promessas e expectativas foram feitas, mas, na rapidez dos tiros
que mataram dois agentes de Segurança Pública, foram igualmente metralhadas. Já não
existe local ou horário, mas a impressão que
fica é que é tudo uma questão de sorte.
O que é mais preocupante, no entanto, é
a banalização do cenário apresentado diante
das autoridades. Nem mesmo o Governo de
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Goiás e tampouco a gestão municipal dão demonstrações de que pretendem empreender
alguma ação efetiva para contornar a situação e coibir os atos de violência. Pior do que
a desfaçatez da bandidagem é a omissão das
autoridades.
É hora de o prefeito Roberto Naves intervir com veemência junto ao Estado e cobrar
por um destacamento policial condizente
com a cidade e sua população. É preciso sair
da timidez e da intimidação política e defender de fato os interesses da cidade. O governador Marconi Perillo, que vive enrolado às
voltas com visitas de autoridades de alcance
nacional enquanto tenta se explicar sobre as
férias que tirou em hora errada, precisa explicar para onde foram os investimentos nos
presídios de Goiás que tem – em média – mais
de 800 dias de atraso nas suas construções. É
preciso fazer a população perceber que algo
está sendo feito, do contrário a tendência é
que os bandidos se sintam ainda mais donos
da situação e cometam seus crimes com ainda
maior frequência e intolerância a horários ou
presença de pessoas ao redor.

BASTIDORES

Gomide se une a clubes que cobram
apoio da Prefeitura ao futebol amador
O vereador Antônio Gomide
(PT) participou na última
segunda-feira, 8, de uma reunião
realizada entre o secretário
municipal de Esportes, Gerson
Santana, com os representantes
dos clubes de futebol amador
de Anápolis, liderado pelo
presidente do clube Força Jovem,
Ronaldo Dutra. Na pauta do
encontro, o apoio financeiro que
a Prefeitura dará aos clubes de
Anápolis para o fortalecimento
do esporte em 2018.
Embora previsto no
orçamento do executivo para
2017, o repasse financeiro aos
clubes não aconteceu, sendo
que as equipes ficaram com
pendências após o encerramento
do campeonato. Agora, a
Prefeitura estuda uma forma
para compensar o não repasse,
bem como o que será investido
nos clubes em 2018. Há um
debate entre valores e os clubes
esperam um posicionamento
final da Prefeitura.
Para Gomide, é importante que

Investigação
A morte de Teori Zavascki,
ex-ministro do STF, não teve
“ato intencional”, segundo
relatório apresentado pela
Polícia Federal depois de
análise dos destroços do avião
que o vitimou com mais cinco
pessoas. A morte ocorreu há
um ano, no litoral do Rio de
Janeiro.
Pressa?
Para ser julgado no próximo
dia 24, o processo de
Lula furou a fila de outros
sete processos que estão
aguardando para serem
julgados em segunda
instância. O TRF-4, no entanto,
decidiu que Lula deve ser
avaliado com prioridade.
Pegou mal
A repercussão da entrevista
que Luciano Huck concedeu a
Fausto Silva na Rede Globo, no
último domingo, foi além do
processo por abuso de poder
econômico, promovido pelo PT.
Nos bastidores, Huck precisou
procurar aliados e amigos
na política para explicar suas
declarações. Em parte da
população, a fala ostensiva
também gerou incômodo.
Resultado
A reação popular e a
ação política do vereador
Antônio Gomide para
evitar o fechamento da
agência dos Correios
na Jaiara teve resultado
positivo: após reunião com o
superintendente dos Correios
em Goiânia, a unidade se
manteve aberta, servindo
como posto bancário para
toda a região.
Não troca
Jovair Arantes, presidente
do PTB, também bateu o pé
e disse que não aceita que
Cristiane Brasil seja retirada
da nomeação para ocupar o
Ministério do Trabalho. Brasil,
filha de Roberto Jefferson,
vive às voltas com problemas
de acertos trabalhistas mal
explicados.

seja paga a verba referente a 2017
para que os clubes não tenham
prejuízo. “O dinheiro já estava no
orçamento. Então é preciso que
seja pago os R$ 70 mil de 2017
e que seja acordada a forma para
2018 atendendo o valor que
o prefeito julgar importante”,
salientou.
Já os clubes aguardam um valor
de R$ 150 mil, conforme explica o
representante dos clubes, Ronaldo
Dutra. “Seria R$ 50 mil para
compensar o ano de 2017 e outros
R$ 100 mil para 2018. Espero
que após essa reunião o prefeito
avalie e garanta a realização do
campeonato de futebol amador
em 2018. Foi uma promessa dele,
inclusive”, disse.
O secretário municipal de
Esportes, Gerson Santana, disse
que o novo método de fomento
obedecerá ao marco regulatório.
“Acreditamos em R$ 100 mil
para compensar 2017 e fomentar
2018, mas vamos chegar a
um entendimento jurídico da
questão”, afirmou.

Animado
Daniel Vilela chega a Goiás depois
do recesso de fim de ano e inicia
uma peregrinação pelo Norte
Goiano, realizando visitas por
diversas cidades. É o sinal de que,
para ele, a campanha já começou a
todo vapor.
Se a moda pega
A bilionária da comunicação e
apresentadora americana Oprah
Winphrey, que roubou a cena em
um discurso inflamado durante a
premiação do Globo de Ouro, é
lembrada nos EUA como possível
candidata à Presidência dos EUA,
contra uma possível reeleição
de Donald Trump. Oprah saiu
da pobreza para conquistar um
patrimônio estimado em US$ 2,8
bilhões.
Escondido
Contando as horas para assumir
o comando do Governo de Goiás,
o vice e pré-candidato José Eliton
(PSDB) desapareceu dos noticiários
goianos depois que foi deflagrada a
sequência de rebeliões que ganharam
as manchetes nacionais. Eliton foi
secretário de Segurança Pública e
quer evitar mais este desgaste para a
sua já questionada liderança para ser
candidato.
De olho
Maguito Vilela tem comentado
em conversas políticas que deve
procurar o PT para dialogar sobre
alianças com vistas à montagem
de uma chapa para as eleições de
outubro. O ex-governador defende
a ampliação de uma frente de
oposição com nomes que sejam
referência em suas regiões.
Depende
A Câmara Municipal de Anápolis
pode ter até cinco candidatos a
deputado estadual. Alguns são
tidos como certos, outros negociam
diretamente o apoio do prefeito
Roberto Naves em colocar a gestão
à disposição para apoiá-los.
Escolhe eu!
Além dos nomes do PTB, como os
vereadores Jean Carlos e Leandro
Ribeiro e o secretário Alex Martins,
parlamentares de outras legendas
também esperam a unção municipal
para se lançar ao pleito.

A pergunta:
Neste momento da gestão
Roberto Naves na cidade,
o prefeito seria um cabo
eleitoral para ajudar a ganhar
votos dos anapolinos?
Decidiu
O presidente da Câmara,
Amilton Filho (SD), bateu o
martelo para seus apoiadores:
será candidato a uma vaga
na Assembleia Legislativa em
outubro. Ele também deve
contar com o apoio do prefeito
Roberto Naves.
A Veja viu
A Revista Veja, da Editora Abril,
decretou “o fim” da pretensão
de Jair Bolsonaro (PSC) em
concorrer em pé de igualdade
com os demais concorrentes
à Presidência da República.
A coluna Radar ponderou
que “o mito de único político
honesto que ele construiu
começou a ruir”. A referência
da publicação é sobre a
reportagem da Folha de S.
Paulo, que mostra o rápido
enriquecimento dos Bolsonaro
na política.
Quem pega?
Em se confirmando o fim
do “mito”, uma nova briga
de grupos de centro-direita
começa: em disputa está o
espólio do deputado carioca
que chegou a marcar 20
pontos nas pesquisas. Há
quem aposte que Alckmin
(PSDB) possa ser ameaçado
por uma candidatura de
Rodrigo Maia (DEM-RJ) como
catalizador desta herança
bolsonariana.
Carne ou queijo?
Um grupo de ex-políticos e
integrantes da crônica política
de Anápolis se reuniram para
um bate papo e postaram
nas redes sociais a criação de
uma “frente suprapartidária”
em defesa da cidade.
Questionados sobre quais
seriam as frentes de trabalho,
a verdade saltou nas telas:
alguns deles se juntaram para
abrir uma pastelaria.

Sumida
Em tempos de violência solta,
com direito a execuções à luz do
dia, o debate sobre segurança
pública envolvendo a criação da
Guarda Municipal praticamente
foi banida da pauta das
entrevistas ao prefeito e seus
assessores. Um ano se passou
e a alegação é a mesma: “o
projeto está chegando”.

Carro é engolido por
cratera na Avenida
São Francisco, Jundiaí

Mistério
José Serra, senador pelo PSDB,
foi novamente delatado. Agora,
ele foi acusado de receber R$
52 milhões da Odebrecht no
mesmo esquema de propina e
Caixa 2 aplicado pela empresa.
Até agora, nada aconteceu e
Serra continua senador como se
nada tivesse acontecido.

Um buraco de grandes dimensões
se abriu na Avenida São Francisco,
no bairro Jundiaí, e engoliu um carro
na última quarta-feira (10). No início
da semana, um outro buraco como
este colocou em risco pedestres
e motoristas que passavam pela
Avenida Barão do Rio Branco.
Em julho de 2017, a gestão Naves
promoveu o recapeamento da
Avenida São Francisco. Populares
ouvidos já colocavam em xeque
a qualidade do serviço feito pela
Secretaria de Obras, Serviços
Urbanos e Habitação, durante a
realização do asfaltamento.
Com os dois incidentes desta
semana, pessoas que moram ou
trabalham próximo aos locais
onde as crateras se formaram
passaram a cobrar uma posição do
prefeito Roberto Naves quanto à
qualidade do material utilizado nos
empreendimentos para recapear
ruas da cidade.

Intocáveis
Serra se iguala ao ex-presidente
do PSDB e ex-candidato Aécio
Neves que, mesmo depois de
flagrado em áudio insinuando
que deveria matar o primo
antes que ele fizesse uma
delação sobre os R$ 2 milhões
que recebeu da JBS, também
circula no Senado sem que
nenhuma força política ou do
Judiciário os cobrem sobre
quaisquer explicações.
Alto lá
Em tempos de insegurança,
a Câmara Municipal saiu na
frente e contratou uma equipe
de guarda armada para evitar
a invasão noturna à obra
inacabada do Legislativo e,
ainda, coibir quaisquer ataques
a vereadores. Ano passado
houve incidentes de agressão
envolvendo parlamentares.
Oportunidade
Estão abertas as inscrições
no processo seletivo para
ocupar sete vagas de professor
substituto no Instituto Federal
de Goiás (IFG) – Câmpus
Anápolis. Os interessados
devem se inscrever até o
próximo dia 31 de janeiro. A
carga horária é de 40 horas
semanais e o salário pode
chegar a R$ 5.742. Mais
informações no site do IFG.

Enquanto isto...
Enquanto o buraco se abria,
Roberto Naves e o deputado
Jovair Arantes estavam reunidos
com Marconi Perillo e José Eliton
decidindo o futuro da Secretaria
Estadual de Desenvolvimento:
pressionam para que ela fique sob
o comando do PTB, só não sabem
se com o mesmo ou um novo
titular já que o ritmo de trabalho de
Francisco Pontes tem desagradado
Perillo.
Fala, Temer
Em entrevista ao Estado de S.
Paulo, Michel Temer afirma que
um de seus sonhos ao fim do
mandato é apresentar a proposta
de “semi-presidencialismo”. O
presidente ainda amenizou apoio
a Henrique Meirelles numa disputa
à Presidência. “Prefiro vê-lo na
Fazenda”, disse.
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Anápolis pode começar
temporada com dois desfalques

Treinador do Anápolis, Karmino Colombini poderá ter dois
desfalques já no primeiro jogo do Goianão, contra o Rio Verde
Anápolis espera ficar pelo menos entre os cinco melhores do Campeonato Goiano
é o único problema por que
passa o time. Desde o baixo desempenho na temporada passada, o Galo perdeu alguns parceiros importantes e as finanças
passaram a ser uma pedra no
sapato do time.
O gerente de futebol, Francisco Albuquerque, evidenciou
esta questão com preocupação
e informou que atrasos nos salários dos jogadores já começaram a ocorrer. A “situação muito
complicada” ficou evidenciada
em suas palavras e, nessas condições, Albuquerque parece nem
acreditar mais que um título seja
possível.
“Título eu não acredito não.
Eu acho que a gente pode brigar,
tentar buscar uma semifinal, mas

muito complicado. Mas a gente
espera fazer uma campanha boa,
ficar no meio da tabela, quinto,
sexto colocado, buscar novamente a vaga na série D. Nós
estamos pensando assim”, evidenciou. Ele aposta na rapidez
dos jogadores para alcançar os
resultados.
Um dos aspectos negativos
da campanha do ano passado
foi a saída de vários dirigentes
importantes, como o empresário
André Hajjar, que atua nos ramos
farmoquímico e de construção.
Dedé Hajjar negou que sua saída tenha sido motivada pela má
campanha do clube, mas este
não é o sentimento geral de todos os que participam da rotina
do time.

“Acho que (em) 2016 gastaram muito dinheiro. Então
agora os caras cansaram de por
dinheiro, com a crise econômica
do país. Não sei te falar o motivo
não (da saída de dirigentes), mas
o pessoal deu uma desanimada.
Então, o Anápolis está meio na
raça, não tem grandes investimentos financeiros para esse
campeonato”, pontuou Chico
Albuquerque, gerente de futebol
do Anápolis.

Relembre
O time do Anápolis no início
de 2017 começou a temporada
com otimismo. Novas parcerias
e a possibilidade de boas campanhas no Campeonato Goiano e
Série D do Brasileiro deixaram os

torcedores animados. As expectativas foram frustradas quando
o Galo quase foi rebaixado no
Goianão e não passou da primeira fase no Brasileiro.
Em 2018, o clube voltou
com uma perspectiva menos
audaciosa, já que os problemas
financeiros fizeram com que as
contratações ficassem mais limitadas. No time, não existem
grandes estrelas e o título parece
ser apenas um sonho distante,
difícil de conquistar.
O Galo aposta em jogadores
que vieram do sub-17 e sub-20
para dar um fôlego novo à equipe e recomeçar o trabalho. Os
jovens Vitinho, Katatau, Gabriel
e David são cartas na manga que
o treinador Karmino Colombini
terá à sua disposição. O título é
possível? Sim, mas a realidade

que bateu às portas do Galo leva
a crer que o bom resultado será,
pelo menos, permanecer na elite
do futebol goiano.

Time

Goleiros - Eder e Roger

Laterais - Danilo, Daniel,

Netinho e Paulo Vitor

Zagueiros - Diego Macedo,
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

“Recordista” em dispensas de jogadores,
Anapolina enfrenta Grêmio pelo Goianão

Hélio dos Anjos incentiva
disputa por posições e
evita elenco acomodado

Felipe Homsi

Com 11 reforços e cerca
de 20 atletas remanescentes de
2017, Hélio dos Anjos espera ter
um elenco competitivo neste
início de temporada. O treinador diz que vem incentivando a
disputa por posição para evitar
zona de conforto e deixa claro
que não há cadeira cativa no
time titular esmeraldino.
“A disputa é entre eles. Eu
falo muito tranquilamente.
Não tenho compromisso de titularidade com nenhum dos jogadores que chegaram ou com
os que aqui permaneceram” –
avisa o comandante.
Com quase duas semanas
de pré-temporada, incluindo as
atividades do fim de dezembro,
Hélio diz que já está com saudade dos jogos e quer ver logo
o time em ação. Ele nega pressão maior por ter Aparecidense
e Vila Nova pela frente já nas
duas rodadas iniciais do Campeonato Goiano.
“Eu não tenho medo se vai
ser Vila Nova, se vai ser Aparecidense. Existe sempre o respeito,
mas medo, jamais. Já estou com
saudade. Eu quero jogo. Eu gosto de jogo. Vamos para o jogo
na quarta-feira (17) que vem”,
completa.

Foram nove atletas que
entraram e saíram logo da lista
de contratados da Anapolina.
Por opção ou por dispensa da
comissão técnica, muitos jogadores seguiram caminho para
outros times e outros estão à
procura de emprego, já que não
agradaram ao clube antes mesmo de começar o campeonato.
O último foi Yan, que não parece ter agradado o técnico Vilson
Tadei. A solução foi a dispensa.
O goleiro Luan pediu para
rescindir o contrato, pois preferiu a proposta do Abecat Ouvidorense, da cidade de Ouvidor
(Goiás). Mal ele chegou ao novo
time goiano e já foi emprestado para o Uberaba. O futebol
é assim, os jogadores e clubes
acabam buscando a formatação
que mais lhes interessa. O volante Léo também foi liberado.
O atacante Jeferson Maranhão
não poderá jogar por dois meses, devido a uma cirurgia. O
time também liberou os zagueiros Rodrigo Barros, Rômulo,
João Vitor e Charles.
O atacante Zulu se despediu da Rubra para tentar a sorte no Brasiliense, que participa
do campeonato estadual do
DF. O detalhe das liberações e
dos pedidos para sair do time
preocupam o treinador Vilson
Taddei, mas ele garante que
os trabalhos seguem em ritmo
“normal” para o início no campeonato no dia 17 de janeiro,
às 20h30, contra o Grêmio
Anápolis. Para ele, a fase não é
de lamentar as perdas, mas seguir “corrigindo os erros”.
O time, que está praticamente fechado após as dispensas e novas contratações, ainda
deverá receber alguns reforços
até o início da competição. A
Anapolina deverá encontrar
dificuldades na partida contra
o Grêmio, que está embalado

ENTREVISTA Antônio Gomide, vereador (PT)

“O anapolino espera que o
prefeito fale menos e faça mais”
Paulo Roberto Belém e Felipe Homsi

Felipe Homsi
Os olhos dos torcedores do
Galo estão voltados para o dia 18
de janeiro, quando o time estreia
no Campeonato Goiano, contra
o Rio Verde, no Estádio Jonas
Duarte, às 20h30. Já na primeira
partida, a equipe já poderá sofrer
um desfalque: o volante David
e o lateral Netinho sofreram lesões musculares e ficarão fora
dos treinos pelos próximos dias,
até a realização de avaliações que
indicarão se eles poderão ou não
entrar em campo.
Apesar do impacto negativo que a notícia pode trazer, o
Anápolis continua com sua rotina de treinos e entrosamento
entre os jogadores da base e veteranos da equipe. O gerente de
futebol, Francisco Albuquerque,
informou que o time de Rio Verde ainda é desconhecido para o
Galo, mas não se mostrou preocupado em entender a formação
da equipe rio-verdense para a primeira partida.
Para ele, o importante é focar
no Anápolis e nos preparativos
para a estreia. “A gente tem que
estar preocupado com o nosso
trabalho”, destacou. E para se
preparar para o primeiro confronto no Goianão, o Galo irá
jogar em Anápolis contra o Real
FC de Brasília neste sábado, às 10
horas, no estádio Zeca Puglise. O
jogo preparatório será um dos últimos testes antes da estreia contra o Rio Verde.
Se o time ficar sem David
e Netinho para o jogo contra a
equipe rio-verdense, o Anápolis
começará o torneio com a primeira dor de cabeça. E este não
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Anapolina venceu o Ceilândia por 1x0 em jogo-treino realizado no Estádio Zeca Puglise

Time

Vilson Taddei quer que o time tenha pé no chão
para chegar preparado no Goianão 2018
após ter subido para a primeira divisão do goiano em 2017
e vem com tudo para tentar
uma boa colocação. “Não tem
jogo fácil, todos os jogos são
difíceis”, destacou o técnico Vilson Taddei. E para se sair bem já
nos primeiros jogos, o treinador
aposta na mescla entre jogadores novos e veteranos, considerado o trunfo do time para o
Goianão 2018.
“Nós entendemos que estamos no caminho certo. Há
muita coisa a ser melhorada”,
ressalta. Nesta quarta-feira (11),
a Rubra bateu o Ceilândia, em
jogo-treino realizado no Estádio Zeca Puglise. Esta é a segunda vitória seguida da Xata

em amistoso. O time venceu o
Samambaia no final-de-semana passado por 4x1. Apesar das
duas vitórias e do entrosamento
entre os jogadores, o clima é de
pé-no-chão para as trincheiras
que vêm por aí no Goiano.
“É assim que se faz futebol.
Não adianta a gente ficar alardeando coisas que não existem.
Nós temos sempre que ter pé no
chão”, observa o comandante
do time. “Nós sabemos do nosso potencial e sabemos do nosso limite”, continua Taddei. Ele
prefere não apontar talentos no
time. O tom do seu discurso leva
a crer que deseja que “em cima
da coletividade possa aparecer a
individualidade de cada um”.

Goleiros:

Rodrigo Calaça

Guilherme Marquini

Johanthan

Fabrycio
Laterais:

Felipe Tavares

Diogo Rangel

Marquinhos
Zagueiros:

Rogério

Garutti

Jonas
Voltantes:

Milton Jr

Bruno Henrique

Gilberto Jr
Meias:

Esquerdinha

Carlos Henrique

Vitor Xavier
Atacantes:

Dé

Pedro Oldoni

Robson

Guilherme

Jacó

Hélio dos Anjos quer atletas
motivados para evitar
comodismo de titulares:
ninguém tem posição garantida

Novidade
O Goiás chegou a um acordo com o Atlético-MG pelo empréstimo do lateral-direito Alex
Silva. O jogador de 23 anos
assinou contrato até o fim de
2018. O salário será pago pelo
clube esmeraldino. Alex Silva
foi revelado na base do Galo e
também já passou por clubes
como Sport, Ferroviária e América-MG. No Coelho, ele participou de uma parte da campanha
que culminou no título da Série
B, em 2017.
O novo reforço chega para
um setor carente do Goiás. Até
então, o técnico Hélio dos Anjos contava apenas com o bo-

O lateral Alex Silva, emprestado
do Galo Mineiro, é mais um
reforço para uma área carente
no Esmeraldino
liviano Saavedra para a lateraldireita. No ano passado, porém,
ele não se firmou. A diretoria
do Alviverde chegou a tentar a
contratação de Matheus Ribeiro, lateral do Santos e ex-Atlético-GO, mas acabou fechando
com Alex Silva, que é o 11º contratado para a temporada.

Considerado líder da oposição na Câmara
Municipal, o vereador Antônio Gomide passou
o ano de 2017 protagonizando grande parte
dos debates ocorridos nas sessões plenárias.
Desde o posicionamento em defesa dos

servidores municipais até a cobrança pelo
pagamento de incentivos como o Bolsa Atleta,
passando pelas reivindicações dos diabéticos
e outros temas, o ex-prefeito de Anápolis
criou em torno de si a referência que se era

esperada desde quando se lançou candidato.
“As pessoas nos bairros ainda estão esperando
pela visita do prefeito Roberto, o Novo. Elas
ainda estão aguardando as promessas saírem
do papel”, avalia.

A Voz de Anápolis – Qual
a sua avaliação sobre os
trabalhos da Câmara no
primeiro ano legislativo?
Antônio Gomide – Avalio
positivamente. Houve uma
atuação efetiva de diversos
parlamentares, principalmente
diversos iniciantes. Os estreantes começaram o ano usando o
plenário, marcando posições. A
ideia do Legislativo é esta mesmo: promover o debate, o diálogo, em prol da cidade, da defesa
de ideias que melhorem a vida
das pessoas. Um dado chama a
atenção e serve de análise para
o ano de 2017: foram assinados 2459 requerimentos pelos
vereadores para o Executivo. São
demandas das mais diversas,
como pedidos de asfaltamento,
tapa-buraco, melhoria na iluminação, poda de árvores, limpeza
urbana, entre outros. Isto mostra
a atuação dos vereadores em
suas comunidades. No entanto,
não vimos nem mesmo 10%
destes pedidos sendo atendidos
pelo prefeito, o que nos dá outra
conclusão: a falta de atuação
do Executivo. A Prefeitura está
bastante atrás do que o povo
está esperando e precisando nos
bairros. Isto é sentido pela busca
da população por ajuda no gabinete dos vereadores.

Conquistas importantes deixaram de existir por decisão do
prefeito. Houve o fechamento
do Centro Cultural do Filostro
Machado, os dois feirões que
desabaram nas chuvas de 2016
até hoje não foram reconstruídos, o programa Esporte Para
Todos atendia 16 mil crianças e
foi banido, acabou. O programa
Samuzinho também acabou.
O pagamento do Bolsa-Atleta,
que é uma lei municipal, não foi
cumprido em 2017, ficando só
na promessa. Vimos em 2017 a
perseguição política a servidores
e ainda o corte de incentivos,
benefícios e direitos de trabalhadores da administração pública.
A Saúde, por sua vez, foi alvo de
críticas até de aliados do prefeito
que detectaram problemas e
criticaram abertamente no
plenário. A avaliação é simples e
fica clara quando vemos que ao
longo do último ano, o prefeito
Roberto Naves não deu conta de
lançar uma ordem de serviço sequer para Asfalto, Habitação ou
obras na Educação. A cidade vinha num crescente de demandas
e novas obras e neste ano isto foi
interrompido. A Prefeitura está
em débito com a sociedade.

vende sonhos, mas oferece a
realidade que os brasileiros já
experimentaram e aprovaram.
Há um processo claro de
perseguição ao ex-presidente.
Não ganharam nas urnas nos
últimos 16 anos, deram um
golpe e ainda assim sabem que
não vai levar no voto, então
querem ganhar no tapetão. Para
ser julgado agora, dia 24, o processo de Lula furou a fila de sete
outros que estão à sua frente. E
ele será julgado antes. A lei que
não permitiu nomear Lula como
ministro de Dilma foi usada só
para ele, agora Temer tem mais
10 ministros enrolados com a
Lavajato e ninguém aciona a tal
lei para retirá-los.
O Gás aumentou 67%, a
luz aumentou 42%, a gasolina
subiu mais de 29%, enquanto
o salário mínimo aumentou
1,81% e mesmo assim ninguém
foi para as ruas. Cadê os tais
movimentos apartidários? O
povo começa a ver dois anos
depois daquele movimento que
o que eles queriam era mudar o
resultado das urnas e não fazer
uma limpeza ética no País. Lula
é o mais lembrado e o menos
rejeitado de todos, o que mostra
que a população já deu o indicativo do que quer para as eleições

AVA – Quais os projetos
mais importantes ocorridos no ano passado na
sua legislatura?
AG – Encampamos diversas
bandeiras e lutas em defesa de
grupos que foram prejudicados pela gestão neste ano que
passou. Começamos na defesa
da retirada de direitos e cortes de
salários dos servidores, defendemos os interesses dos diabéticos
que ficaram sem receber insulina
apropriada pela Secretaria de
Saúde. Apresentamos projetos
para dar mais segurança social
aos beneficiados do programa
“Minha Casa, Minha Vida”,
com o intuito de barrar a
especulação imobiliária, bem
como criamos uma lei para dar
transparência na lista das cirurgias eletivas. Para este projeto
entrar em vigor o prefeito pediu
um prazo de 1 um ano para se
adequar na publicação de uma
lista!
AVA – E qual a avaliação
da gestão do prefeito Roberto Naves?
AG – Toda gestão tem dificuldades. Nós, que já estivemos
lá, sabemos bem como funciona, mas ao contrário
de reclamar, optamos
por seguir o caminho
que a população
nos indicou: criar
soluções, fazer, realizar. Em 2009,
o orçamento da
Prefeitura de R$
369 milhões.
No ano pas-

O que vimos em
2017 foi uma
paralisia em todas
as áreas. Conquistas
importantes
deixaram de existir
por decisão do
prefeito
sado, o primeiro do prefeito, o
orçamento superou a marca de
R$ 1 bilhão e 260 milhões. É
possível fazer muito mais. Somente nos dois quadrimestres,
a Prefeitura anunciou um lucro
nas contas de R$ 78 milhões.
Nós ainda não vimos melhorias
para a cidade e o povo com esta
arrecadação. Outro ponto preocupante é esta perseguição ao
contribuinte, através da criação
de um sistema de ameaças de
negativar as pessoas, criando
uma política do medo e do
confronto, quando deveria ser a
de aproximação e diálogo.

Anápolis precisa ter
representantes que
tenham disposição
para o debate e
para a defesa de
sua importância
dentro do Estado
AVA – Uma das críticas
recorrentes que você
fez no plenário foi
quanto ao recuo de
ações ou programas
já existentes. Isto
tem a ver com o
Orçamento ou com
a vontade de apagar
realizações anteriores?
AG – Somente o
prefeito Roberto Naves
pode responder sobre a sua
estratégia política ou conceito
de gestão. O que vimos em
2017 foi um recuo
em todas as
áreas.

AVA – Mas ainda há três
anos para realizar intervenções. Integrantes da
gestão afirmam que este
foi um ano de ajustes...
AG – Mas então agora
terão de correr contra o tempo!
Porque quem passou por lá sabe
que quatro anos é pouco tempo
para a quantidade de desafios

Há uma
perseguição contra
Lula: o mesmo
critério não é usado
em políticos de
outros partidos,
vemos uma justiça
seletiva no Brasil
que você tem de enfrentar. Além
do programado, dos compromissos firmados, ainda tem as
demandas urgentes que surgem
no dia-a-dia. Veja as praças e
parques, que foram prioridade
no Meio Ambiente: reformamos,
modernizamos e ampliamos
mais de 70 praças em dezenas de bairros, criamos quatro
parques ambientais a partir de
lixões ou áreas sem uso. Hoje,
vários destes espaços são impróprios para se frequentar com a
família porque estão acabados,
sem segurança e manutenção.
A única obra que andou de fato
foram aquelas ligadas ao Plano
de Mobilidade, cuja verba já foi
captada em 2014. Se este foi o
ano de ajustes, o prefeito Roberto
Naves terá de correr para tirar do
papel tudo o que prometeu.
AVA – Como você avalia
o cenário nacional, com
esta incerteza de Lula
ser ou não candidato por
conta da Justiça?
AG – Lula é o candidato
que a população espera e esta
demonstração já foi dada
em todas as mais de 13
pesquisas divulgadas,
colocando o ex-presidente na liderança.
As expectativas são
positivas. Lula é o
único líder popular
com capacidade de
reconduzir a Nação
ao processo avanços em todas as
áreas, da macroeconomia à assistência
social, do crescimento da Indústria
ao combate à fome.
Lula não

O gás subiu 67%, a
luz aumentou 49%
e a gasolina, 29%,
enquanto o salário
mínimo subiu
1,81% e ainda
venderam a ideia
de que era só tirar
a Dilma que tudo ia
melhorar
de 2018.
AVA – Qual a expectativa
para as disputas estaduais? O cenário nacional
tem influência nos Estados e, em especial, em
Goiás?
AG – Os goianos terão pela
frente uma eleição plebiscitária:
entre a continuidade de um
projeto com 20 anos de gestão
e repleto de desgastes de
credibilidade junto à população, em desalinho
com os anseios da população e a escolha
de um caminho
renovado, com
novas propostas e ideias
arejadas, com
bases mais
próximas
ao que o
cidadão
espera

Perderam nas urnas

nas últimas quatro
eleições, deram
golpe parlamentar
e querem impedir
a vontade daquilo
que dizem as
pesquisas

de seu Governo. Aqui, os grupos
rivais são os mesmos, todos se
encontram no cenário nacional.
Há aqui uma disputa quase pessoal, mas na verdade, todos vêm
do mesmo lugar. Afinal, Marconi
Perillo e Ronaldo Caiado apoiaram o golpe parlamentar e deram apoio a Michel Temer, tanto
é que PSDB e DEM mantém
ministros no Governo Temer.
Goiás precisa de um projeto que
tenha equilíbrio, e que seja guiado pelo diálogo e sintonia com a
população, longe do discurso de
ódio e da perseguição política.
AVA – E, nesta análise,
qual a importância de
Anápolis nesta eleição?
AG – A participação de
Anápolis é fundamental pela
sua importância eleitoral e econômica. O anapolino mais uma
vez terá a missão de escolher
nomes que tenham sintonia com
a cidade, que defendam os interesses do povo. Terão de escolher
representantes que se apresentem
ao debate, que firmem posições e
que não se escondam quando as
polêmicas surgem, como as diversas que tivemos nestes anos.
É preciso destacar a importância
em se formar lideranças e ocupar
os espaços com pessoas que
tenham credibilidade. Porque
amanhã ou depois são estes
escolhidos que poderão fazer a
diferença na luta por Anápolis.
AVA – Você é candidato a
deputado estadual?
AG – Sou pré-candidato a
deputado estadual. E coloco ainda meu nome para a avaliação
do partido para que seja feita a
análise da melhor posição a ser
ocupada no momento da formação das chapas, assim como fiz
em outras oportunidades. Minha intenção para ser candidato
a deputado é para defender sem
medo os interesses da cidade,
como o abastecimento de água,
as ações efetivas pela Segurança, o término de obras paralisadas, a ampliação do Daia e
atração de novas empresas e
o fortalecimento da Educação
e Saúde Pública, Gratuita e
de Qualidade, principalmente
defendendo a autonomia e os
investimentos na UEG. E tudo
isto, para acontecer, precisa
de cobranças diárias de seus
representantes na Assembleia
em favor de Anápolis.
AVA – É possível pensar
que terminaremos 2018
melhor que começamos?
AG – Esta é a grande expectativa e é uma meta totalmente
possível. O processo eleitoral
legítimo, com a participação de
Lula e o amplo debate de projetos
garantirá a devolução da democracia que foi suspensa no Brasil.
Lula é a devolução de esperança.
Em Goiás, temos a chance semelhante: interromper um ciclo de
20 anos. 2018 pode ser o ano de
grandes conquistas e vitórias.
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Crime e insegurança

Com crise no sistema prisional, violência
em Anápolis dispara no começo de 2018
Ano mal começou e já ocorreram sete homicídios em Anápolis,
uma média de mais de uma morte a cada dois dias.

Cenário do sistema prisional local está ainda pior do que no mesmo período de
2017 e há risco de conflito entre facções rivais dentro da cadeia pública

Sistema prisional dá o
tom de alerta na violência

Felipe Homsi
Anápolis começou o ano
de 2018 mais sangrenta e violenta do que em 2017. Na terça-feira, dia 2 de janeiro, dois
agentes prisionais foram executados a tiros em Anápolis.
Eduardo Barbosa dos Santos
foi morto quando chegava em
casa após o trabalho no presídio local. No mesmo dia, Ednaldo Monteiro foi alvejado a
tiros por três homens, em frente à floricultura de seu irmão,
próximo ao Cemitério São Miguel. E no dia 3 de janeiro, dois
dias depois da crise penitenciária instaurada em Aparecida
de Goiânia, um preso foi morto decapitado no presídio de
Anápolis. Nesta mesma data,
a Polícia Civil instaurou uma
força-tarefa para investigar as
mortes dos agentes.
Foi um início de ano conturbado e assustador em muitas
cidades goianas. Com a eclosão de uma rebelião na Colônia Agroindustrial do Regime
Semiaberto em Aparecida de
Goiânia em 1º de janeiro, nove
presos foram mortos naquela
unidade prisional e mais de 243
fugiram. 71 ainda permanecem
foragidos, segundo informações
da Polícia Civil em Goiás. No
mesmo dia, rebeliões eram registradas em Santa Helena e Rio
Verde de Goiás.
Em 6 de janeiro, a quarta
morte em Anápolis ocorria. Um
homem de nome Marcos Vinicius foi morto a tiros no bairro
Recanto do Sol. Na madrugada
desta quinta-feira (11), Jefferson
Cardoso foi alvejado na Avenida Comercial, localizada no
Bairro de Lourdes. Ele chegou
a ser hospitalizado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu
nesta sexta-feira (12). E finalizando um dia sangrento neste
início de 2018, Elenilson Alves
da Costa, 28, foi encontrado
morto com sinais de tiros em
uma estrada vicinal próximo à
Vila Fabril, ainda em 11 de janeiro. Em um dos bolsos de suas
roupas, teriam sido encontradas
maconha e pedras de crack.
Já nas proximidades do
fim-de-semana, a aparente calmaria se transforma em tormenta: na sexta-feira (12), um
homem foi morto em uma rua
que dá acesso ao distrito de
Sousânia durante a madrugada, de acordo com informações
preliminares. Segundo pessoas
que estiveram no local, o homem, cujo nome não tinha
sido divulgado até o fim desta
reportagem, estava com marcas de golpes de arma branca,

Força-tarefa foi montada com sete delegados e 30 agentes para investigar mortes de agentes prisionais

Os agentes Edinaldo Monteiro e Eduardo Barbosa e Eduardo Barbosa foram executados no mesmo dia

No dia 6 de janeiro, Marcos Vinicius foi assassinado no Recanto do Sol

Elenilson Alves foi morto a tiros em uma estrada vicinal próximo à Vila Fabril

Jefferson Cardoso foi alvejado no Bairro de Lourdes
possivelmente um facão ou até
mesmo um machado.
Para ilustrar o cenário sangrento no estado durante esse
período, é possível ainda citar
outros casos em Goiás, que tiveram relação com o sistema
penitenciário. Outras situações
chocaram a população, como
a fuga de 10 presos em Luziânia no dia 6 de janeiro e neste
mês uma mulher ainda foi presa

em Caiapônia por tentar entrar
com drogas no presídio local.
Apresentar a realidade prisional
goiana pode ser a chave para
retratar e ilustrar uma realidade
que Anápolis passou a viver já
nos primeiros dias de 2018: o
sistema carcerário local e no Estado já passa a interferir diretamente na quantidade de crimes
que ocorrem na cidade.
Autoridades são unânimes

Uma rebelião deixou nove mortos na Colônia Agrícola do Complexo
Penitenciário de Aparecida de Goiânia

em afirmar que as mortes dos
dois agentes e a decapitação de
um preso no cárcere local pode
revelar uma rede de crimes que
parte do presídio e acaba ecoando cidade afora. A começar pelas mortes dos dois agentes no
dia 2 de janeiro, o sistema carcerário é visto por autoridades
como uma base onde facções
brigam por espaço. A execução
dos dois servidores do sistema
prisional está sendo investigada
por uma força-tarefa da Polícia
Civil, formada em 3 de janeiro,
um dia depois dos homicídios.
O Grupo é composto por sete
delegados, liderado pelo delegado Titular da Delegacia Estadual de Investigações Criminais
(Deic), Valdemir Pereira (Dr.
Branco) e ainda 30 agentes que
atuam no caso.
Números de 2017 indicam
que em Anápolis houve 165
homicídios na cidade no ano
passado, contra 195 de 2016,
uma queda de 15%. A maior
parte das mortes está relacionada com o uso e o tráfico de
entorpecentes, de acordo com
a Polícia Civil. Acredita-se que
uma parte considerável desses

crimes possa ter sido cometida a
mando de grupos que atuam no
presídio local. Ainda em 2017,
catorze pessoas foram mortas
durante confronto com a polícia e houve oito latrocínios.

Agentes
As mortes dos dois agentes
prisionais em Anápolis, Eduardo Barbosa e Ednaldo Monteiro,
ainda são envoltas em muitos
questionamentos. Por segurança, a Polícia Civil não divulgou
detalhes sobre as investigações,
mas informou que os trabalhos
de apuração das mortes estão
adiantados. As informações
não são compartilhadas com
a mídia e a população, medida
tomada para não atrapalhar o
curso das coletas de provas e
demais procedimentos investigatórios.
Familiares e amigos de Ednaldo realizaram um protesto
nesta quarta-feira (10), para
cobrar celeridade nas investigações sobre as duas mortes.
Pessoas próximas ao agente defendem sua inocência. Ele havia
sido preso na Operação Regalia
II, que investigou uma rede de

Nova unidade prisional foi concebida para desafogas o presídio municipal, mas
poderá ser usada para receber presos de alta periculosidade

regalias no presídio de Anápolis. “Foi colocado pela mídia
como bandido por estar sendo
investigado sem nenhuma prova contra ele, foi desarmado e
desamparado por quem devia
o proteger. Foi crucificado por
quem o sequer conhecia e foi
morto por saber demais. Queremos justiça”, foi dito em uma
das publicações sobre a morte
do agente.
Uma fonte próxima a Edinaldo que não quis se identificar diverge da versão divulgada pelos familiares. Conforme
informou, Ednaldo Monteiro
facilitava as regalias dentro do
Presídio Municipal e passou a
lucrar bastante com o esquema.
Ainda de acordo com a fonte,
Ednaldo parou de ajudar seu irmão, Eliton Monteiro, em uma
floricultura da família, pois passava a maior parte do tempo a
serviço do sistema carcerário.
Monteiro ainda teria chegado a
convidar a fonte para participar
no trabalho que oferecia regalias a presos, o que foi recusado.
O entrevistado mencionou ainda que Ednaldo Monteiro “andou falando demais”.

Prefeitura se esquiva de
problema e joga responsabilidade
apenas para o Estado
A Gestão Naves vem se
mantendo cada vez mais distante quando se fala no Sistema
Penitenciário de Anápolis. Ainda durante a vinda dos presos
para a cidade em 2017, o prefeito Roberto Naves isentou-se
de responsabilidade e transferiu completamente para o Estado o poder de decisão sobre
a questão. Desde então, o prefeito pouco falou sobre o tema,
mesmo que para explicar ideias
ou maneira de a Prefeitura contribuir para solucionar a crise
penitenciária na cidade.
Em nota, a Prefeitura informou que, na Segurança Pública, “atua em várias frentes, seja
com a oferta do banco de horas para a PM e a Polícia Civil,
seja com a limpeza e roçagem
de lotes ou o investimento em

iluminação pública”.
“Especificamente sobre o
sistema prisional, de responsabilidade do Estado, o trabalho
da Prefeitura se baseia em sucessivas gestões junto ao Governo de Goiás para que conclua as obras do presídio e dote
a estrutura carcerária local de
melhores condições de funcionamento”, conclui a nota.

DGAP
A reportagem também entrou em contato com a Diretoria Geral de Administração
Penitenciária para saber sobre
as reais intenções do Governo
Estadual quanto ao Novo Presídio de Anápolis. A diretoria não
respondeu aos questionamentos feitos e direcionados para o
diretor, coronel Edson. Apesar

de comentar que existe a intenção de regionalizar presídios em
construção, o Governo ainda
não confirmou a informação.
As seguintes perguntas,
não respondidas, foram feitas para o Coronel Edson, por
meio da Assessoria de Imprensa da DGAP: O novo presídio
de Anápolis será regionalizado ou servirá para presos locais? O que falta para o Novo
Presídio da cidade ficar pronto? O Governo Estadual, caso
transfira presos de alta periculosidade para Anápolis, vai
tomar que medidas para que a
população não esteja em risco
neste processo? O que a SGAP
vai fazer para desafogar o presídio municipal de Anápolis,
que já conta com o triplo da
sua capacidade?

Gilmar Alves dos Santos, presidente do Conselho da Comunidade na Execução Penal,
defende que o Novo Presídio de Anápolis não seja regionalizado
Anápolis viveu momentos
de tensão em 2017 quando
aproximadamente 600 presos
do Complexo Prisional Odenir Guimarães, em Aparecida
de Goiânia, foram transferidos
para o Novo Presídio da cidade, que não está pronto e ainda
não foi entregue à população.
A tensão só acabou quando,
em agosto, os últimos detentos foram levados de volta para
Aparecida. Considerada uma
conquista da comunidade no
ano passado, a volta dos presos
levou a crer que a crise no sistema carcerário poderia chegar a
um fim, já que o Novo Presídio
poderia servir para abrigar apenas detentos locais.
Com a crise penitenciária
no Estado, o tema da transformação da nova unidade carcerária de Anápolis em um presídio regional voltou à tona e
o Governo do Estado de Goiás
iniciou a defesa da regionalização da unidade que está sendo
construída na cidade. Já no
dia 3 de janeiro, no ápice da
crise do sistema penitenciário
goiano, o presidente da Agência Goiana de Transportes e
Obras, Jayme Rincon, indicou
que o governo poderia utilizar
novos presídios em construção
no Estado de Goiás para abrigar detentos de alta periculosidade.

Inaceitável

Coronel Edson assume Diretoria Geral de Administração Penitenciária e promete
transferir presos de maior periculosidade para presídios em construção

Reforma no Novo Presídio foi iniciada nesta semana

A confirmação veio no
dia 5 de janeiro, em entrevista coletiva para apresentação
do coronel Edson Costa como

Com acesso restrito, presídio municipal abriga 800 presos, o triplo da capacidade

diretor geral de Administração
Penitenciária do Estado. Conforme informado, os presídios
de Anápolis, Formosa, Novo
Gama, Águas Lindas e Planaltina irão receber presos de alta
periculosidade integrantes de
facções criminosas. “Não quero remanejar ninguém, mas
os que não se submetem à lei
e querem apenas tumultuar e
aterrorizar a sociedade, essas
lideranças serão transferidas.
Não adianta advogado recorrer”, anunciou o diretor geral
da DGAP.
Para Gilmar Alves dos Santos, presidente do Conselho
da Comunidade na Execução
Penal, a sociedade não pode
aceitar novamente a vinda
para Anápolis de detentos de
outras cidades. “O Estado está
praticamente tomando (os
novos presídios) das cidades e
passando para o Estado para
serem presídios regionais”, lamentou. Ele ainda evidencia
que a nova unidade está sendo construída apenas com recursos municipais e federais e
lembrou que o Estado não tem
participação na obra.
O município doou o terreno em 2011 e o valor de R$
12.991.895,01 foi disponibilizado para Goiás através do
Departamento de Execução
Penal do Ministério da Justiça
– DEPEN/MJ. “A verba não é
do Estado, a verba é federal”,
reforçou. A obra começou em
junho de 2013 e tinha como
previsão de término o mês de
outubro de 2016. O local irá

abrigar em torno de 300 presos.
A intenção inicial era desafogar o presídio municipal,
que atualmente abriga 800
presos, em um prédio com
capacidade para apenas 270
detentos. Existem outros 600
presos no regime domiciliar.
O termo “panela de pressão” é
utilizado para retratar a situação nesta unidade. O diretor
da unidade local, Walney C.
da Cunha, foi procurado pela
equipe de reportagem, mas
não quis comentar sobre o sistema prisional anapolino. Ele
se negou a receber a equipe de
reportagem.
Gilmar Alves, presidente
do Conselho da Comunidade
na Execução Penal, promete
uma mobilização em torno do
tema junto ao Judiciário, para
impedir que o Governo Estadual mantenha sua intenção
de regionalizar o Novo Presídio. “Não podemos aceitar de
braços cruzados”, ressaltou.
Nesta semana, uma equipe da
AGETOP começou a reforma
em toda a estrutura do Novo
Presídio, danificado por presos que foram transferidos de
Aparecida em 2017. O acesso
ao local pela imprensa foi proibido pela Diretoria-geral de
Administração Penitenciária.
De acordo com informações
locais, as partes hidráulica,
elétrica, estrutural e parte das
celas estão danificadas e precisam de reparo. A expectativa é
que a unidade esteja pronta no
final de fevereiro.

Um preso foi decapitado no presídio municipal em 3 de janeiro,
dois dias depois da rebelião em Aparecida de Goiânia
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E TOME BOLETO...

Desafio

Acessibilidade ainda é
obstáculo a ser superado
por pessoas com deficiência

De olho em arrecadação, Prefeitura faz milhares
de limpezas em lotes e revolta os proprietários
Executivo Municipal está cobrando de cerca de cinco mil contribuintes por “serviço de capina
e roçagem” de lotes particulares em Anápolis: na bronca, contribuintes afirmam que serviço
chegou a ser feito três vezes consecutivas e questionam se serviço foi mesmo realizado

Apesar das leis que garantem espaços acessíveis nas áreas
urbanas, faltam políticas públicas e iniciativas que assegurem
segurança a quem tem necessidades especiais
Felipe Homsi
Sempre que se fala que a
lei é para todos, é preciso lembrar que a legislação precisa
ser eficiente na prática, e não
só no papel. Pessoas com deficiência em Anápolis têm a lei
a seu favor, mas não observam
seu cumprimento em todos os
lugares. O Plano Diretor, que
trouxe uma verdadeira evolução para o planejamento urbano na cidade, foi aprovado
em 2016. A garantia de acessibilidade no transporte público,
ciclovias, vias públicas, calçadas
e até mesmo obrigações para
empresas e o setor público estão
incluídos no texto.
Não é bem assim que Marina Alves Garcia Monteiro,
37, se sente. Auxiliar administrativa, todos os dias ela usa o
transporte coletivo para ir do
trabalho para casa e vice-versa. Ela possui deficiência visual
nos dois olhos. Ao aproximar
o olho a 5 cm de um objeto,
consegue ler o que está escrito.
Mesmo assim, aparelhos celulares, eletroeletrônicos, placas
e demais objetos precisam ser
adaptados à sua realidade.
Ela detalha as principais
dificuldades por quais passa ao
se locomover: “a questão das
travessias de ruas, ao meu ver.
As pessoas não têm educação
suficiente para isso. Você está
na faixa, a pessoa faz de conta
que não te viu. Você está com
bengala e elas não respeitam.
Muitas vezes eu preciso do auxílio de uma outra pessoa para
atravessar, mesmo estando na
faixa”, explica. Ao caminhar
pelas ruas de Anápolis, a falta
de confiança em motoristas é
um fator que pesa para a acessibilidade.
“Não confio. Tem gente
que buzina e grita: ‘ô, moça,
passa logo’”, evidenciou. Apesar de nunca ter sofrido um acidente, ela afirma que já perdeu
ônibus porque o motorista não
quis parar. Ela, que se considera bem informada e consegue
se adaptar à falta de estrutura,
acredita que o transporte coletivo na cidade não está preparado para atender às pessoas
com deficiência.

Paulo Roberto Belém
Imagine você, anapolino,
que está devidamente em dia
com o pagamento de todos os
impostos municipais, mas que,
de repente, é surpreendido
com um débito de mais de R$
1 mil. E o pior: você é notificado desse débito via correspondência de cobrança que não
cita, sequer, a origem do débito. Imaginou? Pois, bem. Foi
isso com o que aconteceu com
o morador do Setor Sul, Elias
Merlin, que de uma hora para
outra “soube” que teria que pagar esse valor à Prefeitura caso
desejasse continuar com a sua
situação regular ao erário municipal e não correr o risco de
ter essa “dívida” protestada.
O trabalhador da construção civil conta que recebeu a
notificação em dezembro passado e que, na dúvida, foi em
busca de informações junto ao
Rápido. “Lá eu fiquei sabendo
que os exatos R$ 1.069 eram referentes ao serviço de roçagem
de um lote que eu possuo lá
no Residencial Granville. Mas
eu me perguntei: ‘Mais de R$
1 mil para passar um trator em
um lote”, indagou. Aí que veio
a surpresa para Elias, confessa.

Obstáculos

Presidente da Associação dos Deficientes de Anápolis, Dandário
Rodrigues sente na pele as dificuldades da falta de acessibilidade
Faltas
Aliada a este cenário, está
a falta de pisos tácteis, ausência de sinais sonoros, sinais em
braile em empresas e órgãos públicos, semáforos em faixas de
pedestres e demais obstáculos
que fariam uma grande diferença na vida de quem tem na
acessibilidade a esperança de
mais qualidade de vida.
Nas empresas, faltam postos de trabalho específicos
para pessoas com deficiências.
Quando oferecem este tipo
de vaga, muitas acabam privilegiando pessoas que não
possuem deficiências severas e
excluem uma parcela considerável dos que enviam currículos. Marina é formada em Ciências Políticas e cursa Pedagogia.
Ela optou por não receber do

governo o Benefício de Prestação Continuada a que tem direito pessoas com deficiência.
Ela prefere trabalhar: “Eu não
sou incapaz. Eu tenho uma limitação, o resto todo funciona,
a minha cabeça, os meus ouvidos, as minhas pernas, graças a
Deus, as minhas mãos”.
Ela defende que as políticas públicas para pessoas com
deficiência sejam ampliadas. A
reportagem de A Voz de Anápolis acompanhou a travessia de
Marina Alves em uma rua movimentada da cidade. Vários carros não pararam antes da faixa
para que ela pudesse atravessar.
Foi preciso esperar um tempo
considerável até que o primeiro
grupo de motoristas decidisse
parar para que ela passasse para
o outro lado.

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

www.avozdeanapolis.com.br

Dandário Rodrigues Queiroz Filho, 40, é Presidente da
Associação dos Deficientes de
Anápolis. Ele é tetraplégico,
condição que motivou sua luta
para lutar por pessoas com deficiência na cidade. “O Município de Anápolis tem melhorado
na acessibilidade. Trata-se de
um problema global. As pessoas
só se preocupam depois que a
questão atinge elas ou sua família”, elucidou.
“A maior dificuldade é sem
dúvida o acesso”, continuou
Dandário Rodrigues. Conforme
especificou, o município tem
promovido melhorias em matéria de acessibilidade: “o Prefeito
atual humanizou esse atendimento. Vejo que o Município
deu um grande salto nessa gestão. Já os estabelecimentos particulares não têm respeitado as
pessoas com deficiência. Medidas severas deverão ser tomadas
nos próximos dias”.
Apesar do cenário de melhorias, ele ainda acredita que
os obstáculos são grandes para
quem sofre com a falta de acessibilidade. “A avaliação é de
muita preocupação, pois o nosso povo tem sofrido com o básico”, ressalta ainda.
Dandário Rodrigues, presidente da ADA, reclama ainda
da falta de conscientização da
população: “minha maior dificuldade é a falta de humanidade e respeito. Entendo que
a educação e desrespeito para
com os deficientes é precária e a
acessibilidade é por demais deficitária”.
Por meio do seu advogado, Lucas Amorim, a ADA
informou que as ações contra
empresas e instituições que
desrespeitarem o direito de
pessoas com deficiência serão
severas. “Foi criada até uma
comissão de fiscalização dentro da ADA. Serão propostas
ações civis públicas obrigando
os estabelecimentos a se adequarem e ações indenizatórias
responsabilizando os estabelecimentos pelas práticas desrespeitosas. O dinheiro deverá
ser revertido para programas
de ajuda na associação”, informou ainda o advogado.
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Surpreendido, Elias Merlin exibe notificação que exibe valor,
mas que não esclarece o que está sendo cobrado

Comerciante Francisco Adonias exibe lote e
assegura. “Nunca deixei de limpá-lo”

“A moça simplesmente me disse que meu lote foi limpo dessa forma três vezes: em março,
maio e setembro”, citou.

complementou. “Se eu tivesse
ficado sabendo dessa primeira
limpeza, eu teria tomado minhas providências”, afirmou,
dizendo que dá o devido cuidado à sua propriedade. “Sempre passo o veneno lá e para
mim este cuidado está a contento”, esclarece.
A sensação de revolta

Revolta
Elias não discorda da sua
obrigação em manter a sua
propriedade limpa, mas questiona a forma em que a Pre-

feitura está aplicando esta
medida. Ele assegura que não
foi notificado dessa primeira
limpeza em março, nem das
posteriores. “Eles têm meu endereço para mandar a cobrança, mas dizem que notificaram
de uma forma que a gente nem
tem acesso (em referência ao
Diário Oficial)”, justificou. E

Contribuinte afirma que Prefeitura
aplica política do “se colar, colou”

Marina Alves teve dificuldades para atravessar de
um lado a outro da Avenida Universitária, mas levou
a situação com bom humor: dificuldade em saber
quando os condutores vão parar na faixa

Dorédio Gomes é outro cidadão de Anápolis que está sendo cobrado, mais de uma vez,
pela limpeza da sua propriedade
no Vivian Parque. No caso dele,
a Prefeitura diz ter roçado o seu
lote em quatro oportunidades:
janeiro, março, julho e outubro
de 2017. Ele questiona as três primeiras limpezas e alega que percebeu que a de outubro foi realizada. “Quando visitei a minha
propriedade para aplicar o veneno, vi que eles tinham passado
na semana anterior. Sobre as três
primeiras, discordo veementemente. Para você ter noção, em
julho, nem mato tem”, levanta.
Gomes vê ilegalidade na cobrança. “Estão aplicando a política do ‘se colar, colou’. Se o cidadão não questionar e pagar, bom
para eles”, ressalta, atribuindo a
responsabilidade ao prefeito. “É
ele quem comanda. Nesse caso,

Exibindo lote cercado e cuidado, Dorédio Gomes
acredita em política do ‘se colar, colou’
foi ele quem deu essa ordem que
visa só encher o cofre da Prefeitura em um momento que o cidadão está tão sobrecarregado”,
acrescenta. Mesmo tendo recorri-

do, o contribuinte se diz travado.
“Estou com a autorização para
escriturar meu lote e uma certidão positiva de débitos por conta
dessa irresponsabilidade”, disse.

também e levantada pelo comerciante Francisco Adonias
Oliveira. Ele possui um lote no
Residencial Verona, na região
norte, o qual a Prefeitura alega
ter limpado. Para ele, houve
má fé. “O lote já estava limpo.
O que eles estão fazendo: chega no lote que está limpo, diz
que limpou e faz a cobrança

indevida. Não pode existir esse
absurdo que está acontecendo
em Anápolis”, pondera.
Adonias justifica seu posicionamento exibindo a sua
propriedade. “Você vê aqui, o
efeito do ‘mata-mato’ que eu
aplico aqui toda vez que precisa. Me dizer que eu deixei meu
lote com mato com 50 cm de
altura é mentira”, arremata. O
comerciante disse que não se
daria ao trabalho de procurar
os meios de comunicação por
uma questão que ele estivesse
errado. “Se meu lote tivesse
sido limpo com o tal capim
grande, eu não estaria atrás do
meu direito”, comentou.
Elias disse que recorreu à
Prefeitura sobre a cobrança, mas
disse que não se empolga muito
com o resultado que terá. “Estou desconfiado porque são eles
mesmo que julgarão”, levanta,
dizendo que da negativa, levará
o assunto ao Ministério Público.
“Falar que limpou três vezes, eu
não concordo. Disseram que
limparam lá em setembro, mês
que nem mato tem”, questiona.
Já Adonias, disse que não vai
recorrer, mas que é importante
tornar público. “Para o povo saber o que está acontecendo dentro da Prefeitura”, cita.

Assessores defendem legalidade e
sugerem “oportunidade de negócio”
O secretário de Meio Ambiente, Daniel Fortes, defende em
entrevistas que a Prefeitura não
tem interesse de executar esse
tipo de serviço. “Esse serviço atrasa o meu cronograma”, levanta.
Por outro lado, ele diz estar cumprindo a lei, citando os códigos de
Posturas e o Tributário. “Quando
o mato do lote tiver uma altura
superior a 50 cm, podemos agir,
mesmo sem ter que notificar”,
afirma. Ele confirmou ter dado
ordem para que a medida fosse
realizada em 40 setores da cidade.
Na mesma linha, o diretor
de Limpeza Urbana Antônio Zayek reconhece que a Prefeitura
cobra caro pela limpeza. “São
R$ 0,92 por metro quadrado. É
muito mais barato o proprietário
limpar por conta própria”, sugere. Para ele, a obrigatoriedade da
limpeza dos lotes é oportunidade de negócio. “Pra você que

Diretor de Limpeza Urbana reconhece que Prefeitura cobra caro,
mas que obrigatoriedade pode se tornar oportunidade de negócio
está querendo trabalhar, uma
empresa ‘limpa-lote’ é algo que
vai render para você”, afirma.

Em tempo
A Prefeitura cobrou via diário
oficial publicado no último dia 5
de cerca de cinco contribuintes
pelo “serviço de capina e roçagem”
de lotes particulares em Anápolis.

Segundo a publicação, o contribuinte tem o prazo de 30 (trinta)
dias para efetuar o pagamento ou
impugnar o lançamento do preço
pelo serviço. Caso não realize nem
um, nem outro, o contribuinte
está sujeito a multa de 40% sobre
o ITU, podendo ser inscritas em
dívida ativa e execução fiscal da
dívida, caso não for paga.
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VARIEDADES
Seis documentários
Prometida para julho, licitação para
manutenção não sai do papel e abandono de imperdíveis
disponíveis no Netflix
espaços ambientais afasta frequentadores
PARQUES E PRAÇAS

Esta é a realidade do Central Parque, Parque da Liberdade e Parque da Cidade, que foram
visitados pela reportagem; Parque Ipiranga até recebe apoio emergencial, mas placas de
“trabalhando” viraram equipamento fixo do local: secretário garante que licitação está pronta

“Está pronto para licitar”,
defende secretário sobre
contratação do serviço

Paulo Roberto Belém
Virou o ano e uma das
grandes demandas da Secretaria de Meio Ambiente continua sendo a de dar atenção
ao serviço de manutenção dos
parques e praças do município.
São obras que, como todas as
demais, sofrem com a ação do
tempo. Entretanto, a promessa
de se contratar uma empresa
para que arque efetivamente
com esta responsabilidade ainda não saiu do papel. Defendida desde o primeiro semestre
de 2017, a Prefeitura ainda não
conseguiu lançar a licitação
para contratar este serviço e
enquanto estes espaços não recebem a manutenção correta,
menos eles vêm sendo frequentados pela população.
De todos os parques do município, dois exemplos representam bem esta realidade. Ambos estão localizados na região
central. O pior deles é o Central
Parque Onofre Quinan. Faz um
bom tempo que lá a falta de
manutenção se tornou um problema para os moradores da região e para os poucos frequentadores do local que mesmo
com o desleixo, ainda encontram ânimo para frequentá-lo.
É nessa condição que se encaixa
o aposentado José Tarcísio de
Carvalho. Diariamente, ele ainda usa o Central Parque para as
suas caminhadas. “A situação é
essa aqui, muito precária. Não
limpa. A sujeira está à mostra aí
para quem quiser ver. Não tem
manutenção. Não tem nada”,
desabafa.

Lembrança
Morador da região do parque há décadas, o aposentado
recorda dos tempos em que
o local era um dos principais
atrativos da cidade. “Tirando o
Parque da Matinha, este o principal parque que recebia visitação na cidade há 10, 15 anos”,
lembrou. Ele comenta o principal prejuízo que a falta de manutenção dá ao Central Parque.
“O parque não é frequentado.
O único horário que eu venho
aqui e durante a tarde e é difícil
ver uma ou duas pessoas. Meu
desejo é ver esse lugar bonito
novamente”, pediu.
Já nos arredores do parque,
o que se encontra é morador na
bronca pela falta de manutenção e abandono do espaço. A
dona de casa Usleia Pimentel se
diz uma das mais prejudicadas.
Para ela, o que pega é a falta de
segurança. Usleia mora bem em
frente à área do parque que contém uma construção em alvenaria localizada em seu interior,
que segundo ela, só traz prejuízo. “A gente não dá bobeira
aqui na rua. É um assalto cedo,
um de tarde e outro de noite.
A gente fica aqui de fora e não
sabe o que está acontecendo ali
dentro (da construção em alvenaria). Se não forem fazer nada,
que pelo menos desmanche
esse problema”, reclama.

Desatenção
Perto do Central Parque,
o segundo exemplo na região
central de parques ambientais
que esperam pela manutenção da Prefeitura é o Parque
da Liberdade. Lá, o que falta é
o conserto dos brinquedos do
playground e das estruturas do
parque, que compreendem o
calçamento e outros itens. A
dona de casa Celeste Ribeiro
estava acompanhada de seu filho, o pequeno Eduardo, bem

Pista de caminhada que era para abrigar frequentadores abriga somente sujeira

“Não quero ter mais problemas com manutenção de
parques”, sonha secretário Daniel Fortes
Em entrevista, o secretário
do Meio Ambiente Daniel Fortes voltou a comentar sobre as
dificuldades que a sua secretaria
tem para dar manutenção aos
parques. “Quando se estraga
um equipamento, por exemplo, no Parque Ipiranga, eu tenho que montar um processo
licitatório ou de compra indireta para consertá-lo. Hoje eu não
tenho nenhum contrato que
me dê esse respaldo”, citou.
Ele garantiu que o processo
que vai licitar este serviço está
no setor de licitações da Prefeitura à espera, somente, do lançamento do edital. “Espero que
esse processo se finalize ainda
no primeiro trimestre para dar
sequência ao trabalho”, prevê.
Sobre o cronograma de

atendimento após o serviço ser
contratado, o secretário defende,
agora, que as prioridades são o
Central Parque e o Parque da Matinha - localizado no Maracanã.
Isto porque a equipe própria da
Prefeitura consegue dar um apoio
emergencial ao principal parque
da cidade – o Ipiranga. Entretanto, placas de “trabalhando” é rotina constante no local. Segundo
Fortes, a previsão de orçamento
também mudou. Em agosto, a
Prefeitura previa gastar R$ 6,5
milhões com a contratação deste
serviço. Agora, o secretário citou
um valor de R$ 11 milhões. “Não
quero ter mais problemas com
a manutenção dos parques”, finalizou. Já sobre a manutenção
das praças, ainda não se comenta
qualquer programação.

Construção em alvenaria abandonada no interior do Central Parque é
considerada como principal problema do abandono do espaço

Aposentado José Tarcísio de Carvalho é um dos poucos
que frequentam o Central Parque. “Quero ver esse
parque bonito novamente”, deseja

Morando bem em frente a uma das áreas do Central Parque, a
dona de casa Usleia Pimentel teme pela segurança da região

Da Redação
O canal virtual de transmissão online Netflix promoveu uma verdadeira revolução
na forma como o mundo tem
visto TV nos tempos modernos. Por mais que o termo “revolução” seja um clichê – ou
mesmo um exagero, uma vez
que a internet vem criando novidades a partir do aperfeiçoamento de conceitos pré-existentes – a cada dia milhares
de novos usuários se rendem
à modernidade de ver filmes
e produções próprias do canal no sistema por demanda.
Ou seja: assiste quando quer, a
hora que quer, podendo parar
e retomar o serviço de acordo
com a própria vontade.
Mas, das diversas mudanças no perfil do consumidor
de entretenimento em tempo
de internet super-rápida, uma
das contribuições mais importantes da Netflix possivelmente está na oferta de conteúdos
que, normalmente, não teriam
a atenção do espectador. E nesta área ganham destaques os
documentários oferecidos pela
TV de transmissão online.

camisinhas, todos levaram a
marca Virgin, que nasceu em
1969, quando ele começou a
vender discos por reembolso
postal, depois de abandonar os
estudos, frustrando eventuais
expectativas familiares de que
se tornasse um advogado famoso como o avô.

Hank: Cinco Anos
Depois Do Colapso
Como lidar com a pressão
de ter o futuro de uma nação
inteira nas mãos? O ex-Secretário do Tesouro dos EUA,
Henry Paulson sabe exatamente como é viver essa realidade. O documentário traz
um depoimento incrível sobre
a crise que marcou a economia
norte-americana – e, por consequência, toda a economia
mundial – em 2008. No filme
coproduzido pela produtora
Radical Media e a Bloomberg
Businessweek Films (braço
audiovisual da revista Bloomberg), Paulson explica como
convenceu bancos, o próprio
congresso norte-americano e
até mesmo candidatos à presidência a aprovar um trilhão
de dólares em resgastes financeiros.

Richard Brason:
O Rei Da Virgin

Being Elmo

Nesse documentário você
conhecerá a trajetória do bilionário Richard Branson,
fundador do grupo Virgin e
conhecido por suas inovações
no mundo da gestão de marcas. Branson que é um empresário incomum, construiu um
império vendendo produtos
tão díspares quanto discos, camisinhas, passagens de avião e
refrigerantes. Exceção feita às

Rodado em 2011 e lançado no Festival de Sundance, o
documentário mostra a vida
do “pupeteiro” que existe por
trás de uma das sensações de
gerações, o muppet Elmo. Kevin Clash, que imbuiu Elmo
com seu espírito vencedor, é
mostrado desde o início de sua
trajetória e conta como construiu o conceito do carismático personagem.

Mãe e filho, Celeste e Eduardo, sentem saudade de
quando o Parque da Liberdade era bem cuidado

Jogo dos 7 erros

Terms And
Conditions May Apply
Você já clicou com pressa
naquele documento que diz “ao
concordar você também concorda com os termos de uso deste
aplicativo”, não foi? Todo mundo já fez e faz isto, sem se dar
conta do que aquelas letras miúdas – aparentemente inofensivas
– tem para dizer. Através de entrevistas com analistas de redes
e sistemas e especialistas em tecnologia, este atual documentário
analisa a desintegração da privacidade na era digital, a partir do
compartilhamento de nossos
dados pessoais, que todos nós
aceitamos ao nos submetermos
a usar determinado aplicativo.

Palavra cruzada

O Mundo Em Duas Voltas
Em 1997, a Família Schürmann resolveu reeditar a expedição de Fernão de Magalhães,
que em 1519 viajou contra as
rotas tradicionais e deu a primeira volta ao mundo. O documentário, rodado e divulgado 10
anos depois, faz um amplo apanhado de toda esta experiência,
mostrando as belezas, os riscos
e o desafio pessoal de cada um
para esta intensa aventura. Ao
total, foram 30 países visitados e
quatro oceanos navegados.

Terra
Os animais são os refugiados que muitas vezes esquecemos. Esta é a mensagem do belíssimo documentário TERRA,
que reflete sobre nossa relação
com outras criaturas do mundo
à medida que a humanidade se
afasta cada vez mais da natureza. Já passou da hora de repensarmos a forma de compartilhar
o nosso planeta.

Assuma a liderança
e comece a construir
o amanhã a partir de agora
Visite nosso site e confira
mais informações:

Placa “Trabalhando” se tornou fixa no Parque Ipiranga:
esta ponte passa pela “reforma da reforma”

Passa-Tempo

Desde os bastidores da crise econômica de 2008
até a trajetória do homem por trás de Elmo, da
Vila Sésamo, o canal disponibiliza entretenimento
e informação na mistura certa

Imagens demonstra brinquedo que precisa ser reparado no Parque da Liberdade
na área do parque enquanto a
reportagem visitou o local. Ela
comenta o serviço de manutenção que o Parque da Liberdade
tem recebido. “Não está bom, já
foi melhor. Os brinquedos estão
estragados. Quase não tem ninguém aqui”, disse.
Celeste cita que a desatenção ao parque intensificou no
último ano e que isto faz com
que as pessoas não frequentem
o local. Preocupação para ela, a
falta de segurança não deixou
de ser comentada. “Quando
você dá manutenção ao parque,
coloca vigilância, ou seja, dá
vida a este espaço, quem é que
não se interessa em frequentar?”, questiona. E complementa. “Nosso parque é muito bonito, só que precisa de cuidado.
Tenho saudade de quando ele
era bem cuidado e quando as
pessoas vinham aqui”, recorda.
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Balança comercial: nada a comemorar
Paulo
Kliass
Em seu trabalho insano de garimpar notícias menos piores na seara da
economia, os responsáveis por tais editorias dos grandes de meios de comunicação não se preocupam com um
mínimo de coerência perante seus leitores ou com a própria imagem refletida no espelho antes de dormirem. Na
verdade, tentam melhorar a popularidade para lá de desgastada do governo
que ajudaram a constituir depois da
aprovação do golpeachment de Dilma.
No início asseguravam por todos os
costados que bastava substituir a Presidenta, ainda que de forma ilegal e imoral, para que todos os problemas nacionais fossem finalmente solucionados.
Ao colocarem a duplinha dinâmica do
financismo no comando da economia
imaginavam que tudo seria resolvido
magicamente, uma vez que a fadinha
das expectativas entraria lépida e contente em ação para colocar o País nos eixos. Meirelles na Fazenda e Goldfajn no
Banco Central seriam a garantia inquestionável do sucesso do governo Temer.
Mas a continuidade do austericídio não permitiu outro caminho que
não fosse o aprofundamento da recessão. Os responsáveis pela assim chamada “equipe técnica e competente”
mantiveram a rota dos juros elevados
e dos cortes imensos nas despesas orçamentárias. A combinação explosiva
desses dois ingredientes da política
econômica da ortodoxia neoliberal
agravou o quadro social, com a ampliação recorde da taxa de desemprego
e dos pedidos de falências por todos os
cantos do território nacional. Graças a
tal cardápio desastroso o Brasil registrou entre 2015 e 2017 a maior queda
do Produto Interno Bruto de toda a sua
História.

Garimpando notícias
alentadoras
Ao se darem conta das dificuldades políticas e eleitorais derivadas de
tal estratégia, “los médios” passaram
também a se preocupar com o destino
de Temer e seus ministros. Nos tem-

Juros elevados e
cortes nas despesas
orçamentárias
agravaram o quadro
social, com a ampliação
recorde da taxa de
desemprego e dos
pedidos de falência em
todo Brasil, que registrou
entre 2015 e 2017 a
maior queda do PIB de
toda a sua História
pos atuais da pós modernidade, um
dos elementos centrais do exercício
da hegemonia é a chamada disputa
de narrativa. Assim, passaram a dedicar também seus esforços a enaltecer a
redução da taxa de juros e o controle
da inflação, como se fossem aspectos
independentes da intenção de deliberada de promover a estagnação aguda
da atividade econômica. Ou então,
dedicaram-se a criar expressões como
a desavergonhada “parou de piorar”,
sempre no intuito desesperado de enxergar retomada de crescimento onde
havia tão somente redução no ritmo
da recessão.
Uma outra tentativa dos grandes
jornais foi enaltecer o crescimento
do emprego informal, do emprego
intermitente e do subemprego como
elementos de uma virtuosa retomada
do ritmo da atividade econômica. Em
tempos de entrada em ação dos dispositivos perversos gerados pelo desmonte
dos direitos trabalhistas, não tardarão
em comemorar a redução dos salários
proporcionada pela “flexibilização” da
CLT. Assim como fazem com a retórica
em defesa da reforma da previdência,
daqui a pouco o recebimento de salário mínimo como remuneração por
trabalho mensal também será taxado
de “privilégio”. Uma loucura!
Todo esse movimento não tem
outro objetivo que não seja a recuperação da imagem desgastada de um
governo que apresenta os recordes

negativos de aprovação popular em
pesquisas de opinião. Trata-se de uma
operação de salvamento de Temer,
Meirelles, Alckmin e tantos outros
que se apresentem como candidatos
para impedir que Lula seja eleito em
outubro próximo. Sintomaticamente, todos esses herdeiros do governo
direitista e neoliberal que promoveu
a mais brutal destruição dos direitos
sociais são chamados de candidatos
do “centro”, uma vez que a extrema
direita representada por Bolsonaro é
chamada de “direita”.

A bola da vez é a
Balança Comercial
A mais recente tentativa de engodo junto à opinião pública deu-se
agora no começo do janeiro, durante
os primeiros dias úteis do ano. O mote
foi a divulgação dos números relativos
ao comércio exterior brasileiro durante
o ano que se encerrou há pouco. De
acordo com as informações oficiais
do Ministério do Desenvolvimento,
o Brasil apresentou um saldo positivo na Balança Comercial de US$ 67
bilhões. Os apressadinhos de plantão
não tardaram em alardear sua imensa
satisfação. Afinal, trata-se de mais um
recorde. Em nenhum outro momento
da história as contas apresentaram um
superávit tão elevado. Um viva à equipe econômica.
Só que não! Qualquer indivíduo
com um mínimo de formação e co-

nhecimento na área da economia
sabe que não há nada a comemorar
com esse tipo de resultado isolado. O
saldo nas contas de comércio exterior
é derivado de desempenho observado,
de forma simultânea, em atividades
de exportação e importação de bens
e serviços. Em uma economia que
apresenta um grau razoável de abertura como a nossa, o saldo positivo necessita ser avaliado com mais atenção.
Ele pode ser resultado de uma elevação especial das exportações, de uma
redução importante das importações
ou de uma alguma combinação particular entre ambas.
Em 2016, por exemplo, foi ensaiada a mesma tentativa destrambelhada
de festejar o saldo positivo de US$ 47
bi. Isso porque também naquele momento o resultado havia sido também
recorde. Mas o principal fator para explicar tais valores aparentemente “surpreendentes” no superávit comercial
só tem um nome: recessão. A redução
inédita no ritmo da atividade econômica tem provocado uma diminuição
na demanda por produtos importados. Seja pela ausência de investimentos demandantes de equipamentos
fabricados no exterior, seja pela queda
de bens intermediários e matéria-prima ou seja ainda pelo amortecimento
do ímpeto de consumo de bens finais,
o fato é que o austericídio impactou
negativamente as importações de forma agregada.
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Superávit é resultado
da recessão
As exportações em 2017 atingiram
a marca de US$ 218 bi e as importações chegaram a US$ 151 bi. Assim,
os valores exportados nos últimos 12
meses remontam a cifras anuais ocorridas entre 2010 e 2011, ao passo que
os totais importados voltam a algum
período localizado entre 2009 e 2010.
Esse retorno a um passado já um pouco distante não pode mesmo ser objeto de nenhuma comemoração.
A avaliação de desempenho no
comércio exterior oferece outros indicadores para efeitos de análise e
comparação. Um deles é aquilo que o
economês chama de “corrente de comércio”. E nesse caso, ao invés de subtrair as compras das vendas externas, o
procedimento é exatamente o inverso:
somam-se exportações e importações.
Com isso, consegue-se ter uma dimensão mais efetiva do impacto das contas
do setor externo sobre o conjunto da
economia. Como a recessão tende a diminuir das duas contas, a queda observada na corrente de comércio é fatal.
A comparação com o período
do primeiro mandato de Dilma, por
exemplo, não oferece nenhum argumento favorável à tão comentada superioridade técnica da atual equipe.
Entre 2011 e 2014 a corrente de comércio havia atingido a média anual
de US$ 471 bi - US$ 241 bi de exportações e US$ 230 bi de importações. Já
entre 2015 e 2017, essa mesma conta
não chegou a ultrapassar os US$ 351 bi
- US$ 198 bi de exportações e US$ 153
bi de importações. Ou seja, o comércio
exterior terá de crescer o equivalente a
34% para voltar aos níveis do início da
década atual.
A realidade nos ensina que não se
devem lançar inadvertidos rojões para
festejar a queda da SELIC ou os níveis
reduzidos da inflação medida pelo
IPCA. É óbvio que todos nós preferimos viver em um ambiente marcado
por baixas taxas de juros e de crescimento moderado nos preços. Mas o
custo social e econômico da opção ortodoxa e neoliberal foi muito elevado
e o governo se recusou a tentar outras
vias que não fosse mergulhar o Brasil
nessa recessão profunda. O resultado
pode ser bem avaliado pelo desastre
social em que estamos metidos.
Raciocínio semelhante pode ser
conduzido para o caso das contas externas. Ao invés desse indesejado valor
inédito no saldo positivo da Balança
Comercial, o ideal seria que estivéssemos a comemorar um novo recorde
na corrente de comércio, onde o crescimento de ambas importações e exportações pudesse refletir um processo
de avanço na recuperação da atividade
econômica de forma geral. E se conseguíssemos ainda incluir uma pauta
de exportações de produtos de maior
valor agregado (ao invés da insistência
burra e tosca no modelo neocolonial
de exportação de “commodities”), aí
então poderíamos estar próximos de
alguma situação similar ao conceito de
desenvolvimento.
Paulo Kliass é doutor em Economia
pela Universidade de Paris 10 e Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, carreira do governo federal.

